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 گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس

 40شماره نشست : 
تاریخ جلسه: 

14/05/1399 

ساعت 

 15:30شروع:

 

 18ساعت خاتمه:
 :محل نشست

 سالن شهید قاضی استانداری فارس

 دستور جلسه 

 پیش از دستور:

 1399خردادماه   -( صنعتPMIارائه گزارش طرح شاخص مدیران خرید )  •

 1399ارائه گزارش پایش فضای کسب و کار استان، بهار  •

 مدیریت بحران کرونا در کسب و کار ارائه گزارش  •

   :دستور جلسه

 با توجه به ضوابط اصناف  یسنت اتیگسترده لبن عیو توز  دیاز تول  یریجلوگ
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 مصوبات

 استانی

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری  مصوبه  دستور جلسه  ردیف

1 

ارائه گزارش  :    2پیش از دستور

پایش فضای کسب و کار  

 1399استان، بهار  

 

بررسی وضعیت زیرساختهای  

اینترنتی و پوشش شبکه تلفن همراه  

 در شهرک بزرگ صنعتی شیراز 

اداره فناوری  

اطالعات و  

ارتباطات و شرکت  

مخابرات استان  

 فارس 

 در اسرع وقت 

ابالغ مسائل و مشکالت و مولفه های  

نامساعد فضای کسب و کار به  

دستگاه های اجرایی مرتبط و  

دریافت گزارش عملکرد در خصوص  

اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه  

 ها

اتاق بازرگانی  

 فارس 

پایان هر فصل)  

پس از انتشار  

نتایج پایش  

فضای کسب و  

 کار( 

مدیران اجرایی دستگاه ها با  تماس  

بنگاه های اقتصادی و اطالع رسانی  

به ایشان در خصوص اقدامات موثر  

دستگاه ها در فرآیند بهبود فضای  

 کسب و کار

کلیه دستگاه های  

اجرایی مرتبط با  

 فضای کسب و کار 

 به صورت فصلی 

2 
  عیو توز  دیاز تول  یر یجلوگ

با توجه    یسنت  اتیگسترده لبن

 به ضوابط اصناف 

ارائه آموزش های الزم به  

تولیدکنندگان فرآورده ه های لبنی  

 جهت تولید مواد اولیه سالم

سازمان جهاد  

کشاورزی، دانشگاه  

علوم پزشکی و  

 اداره دامپزشکی 

 در اسرع وقت 

تشکیل کارگروه ویژه جهت تدوین  

راهبردهای موثر و تعیین دامنه سالم  

غذایی و آشامیدنی های  بودن مواد  

 سنتی

اداره استاندارد،  

دانشگاه علوم  

پزشکی و اتاق  

 بازرگانی فارس 

 در اسرع وقت 

ممانعت از ادامه فعالیت واحدهای  -

 غیرمجاز 

 نظارت مستمر بر واحدهای فعال -

 عدم صدور مجوز جدید در استان -

دانشگاه علوم  

پزشکی، سازمان  

 صمت، اتاق اصناف 

 در اسرع وقت 

 

 ملی و فراگیر

 

 مصوبه  دستور جلسه  ردیف
مسئول  

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری
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