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 فارسگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  

شماره نشست 

:47 

تاریخ جلسه 

:13/4 /1400 

ساعت شروع 

:8:30 

ساعت 

 10:30خاتمه:

سالن شهید  محل نشست:  

 قاضی استانداری 

 عناوین دستورجلسات 

 

 پیش از دستور:    عنوان 

 1399  سال  در فارس  استان  –  رانیکسب و کار ا  یفضا شیپا -1

 (رانیاتاق ا  یپژوهش ها  ست،مرکزی)اکونوم   2021- 2025  رانیاقتصاد ا  ینیب شیپ -2

 

 دستور جلسه:  عنوان

 عادالنه آب  عیقانون توز 34و  33بند »الف«مواد   یصنعت  یآب شهرکها یحق النظاره از چاه ها یرقانونیغ  افتیدر -1

 یصنعت یشهرکها  یخدمات یموضوع اخذ خدمات مازاد از شرکتها  یبررس -2

 

 خارج از دستور:عنوان  

 

 

 

 مصــوبات اســـتانی

 تصمیم/ تــــصمیمات عنــوان دستــور جلسه ردیف 

1 
  یشهرکها یحق النظاره از چاه ها افتیموضوع در یبررس

 عادالنه آب عیقانون توز 34و  33بند »الف«مواد  یصنعت

از مجلس دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری 

 ریتا مشخص گردد نفس گیرد هیاستفسار یاسالم یشورا 

و همان مالک عمل   ستیموضوع چ نیقانون گذار از ا

 .ردیقرار گ
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2 
  یشهرکها یحق النظاره از چاه ها افتیموضوع در یبررس

 عادالنه آب عیقانون توز 34و  33بند »الف«مواد  یصنعت

  وانیبه د ی خدمات یتوسط شرکتها  یمستندات قانون

 یبخش خصوص نیب وانیارسال گردد، تا د  یعدالت ادار

 . د یصادر نما یرا ی و دولت

3 
  ی خدمات یموضوع اخذ خدمات مازاد از شرکتها یبررس

 یصنعت یشهرکها

با حضور  ینشست تخصص  یامور اقتصاد یدفتر هماهنگ

شرکت آب  ، یشرکت خدمات  ،یصنعت یشرکت شهرکها

و   یزیو برنامه ر ت یریفارس، سازمان مد یمنطقه ا

  ریکه مغا  یو تفاهم د یبرگزار نما  یاتاق بازرگان نده ینما

 دست یابد. قانون نباشد 

 


