بسمه تعالی
اولین صورتجلسه شورای استانی گفتگو ( ) 29/8/31
بر اساس دعوتنامه شماره  ۲8//29مورخ  8/8/3129اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی زنجان به عنوان دبیرخانه
شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی اولین جلسه شورا در روز دوشنبه مورخ  29/8/31در محل استانداری
تشکیل و در موارد زیر اتخاذ تصمیم به عمل آمد.


تصمی مات متخذه در این شورا با هدف بهبود محیط کسب و کار اتخاذ خواهد شد و در این راستا به موجب
دستورالعمل شورا نکات زیر مورد تاکید قرار خواهد گرفت.

الف – ارائه پیشنهادهای مربوط به اصالح ،حذف یا وضع مقررات ،اعم از آیین نامه ،بخشنامه ،دستورالعمل ،شیوه نامه یا
رویه اجرایی
ب – پایش اجرای کامل و صحیح قوانین و مقررات


مقرر گردید مستندات زیر به اعضای اصلی شورا اطالع رسانی شود.

الف – قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
ب – دستورالعمل نحوه ادارة جلسات شوراهای استانی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ( موضوع تبصره ماده  31قانون
بهبود مستمر محیط کسب و کار)


مقرر گردید دستگاه ها حسب تشخیص موضوعاتی را برای قرار گرفتن در دستور جلسات ( حداکثر لغایت
 ) 29/8/13به دبیرخانة شورای استان پیشنهاد نمایند .این پیشنهادات می تواند ماخوذ از جزء الف از بند  3این
صورتجلسه نیز باشد.



مقرر گردید اجرای جزء  /از بند ” د ” ماده  3دستورالعمل نحوه ادارة جلسات شوراهای استانی گفت وگوی دولت و
بخش خصوصی ( مبنی بر تعیین هشت نفر از رؤسای تشکل های تعاونی وخصوصی بارز مستقر در استان ) به
شرح زیر مورد اهتمام و اقدام قرار گیرد.

الف – تهیه فهرست تشکل های بارز و فراگیر با ر عایت پوشش بخش ها و رشته های مختلف و توجه به توان مسئولین
آنها.
ب – تهیه پیشنهاد مشترک ( از میان فهرست بند الف با رعایت تبصره  9جزء  /از بند ” د ” ماده  3دستورالعمل ) توسط
اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی و اتاق تعاون برای طرح در جلسه آتی شورا


مقرر گ ردید معیارهای تعیین اولویت موضوعات قابل طرح در شورا تهیه و در جلسه آتی شورا مورد بررسی و
اتخاذ تصمیم قرار گیرند ( موضوع تبصره  3ماده  ۲دستور العمل ) .دستور جلسات شورا بر مبنای الویت های
مصوب شورا تعیین خواهد شد .الویت های تعیین شده در مقاطع الزم مورد بازنگری و اصالح قرار خواهند گرفت.

