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 زارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارسگ

 42شماره نشست :
تاریخ جلسه: 

20/08/1399 

ساعت 

 08:30شروع:

ساعت 

 10:30خاتمه:

 :محل نشست

 سالن شهید قاضی استانداری فارس

 دستور جلسه 

 پیش از دستور:

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

 1398کسب و کار سال  طیکشور مرتبط با مح  ییاجرا  های ¬عملکرد دستگاه ی ابیارز •

  :دستور جلسه

 کننده  ی و ضد عفون ندهی کننده مواد شو دیمسائل و مشکالت کارخانجات تول یبررس •

و دفاتر    10+سیبا خدمات ارائه شده توسط مرکز پل  یو فروشندگان لوازم عکاس  لمبرداران یصنف عکاسان، ف  تداخل •

 ی در عکاس  شخوانیپ

بزرگ    یها   ک یارز حاصل از صادرات جهت الست  نیتام  ی در راستا  لیتسه  جادیو ا   ی آالت معدن   ن یارز ماش  نیتام •

 بخش معدن 
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 مصوبات

 استانی

 پیگیریمهلت  مسئول پیگیری  مصوبه  دستور جلسه  ردیف 

1 
مسائل و مشکالت   بررسی 

کننده مواد  دیکارخانجات تول

 کننده  ی و ضد عفون ندهیشو

الکل با الویت استان و مسئولیت 

استاندار توزیع گردد و مازاد 

محصوالت تولیدی مشتق از الکل به  

 سایر استانها صادر گردد. 

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز 
 در اسرع وقت

کارخانجات تولید الکل از  ظرفیت 

طریق بهینه سازی خطوط تولید در  

استان افزایش یابد و تسهیل فرآیند 

صدور مجوز جهت متقاضیان جدید  

 تولید الکل صورت گیرد. 

سازمان صنعت،  

معدن و تجارت  

 فارس 

 در اسرع وقت

به شش ماه   IRCتمدید کدهای 

افزایش یابد و پیگیر دائمی نمودن این  

 کد در دستور کار قرار گیرد.

دانشگاه علوم 

پزشکی شیراز، 

معاونت هماهنگی  

امور اقتصادی 

 استانداری

 در اسرع وقت

برگزاری نشست های مشترک با 

حضور تولیدکنندگان و با محوریت 

معاونت هماهنگی امور اقتصادی و  

راهکارهای تسهیل فعالیت  بررسی 

 تولیدکنندگان. 

دانشگاه علوم 

پزشکی شیراز، 

سازمان صنعت،  

 معدن و تجارت 

 در اسرع وقت

ارسال بخشنامه ای به دستگاه های  

اجرایی و شهرداری ها و الزام آنها به  

استفاده از مواد ضدعفونی کننده 

 تولیدی داخل استان. 

معاونت هماهنگی  

امور اقتصادی 

ی، سازمان استاندار

بازرسی استان 

 جهت پیگیری 

 در اسرع وقت

توزیع تولیدات مواد ضدعفونی کننده 

به فروشگاه های بزرگ، تجهیزات  

 پزشکی و داروخانه ها.

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز 
 در اسرع وقت
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بسته بندی مواد ضدعفونی کننده در  

اوزان باالتر از یک لیتر در سطح 

 گیرد.استان انجام 

دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز 
 در اسرع وقت

نظارت بر دامنه چانه زنی میان  

تولیدکننده و مصرف کننده صورت  

گیرد تا قیمت مواد  ضدعفونی کننده  

 تا به تعادل برسند 

سازمان صنعت،  

معدن و تجارت  

 فارس 

 در اسرع وقت

2 

  عکاسان، صنف  تداخل

و فروشندگان لوازم   لمبردارانفی

با خدمات ارائه شده   ی عکاس

و دفاتر  10+سیتوسط مرکز پل

 ی در عکاس شخوانیپ

کمیته تخصصی با نمایندگان سازمان 

صمت، اداره فناوری و ارتباطات،  

معاونت هماهنگی امور اقتصادی،  

اتاق بازرگانی و نمایندگان هر دو 

صنف با تاکید بر کاهش تداخالت و 

ونه انحصار تشکیل  جلوگیری از هر گ

 گردد. 

اتاق بازرگانی  

 شیراز 
 در اسرع وقت

3 

و  ی آالت معدن نیارز ماش نتامی

  نیتام یدر راستا لیتسه جادیا

ارز حاصل از صادرات جهت  

بزرگ بخش  یها  کیالست

 معدن 

برگزاری نمایشگاه قطعه سازان و  

حلقه های وابستگی در بخش های  

مختلف جهت ایجاد تعامل میان  

تولیدکنندگان بخش های معدن و  

کشاورزی در حوزه الستیک های  

 بزرگ

شرکت نمایشگاه  

های بین المللی 

شیراز، اتاق 

 بازرگانی شیراز 

 در اسرع وقت

پیگیری اجرای بخشنامه واردات در 

مقابل صادرات)تهاتر( الستیک  

سنگین بخش معدن و کشاورزی و در  

 اولویت قرار گرفتن آن

صنعت،  سازمان 

معدن و تجارت  

 فارس 

 در اسرع وقت

 

 ملی و فراگیر

 

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری  مصوبه  دستور جلسه  ردیف 

1 
مسائل و مشکالت   ی بررس

کننده مواد  دیکارخانجات تول

 کننده  ی و ضد عفون ندهیشو

سازمان غذا و دارو اختیارات  

منحصر به فرد خود در خصوص  

و صدور حواله   IRCتمدید کد 

 الکل را به استانها واگذار نماید.

 در اسرع وقت استانداری

 
 


