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 هرمزگانگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  

 09/05/1400تاریخ جلسه : 53شماره نشست :
ساعت شروع 

:15:00 
 17:00  ساعت خاتمه: 

سالن جلسات  محل نشست:  

 استانداری 

 عناوین دستورجلسات 

 

 پیش از دستور:    عنوان 

 

 
 

 دستور جلسه:  عنوان

 پست کاالهای تولید داخل استان مشکالت    ی بررس -1

 قانون بهبود مستمر کسب و کار  7بررسی و اجرایی شدن ماده   -2

 

 

 
 

 خارج از دستور:عنوان  
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 مصــوبات اســـتانی
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 دستور جلسه یک

استان به   یداخل  دیمشکالت پست محصوالت تول   یبررس

 خارج از استان  

که از   یی و ارسال کاالها  ن ی توجه به تام   با مصوب گردید  

شود و   ی پروانه کسب انجام م   یو دارا   صنوف مجوز دار

شهرها   گر یمجاور به د  ی ارسال همان کاالها از استانها 

 نیتا ارسال چن   د یفراهم آ  یطیلذا شرا  ، باشد   یمجاز م 

به ارسال از   به صورت خرد و نه عمده مجاز  ییکاالها

 یشرکت پست گردند. الزم به ذکر است شرکت ها   قیطر

در قالب قرارداد   ی اسالم   ی طرف قرارداد با پست جمهور

 باشند.   یم  ییو قابل شناسا  یحقوق

 

 دستور جلسه یک  

استان به   یداخل  دیمشکالت پست محصوالت تول   یبررس

 خارج از استان  

،   یاتاق بازرگان  نده یمتشکل از نما ای   تهیکم  مقرر گردید 

،  یدیتول  یاز شرکتها  نده یاداره پست ، نما ندهینما

ستاد قاچاق کاال و   ندهیسازمان صمت ، نما  ندهینما

  ییااجر   هیو رو  لیتشک  یانتظام   ی روین  نده یو نما  راتیتعز

که بعنوان قاچاق   ییدرخصوص کاالها و حجم کاالها 

درخصوص محصوالت   ن یشوند و همچن  ی نم  بمحسو

دچار   یدیتول  یواحدها  گری داخل استان برسند تا د  دیتول

 خسارت نگردند. 
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 دستور جلسه یک

استان به   یداخل  دیمشکالت پست محصوالت تول   یبررس

 خارج از استان  

و وب   نکیا استفاده از تله مارکتب    شنهادیپمصوب گردید 

  یبرا   ecommerce یری با بکار گ ای  نیو فروش انال نک یمارکت

  ع یاستفاده کرد و پست نقش توز  یفروش محصوالت کشاورز

 . دیینما فا یرا ا  میکننده مستق
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 2دستور جلسه  

قانون بهبود مستمر کسب و  7شدن ماده    ییو اجرا  یبررس

 کار

  نییآ  5کارگروه ) ماده  لیتشکمصوب گردید   -1

  یقانون بهبود(  سامانده 7ماده  یینامه اجرا

به   یی اجرا یدستکاه ها ندگانینما نیمراجع

  و  برگزار  به صورت مستمر یدیتول  یواحدها
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ارائه شورا  رخانهیبه دب تهیو مصوبات کم جینتا

 گردد. 

  یواحدهابازدید  فهرست مقرر گردید  -2

  تمیو ا  دیبازد یمشمول و فرم ها یدیتول

توسط    مرتبط   یمربوط به دستگاه ها یها

 کارگروه تهیه گردد. 

  یاطالعات و احکام الزم  جهت راه انداز هیته -3

) طبق   ی کیسامانه الکترون عتر یهرچه سر

 قانون بهبود( 7ماده  یی نامه اجرا نییآ 2ماده  

 

 

 ـراگیر ـمــلی و فـ  موضوعات

 پیشنهاداتپیشنهاد/   جلسه  عنــوان دستــور ردیف 
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