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 مصوبات

 استانی

مسئول   مصوبه دستور جلسه ردیف

 پیگیری
 مهلت پیگیری

پ   1 گزارش  قبل  رامونیارائه    ی مصوبات 

 یدولت و بخش خصوص  یگفتگو  یشورا 

 استان فارس

جلسات  مصوبات  تکلیف  تعیین 

اقدام   آنها  مورد  در  که  قبلی 

ظرف  نپذیرفته،  صورت  موثری 

به   ارسال  و  هفته   یک  مدت 

 دبیرخانه شورای گفتگو 

اتاق بازرگانی  

 فارس
 روز 3

هز 2 از   جذذادیا  یهذذانذذهیذاخذذذ  خذذدمذذات 

بر  یصنعت  هایواقع در شهرک یشرکتها

از   یقذانون اصذذذالخ برخ  81خالف مذاد   

و مذاد     یمقررات مذال قذانون    52دولذت 

در صذذذورت وجود   دیذمقرر گرد

دال بر    اینامهمستندات و تفاهم  

دولذت بذه   یانتفذا    ریغ   هذایکمک

 ز یو آنال یشذرکت شذهرکها، بررسذ

معاون محترم  

امور  ی هماهنگ

و   یاقتصاد

 ما   1

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

 23شماره نشست :
تاریخ جلسه : 

12/08/1397 
ساعت شروع 

:16:00 
 18:00ساعت خاتمه:  

 :محل نشست

 سالن جلسات استانداری فارس

 دستور جلسه 

  

 از دستور:   شیپ

 

 استان فارس یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا یمصوبات قبل رامونیارائه گزارش پ    

 جلسه:   دستور

 ی از مقررات مال  یقانون اصالخ برخ  81بر خالف ماد     یصنعت  هایواقع در شهرک  یخدمات از شرکتها  جادیا  یها  نهیاخذ هز   -1

 قانون برنامه چهارم توسعه   26قانون برنامه سوم توسعه و تبصر   52دولت و ماد  
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قانون   26برنامه سذذوم توسذذعه و تبصذذر  

 برنامه چهارم توسعه

و در صورت    ردیصورت پذ  یمتیق

جهت   یصذحت مووذو ، کارگروه

مجدد  مووذو  به منوور  یبررسذ

 .ددگر لیتشک دیاز تول تیحما

توسعه منابع  

 ی استاندار

 

 ملی و فراگیر

 

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبه دستور جلسه ردیف
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