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

 محل نشست:  ساعت خاتمه: ساعت شروع : تاریخ جلسه : شماره نشست :

 عناوین دستورجلسات

 

 پیش از دستور:  عنوان 

 

 

 
 

 جلسه: دستور عنوان

 

 

 

 

 خارج از دستور:عنوان 
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 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

   استاندار )رئیس شورای استانی(  1

    استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیس  2

   استان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت  3

   رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان  4

   مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان  5

   مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان  6

   استان یهابانک هماهنگی دبیرکمیسیون  7

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

   نماینده مجلس  1

   نماینده مجلس   2
 

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

   استان )یا معاون( دادگستری کل رئیس  1

   استان دادستان مرکز  2
 

 شوراهاشهرداری و  -د
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

    استان مرکز شهردار  1

   استان اسالمی شورای رئیس  2
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 تعاونی و خصوصی -هـ

 )رؤسای اتاق ها(
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

و نام خانوادگی نام 

 نماینده

1  
 کشننناورزی و معادن صننننایع، بازرگانی، اتاق رئیس

 )دبیر و سخنگوی شورای استان( استان مرکز
 

 

   استانمرکز  تعاون اتاق رئیس  2

   استان مرکز اصناف اتاق رئیس  3

 (خصوصی و تعاونیاقتصادی بخش  های تشکل یا رؤسای تعاونی و خصوصی برتر های شرکتهیأت مدیره  رؤسای یا عامل )مدیران

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

نحوه اداره تشکیل و "دستورالعمل  5ماده  1در جداول فوق )ردیف های الف تا هننن(، در صورت حرور نماینده به جای عرو اصلی شورا، موضوت ترصره   توضیح:

 خانوادگینام و نام "درج شده و در ستون بعدی،    "نماینده "، کلمه "وضعیت حرور  "در ستون  ، "وگوی دولت و بخش خصوصی  جلسات شوراهای استانی گفت   

 .معین گردد "نماینده
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 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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 مشروح  مذاکرات

 پیش از دستور:

 

 

 

 (:1جلسه )دستور 

 

 

 

 

 (:2دستور جلسه )

 

 

 

 

 خارج از دستور:
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 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیماتتصمیم/  جلسه عنــوان دستــور ردیف

1 

  

 

 

 ـراگیرـمــلی و فـ موضوعات

 پیشنهاداتپیشنهاد/  جلسه عنــوان دستــور ردیف

1 

  

 


