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دارد

  دا م

عضو محترم شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان اصفهان

با سالم
چهل و ششمينمصوبات  به پيوست 07/12/1395 مورخ 95/ص7106احتراماً پيرو دعوتنامه شماره 

،جهت استحضار 14/12/1395شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان اصفهان مورخ   (فوق العاده)جلسه
د.شومي اقدام الزم و اعالم نتيجه به دبيرخانه شورا ارسال 

آباديسيدعبدالوهاب سهل
رئيس اتاق و دبيرشورا

رونوشت :  
 جناب آقاي دکتر زرگرپور استاندار و رییس محترم شورا جهت استحضار



 
 

 (فوق العاده)

 گزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان اصفهان

 شماره نشست:
46  

 تاريخ جلسه:
14/12/95  

 ساعت شروع:
17   

  ساعت خاتمه:
19  

  محل نشست:
  اتاق بازرگاني اصفهان

  دستور جلسه
  دستور جلسه:

قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار ارجاعي از  7آيين نامه ماده بررسي پيشنهادات كميته كارشناسي شورا در مورد  -1
  سوي دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي 

 
  مصوبات

 سطح استاني:
 ندارد

 سطح ملي:
 مصوبه ملي( برابر فرم پيوست) دو                

  
   



        شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان اصفهان                        
   11/12/1395و  08/12/1395مورخ  قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار 7ماده  اجرايي آيين نامهبررسي  خصوصپيشنهادات كميته كارشناسي شورا در                  

      14/12/95مصوب چهل و ششمين جلسه شورا به صورت فوق العاده مورخ 
 

    1  
  سيدعبدالوهاب سهل آبادي

 اصفهان دبير شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصيرئيس اتاق و 

      پنجمويرايش 
 95اسفند 

دستگاه   كارهاراه  دستور كار جلسه رديف
  نوع اقدام سطح اجرا  اجرايي

 (مكاتبه ، جلسه و...)
مدت 

 زمان اجرا
الزامات 
  اجرايي

١  

قانون بهبود   7بررسي اجراي حكم ماده 

و آيين نامه  مستمر محيط كسب و كار

اجرايي آن به شماره 

   51731/ت535667

   06/05/1395مورخ 

ارجاعي از سوي دبيرخانه شوراي 

گفت و گوي دولت و بخش خصوصي 

/ص 10267/25طي نامه شماره 

  12/11/1395مورخ 

با توجه به اينكه تعداد قابل توجهي از واحدهاي توليدي خارج از  - 1
طبيعتاً بحث صدور پروانه هاي شهرك ها و نواحي صنعتي مي باشد و 

ساخت و ساز آنان در اختياربخشداري ها، شهرداري ها و دهياري ها مي 
باشد. پيشنهاد مي گردد به منظور هماهنگي هرچه بيشتر در اين 
خصوص معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور به كارگروه مندرج 

  .آيين نامه اضافه گردد 5در ماده 

  -  سه ماه اصالح آيين نامه  ملي  هيأت دولت

مقرر شد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اقالم  - 2
اطالعاتي مورد نياز جهت هرگونه بازديد و مراجعه نمايندگان دستگاه 

آيين نامه شامل سازمان  5هاي اجرايي متناظر استاني مندرج در ماده 
برنامه و بودجه، اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دانشگاه علوم 
پزشكي، سازمان جهاد كشاورزي، اداره كل امور اقتصادي و دارايي، اداره 
كل حفاظت محيط زيست، اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 

اتاق هاي بازرگاني، گردشگري، اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي و 
تعاون و اصناف استان اصفهان به واحدهاي توليدي را اخذ و به دبيرخانه 
شورا ارسال تا در كميته كارشناسي مجدداً بررسي و به وزارت صنعت، 

  .معدن و تجارت جهت درج در سامانه اطالعاتي ارسال گردد

سازمان صنعت، 
مكاتبه براي   استاني  معدن و تجارت 

بررسي   يك ماه  اتيم اطالعاقال
  مجدد

  


