
 

کشاورزی ایران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و    

استان   گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  یشورانشست  پنجاهمین جلسه و مصوباتتصورفرم  

 هرمزگان
 (خصوصی بخش  و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه تشکیل و ( دستورالعمل2پیوست شماره ) )

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                       03شماره بازنگری:                                       QMS-RE-75-03   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   1

 

 هرمزگانگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  

 56شماره نشست :
تاریخ جلسه 

:28/07/1400 

ساعت شروع 

:18:00 
 20:30  ساعت خاتمه: 

سالن جلسات  محل نشست:  

 استانداری 

 عناوین دستورجلسات 

 

 پیش از دستور:    عنوان 

 

 1400و شش ماهه نخست سال  1399گفتگو در سال گزارش از عملکرد شورای  -1

 گزارشی از عملکرد اتاق و معرفی کمیسیون های تخصصی   -2

 
 

 دستور جلسه:  عنوان

 ( پخش یسوخت شرکت ها نیمشکالت کمبود  و تامشورای گفتگو )  46پیگیری مصوبات جلسه  

    

 
 

   خارج از دستور:عنوان  

 مربوط به تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات پودر ماهی  شورا    54پیگیری مصوبات جلسه  
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 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیماتتصمیم/  جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

1 

 دستور جلسه بک:

گفتگو )مـشکالت کمبود    یـشورا 46مـصوبات جلـسه  یریگیپ

 پخش( یسوخت شرکت ها نیو تام 

مصوب گردید طی نامه ای از دادستانی استان به شرکت 

پخش فراورده های نفتی مبنی بر اختصاص سهمیه و شارژ  

و پیمایش رفت و برگشت به هر کارت سوخت خودروهای  

 شرکت پخش صورت گیرد. 

2 
تامین مواد شورا مربوط به   54پیگیری مصوبات جلسه 

 اولیه مورد نیاز کارخانجات پودر ماهی

مدیریت اتحادیه  بامقرر گردید در کمیته پیگیری مصوبات  

آبزیان استان و استانداری موضوع و مشکالت کارخانجات 

پودر ماهی به صورت مداوم و هر هفته تا حصول نتیجه 

 پیگیری گردد. 

 

 

 


