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

 41شماره نشست :
تاریخ جلسه: 

26/06/1399 

ساعت 

 08:30شروع:

 

ساعت 

 10:30خاتمه:

 :محل نشست

 سالن شهید قاضی استانداری فارس

 دستور جلسه 

 پیش از دستور:

 1399مردادماه  -( PMIارائه گزارش طرح شاخص مدیران خرید )  •

 1398ارائه گزارش بررسی نتایج پایش شاخص امنیت سرمایه گذاری در سال  •

  :دستور جلسه

 الزام اخذ پروانه بهداشتی و مسئول فنی شرکتهای پخش از سوی دانشگاه علوم پزشکی  •

 دید قیمت مواد اولیه بررسی مشکالت ویژه پیمانکاران همزمان با افزایش ش
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 مصوبات

 استانی

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری  مصوبه  دستور جلسه  ردیف 

1 

لزام اخذ پروانه بهداشتی و  ا

مسئول فنی شرکتهای پخش از 

 سوی دانشگاه علوم پزشکی 

 

تشکیل کمیته مشترک با دستگاه های  

صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

دانشگاه علوم پزشکی، اتاق 

معاونت هماهنگی امور ، بازرگانی 

و شرکتهای  اقتصادی استانداری 

جهت تعیین تکلیف موضوع  پخش 

 مسئول فنی در شرکت های پخش

 در اسرع وقت اتاق بازرگانی

مجموعه شرکتهای پخش در سامانه  

TTAC را انجام دهند ریجستر 

شرکت های  

صنعت پخش 

فارس، بوشهر و  

کهگیاویه و  

 بویراحمد 

 هفته یک 

2 
 ژهیمشکالت و  بررسی 

  شیهمزمان با افزا مانکارانیپ

 هیمواد اول متیق  دیشد

تشکیل جلسه اختصاصی شورای فنی 

استان با مجموعه پیمانکاران برای رفع 

 مشکالت به صورت خاص 

سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی
 در اسرع وقت

ارایه مشکالت پیمانکاران در موضوع  

 فروش اسناد خزانه
 در اسرع وقت جامعه پیمانکاران

ارائه گزارش میزان جذب تسهیالت  

اختصاص شده به بنگاه های آسیب  

 دیده از کرونا 

شورای هماهنگی 

شعب بانکها، اداره 

تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

 در جلسه آتی 

هماهنگی با استانداری ایالم در  

خصوص نحوه عملکرد آنها در  

شده به بنگاه  جذب تسهالت پرداخت 

 های آسیب دیده از کرونا

معاونت هماهنگی  

امور اقتصادی 

 استانداری

 در اسرع وقت

ارائه گزارشی از تعداد کارت های  

بازرگانی تعلیق شده در استان و  

کارتهایی که نیاز به تمدید دارند 

 در اسرع وقت اتاق بازرگانی
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برای بررسی مشکالت هر کدام با  

 دستگاه های ذیربط

 

 ملی و فراگیر

 

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری  مصوبه  دستور جلسه  ردیف 

 
 ژهیمشکالت و  بررسی 

  شیهمزمان با افزا مانکارانیپ

 هیمواد اول متیق  دیشد

رییس  اقتصادی  معاون  از  دعوت 

وزارت  اقتصادی  معاون  جمهور، 

برگزاری   جهت  گمرک  و  خارجه 

و   تسهیل  ستاد  ملی  جلسه کارگروه 

 رفع موانع تولید

بازرگانی،   اتاق 

هماهنگی   معاونت 

اقتصادی  امور 

 استانداری

 در اسرع وقت

 
 


