ﺗﺎرﻳﺦ:

ﻮرای ی دو و ﺶ ﻮ ﯽ ا ﺘﺎن ا ﮫﺎن
م ﺪا

1396/10/27

ﺷﻤﺎره/7045 :ص96
ﭘﻴﻮﺳﺖ :دارد

ﻋﻀﻮ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراى ﮔﻔﺖ و ﮔﻮى دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ﻣﻮﺿﻮع :اﺑﻼغ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي ﮔﻔﺖ و ﮔﻮي دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ ﺧﺪا و ﺑﺎ ﺳﻼم

اﺣﺘﺮاﻣﺄ در اﺟﺮاي ﻣﺎده  13ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر و ﭘﻴﺮو دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره /6863ص 96ﻣﻮرخ
 1396/10/19ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي ﮔﻔﺖ و ﮔﻮي دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﻣﻮرخ  96/10/23ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻻزم ارﺳﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد.

روﻧﻮﺷﺖ:

 -ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻬﺮ ﻋﻠﻴﺰاده اﺳﺘﺎﻧﺪار و رﻳﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرا ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر

آدرس دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ :اﺻﻔﻬﺎن –ﭘﻞ ﺧﻮاﺟﻮ -ﻣﻴﺪان ﻓﻴﺾ -اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﻛﺸﺎورزي اﺻﻔﻬﺎن
ﺗﻠﻔﻦ  031-36615097- 98 :ﻓﻜﺲ 36613636آدرس ﺳﺎﻳﺖ www.eccim.com :

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان
پیوست شماره ( )2دستورالعمل اصالحی نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
فرم صورتجلسه و مصوبات شورا

گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان
شماره نشست :
45

تاریخ جلسه :
0231/01/22

ساعت شروع :

ساعت خاتمه :

31:21

00:11

محل نشست:
استانداری اصفهان

دستور جلسه
دستور جلسه:

 اجرای بند "د" ماده  1دستورالعمل اصالحی نحوه اداره جلسات شورا های استانی گفت و گوی دولتو بخش خصوصی (موضوع تبصره ماده  11قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب
 )1131/11/11در خصوص تعیین اعضای بخش خصوصی و تعاونی شورا به مدت یک سال

کد مدرکQMS-RE-75-03 :
توزیع نسخ :دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شماره بازنگری02:

تاریخ بازنگری0031-00-00 :

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

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

مصوبات جلسه 45
مصوبات استانی شورا :
 -0در اجرای بند  5قســمت "د" ماده یک دستورالعمل اصالحی نحوه اداره جلسات
شورای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی (موضوع ماده  02قانون بهبود
مسـتمر محی کسـو و کار  ) 0231/00/01لیســت اعضــای پیشنهادی (مشترک
استانی

روسای اتاق های بازرگانی  ،تعاون و اصناف) بخش خصوصی و تعاونی شورا در سال
 0231-7در جلسـه مررح و پس از بح

و تبادل نرر مررر شــد لیست مذکور با

لحـا یک نفر از بخش معدن و صــنایع معدنی و یک نفر از بخش کشــاورزی در
کمیته کارشـناسـی شـورا با حضور نمایندگا ن سازمان صنعت ،معدن و تجارت و
سازمان جهاد کشاورزی نهایی و به عنوان مصوبه شورا اجرا گردد.
مصوبات ملی شورا  :ندارد
ملی و فراگیر

کد مدرکQMS-RE-75-03 :
توزیع نسخ :دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شماره بازنگری02:

تاریخ بازنگری0031-00-00 :

