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 هرمزگانگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 43 شماره نشست :
 تاریخ جلسه :

09/12/1399 
 استانداری هرمزگانمحل نشست:  18.00ساعت خاتمه: 16.00ساعت شروع :

 دستور جلسه

  

 پیش از دستور جلسه: 

    کار الت باغداران نارنگیبیماری زوال مرکبات مشک

 

 دستور جلسه:

 بررسی مسایل و مشکالت تامین آب واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی

 

   

 

                                

 

                

 خارج از دستور
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 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیمات پیش از دستور جلسهعنــوان  ردیف

 کاربیماری زوال مرکبات مشکالت باغداران نارنگی 1

مرکز تحقیقات و آموزش تیم  جهاد کشاورزی ومقرر گردید 

طی یک ماه از تاریخ این جلسه   کشاورزی و منابع طبیعی

درخصوص ارائه راهکارهای مقابله با این بیماری گزارشات تکمیلی 

 این دبیرخانه ارسال نمایند.را به 

 تــــصمیمات عنــوان  دستور جلسه ردیف

1 
بررسی مسایل و مشکالت تامین آب واحدهای تولیدی در 

 شهرک های صنعتی

جلسه ای نیز در جهت مشخص نمودن سهم مقرر گردید 

( قانون احکام ۵4ماده )))طبق قانون شرکت شهرکهای صنعتی

و دستورالعمل اجرایی آن و های توسعه کشور دائمی برنامه

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 81همچنین ماده )

که  قانون بهبود کسب و کار(  2۵)ماده (از مقررات مالی دولت

موظف به تامین زیرساخت های شهرک های صنعتی را بعهده 

با حضور معاون  آبرسانیخط انتقال جهت انجام پروژه دارند(

داری ، ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی عمرانی استان

مدیرعامل و استان، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 

با حضور نماینده اتاق شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان 

گردد، تا سهم شرکت صنعتی برای پرداخت هزینه  برگزار

 مشخص گردد.

2 
بررسی مسایل و مشکالت تامین آب واحدهای تولیدی در 

 های صنعتیشهرک 

تفاهنامه ای با شرکت آب و آسیا که تامین آب یک مقرر گردید 

گردد تا انعقاد ، بر عهده داردشرب مربوط به استان کرمان و یزد را 

انتقال آب به  استان هرمزگان را نیز به بهره  خط مدار مربوط به

ک طریق در واقع مشکل کمبود آب شهر برداری برسد و به این

درصد حل خواهد  30حدود  بندرعباس  دو های صنعتی یک و

  گردید.
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3 
بررسی مسایل و مشکالت تامین آب واحدهای تولیدی در 

 شهرک های صنعتی

گردید با بررسی های کارشناسی و فنی انجام شده، از  مخزن مقرر 

برای  ی خط انتقالمیباشد که در منطقه چهچکور  در حال احداث

بهره برداری برسد، که با  بندرعباس بهشهرک صنعتی یک و دو 

درصد مشکالت این شهرک حل خواهد  90این عملیات حدود 

  گردید.

4 

  

 

 

 ـراگیرـمصــوبات مــلی و فـ

 تــــصمیمات عنــوان دستــور ردیف

1 
بررسی مسایل و مشکالت تامین آب واحدهای تولیدی در 

 شهرک های صنعتی

با  توسط شرکت شهرک های صنعتی  مکاتباتی مقرر گردید 

جهت دریافت  سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران 

مجوز اعتبار جهت عملیات آبرسانی به شهرکهای صنعتی شماره 

 .انجام گرددیک و دو بندرعباس 

 

2 

  

3 
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