
 

 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 

 نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس   ششمینچهل و فرم صورتجلسه و مصوبات 
 خصوصی(  بخش و دولت  وگویگفت استانی شوراهای جلسات  اداره ( دستورالعمل تشکیل و نحوه2) پیوست شماره )

 

 فارسگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  

شماره نشست 

:46 

تاریخ جلسه 

:3/4/1400 

ساعت شروع 

:10:30 

ساعت 

 12:30خاتمه:

سالن شهید  محل نشست:  

 قاضی استانداری 

 عناوین دستورجلسات 

 

 پیش از دستور:    عنوان 

 1400شورا در سال  یو تعاون  یگروه بخش خصوص نیگزیو جا  دیجد  یانتخاب اعضا   - 1

 1400 نیفرورد - ) شامخ(دیخر رانیارائه گزارش شاخص مد - 2

 

 
 

 دستور جلسه:  عنوان

 (1387مصوبه سال  یصنعت  یو اداره امور شهرکها  ی)قانون نحوه واگذاریخدمات یاصالح اساسنامه شرکت ها   - 1

 

 

 

 خارج از دستور:عنوان  

 

 

 مصــوبات اســـتانی

 تصمیم/ تــــصمیمات عنــوان دستــور جلسه ردیف 

1 
و   یگروه بخش خصوص  نیگزیو جا  د یجد یانتخاب اعضا

 1400شورا در سال  ی تعاون

عضویت هشت نفر اعضای بخش خصوصی و تعاونی شورا 

 برای یکسال دیگر تمدید گردید. 

2 
  ینحوه واگذار)قانون یخدمات یاصالح اساسنامه شرکت ها

 (1387مصوبه سال  یصنعت یو اداره امور شهرکها

مربوط به اصالح اساسنامه با توجه به نظرات    شنهاداتیپ 

ها  ریسا  یافتیدر در    هیته  یبازرگان   یاتاق  و  گردد 



 

 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 

 نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس   ششمینچهل و فرم صورتجلسه و مصوبات 
 خصوصی(  بخش و دولت  وگویگفت استانی شوراهای جلسات  اداره ( دستورالعمل تشکیل و نحوه2) پیوست شماره )

 

امور    یتخصص  ونیسیکم هماهنگی  دفتر  توسط  که 

آینده هفته  دو  استانداری ظرف  اتاق    اقتصادی  با حضور 

شرکتها  شرکت  ،ی بازرگان و  سازمان  یخدمات   یشهرکها   ،

 . شود ده یبه تفاهم رس برنامه و بودج برگزار می گردد

3 
  ی)قانون نحوه واگذاریخدمات یاصالح اساسنامه شرکت ها

 (1387مصوبه سال  یصنعت یو اداره امور شهرکها

تسه  ندها یفرآ  یصنعت  یشهرکهاشرکت   به    لیرا  و 

  یزمان  ندیفرا  کیکه در    دیکمک نما  یخدمات  یشرکتها

 . ابدیشش تا هفت ماهه کارها به روال خودش ادامه 
 

 موضوعات مــلی و فـــراگیر 

 پیشنهاد/ پیشنهادات عنــوان دستــور جلسه ردیف 

1 
)قانون نحوه  یخدمات یاصالح اساسنامه شرکت ها

مصوبه سال   یصنعت یو اداره امور شهرکها یواگذار

1387) 

هماهنگی امور اقتصادی استانداری موارد اصالح قانون  دفتر  

و اصالح اساسنامه، بخشنامه و دستورالعمل تفکیک نموده و  

صنایع   سازمان  و  اسالمی  شورای  به مجلس  بررسی  جهت 

 کوچک ارسال نماید. 
 


