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 هرمزگانگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 55شماره نشست :
تاریخ جلسه 

:30/06/1400 

ساعت شروع 

:16:00 

 ساعت خاتمه:

18:00 

سالن جلسات محل نشست: 

 استانداری

 عناوین دستورجلسات

 

 پیش از دستور:  عنوان 

 

 )  ایراد سخنرانی (    

 افزایش اختیارات استانی و تفویض اختیار به استانداران در دولت سیزدهم      

 
 

 دستور جلسه: عنوان

 فعاالن اقتصادی در گمرک جاسکمسایل و مشکالت  -1

 برگزاری جلسات شورای گفتگو دوم بحث و تبادل نظر در خصوص تقویم شش ماهه -2

 

 

 

  خارج از دستور:عنوان 
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 مصــوبات اســـتانی

 تصمیم / تصمیمات  پیش از دستور جلسه  

 

افزایش اختیارات استانی و تفویض اختیار به استانداران در 

 دولت سیزدهم

 

مقرر شد کمیته ای متشکل از دستگاه های اجرایی استان 

و همچنین اتاق بازرگانی تشکیل و مواردی که می تواند 

در استان تصمیم گیری شوند شناسایی گردد . و پس از 

جمع آوری بصورت مکتوب از طریق استاندار محترم به 

 وزارت کشور ارسال گردد. 

 ــصمیماتتــتصمیم/  جلسه عنــوان دستــور ردیف

1 

 دستور جلسه یک:

 مسایل و مشکالت فعاالن اقتصادی در گمرک جاسک   

 

از  طریق سازمان بنادر و دریانوردی هزینه  مصوب گردید

کشورهای هدف مشخص  برای ارسال بهلندیگراف ها های 

برای فعاالن اقتصادی و هر کانتینر  های هزینه گردد که

و در صورت لزوم به لندیگراف  صادرکننده مشخص گردد. 

 ها یارانه سوخت تعلق بگیرد. 
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 دستور جلسه یک:

 مسایل و مشکالت فعاالن اقتصادی در گمرک جاسک   

 

مستقل توسط اداره بندر و دریانوردی دفتری مقرر گردید  

در اداره بندر گمرک جاسک مستقر و سامانه نوبت استان 

دهی برای لندیگراف ها مثل تعاونی لنج ها که به نوبت 

 .بارگیری میشوند صورت گیرد 
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 دستور جلسه یک:

 مسایل و مشکالت فعاالن اقتصادی در گمرک جاسک

برای جلوگیری از تجارت غیر رسمی گرفتن  مصوب گردید

جز مدارک  اداره بندرطرف  گواهی مبدا جهت حمل کاال از

مثبته باشد و همچنین طی رایزنی با اتاق های بازرگانی 

و همچنین اتاق بازرگانی استان با توجه کشورهای هدف 

جهت هماهنگی در    iccبه اتصال به ذنجیره اعتبار بخشی 

 استعالم مدارک صورت گیرد.
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 :دودستور جلسه 

شش ماهه دوم  میبحث و تبادل نظر در خصوص تقو

 گفتگو یجلسات شورا یبرگزار

 1400مصوب گردید برای تقویم شش ماهه دوم سال 

تاریخی در هفته ی آخر در هر ماه برای یک جلسه 

شورای گفتگو در نظر گرفته شود، و همچنین با توجه 

به موضوعات اقتصادی روز و مشکالت فعاالن 

 اقتصادی جلسات فوق العاده نیز پیش بینی گردد.

 

 

 ـراگیرـمــلی و فـ موضوعات

 پیشنهاداتپیشنهاد/  جلسه عنــوان دستــور ردیف
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