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 هرمزگانگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 35شماره نشست :
 تاریخ جلسه :

30/06/1399 
 استانداری هرمزگانمحل نشست:  18.30ساعت خاتمه: 16.30 ساعت شروع :

 دستور جلسه

  

 جلسه:دستور 

  صوص تدوین نظام نامه جامع پرورش میگو و برنامه های انجمن خرمای ست های قبل در خ ش صوبات ن پیگیری م

 استان

  و بررسی نحوه سرعت بررسی آخرین تاثیرات شیوع گسترده ویروس کرونا بر روند کاری واحدهای بخش خصوصی

 بخشیدن به عملیاتی شدن برنامه های بخش خصوصی

  بخش نامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی دستگاه دولتی بر نحوه فعالیت بخش خصوصی و بررسی تاثیرات

 شناخت مشکالت ایجاد شده

  شم انداز در نظر صادرات غیر نفتی و نیز تحقق چ سر راه توسعه  شده بر  سی آخرین مشکالت ایجاد  شناخت و برر

 گرفته شد در پروش میگو

 مین منابع مالی طرح های بخش خصوصی از طریق منابع غیر بانکیپیگیری عملیاتی شدن راه حل های تا  

 

 

 

                

 

 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیمات عنــوان دستــور ردیف
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در خصوص تدوین نظام نامه قبل پیگیری مصوبات جلسات 

 جامع پرورش میگو

  به عنوان  مقررگردید اتحادیه آبزیان اتاق بندرعباس

صورت  اولیه گزارشی جامع از مراحلمتولی اجرای طرح 

گرفته در خصوص تدوین نظام نامه جامع پرورش میگو 

به همراه مسایل و مشکالت پیش رو در جهت تسهیل و 

تسریع فرایند تا پیش از نشست مهرماه شورا به دبیرخانه 

 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه نماید. 

  همچنین با توجه به این موضوع که بخش قابل مالحظه

ای از این نظام نامه متاثر از قوانین، دستورالعمل ها و 

بخش نامه های دولتی می باشد، براین اساس در گزارش 

مربوطه میزان مشارکت بخش دولتی نیز در جهت ارائه 
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گزارش به ریاست شورای گفتگوی دولت و بخش 

 خصوصی مشخص می گردد. 

2 

 

پیگیری مصوبات نشست های قبل با موضوع مسایل و مشکالت 

 انجمن خرمای اتاق

  با توجه به مطرح شدن مسایل و مشکالت انجمن خرمای

براین اساس مقررگرید که  99اتاق در نشست خرداد ماه 

صوص  سوی انجمن خرمای اتاق در خ شی جامع از  گزار

و نیز برنامه های این انجمن در خصوص پیگیری مصوبات 

ستقرار در دفتر  ستان با توجه به ا توسعه صنعت خرمای ا

تا پیش از نشتتتستتتت مهرماه به دبیرخانه مستتتتقل خود 

 شورای گفتگوی استان ارائه نماید. 

  با توجه به مباحث مطرح شتتده از ستتوی این انجمن در

نشتتستتت خرداد ماه مقرر گردید گزارش جامع نستتبت به 

یت موجود صنعت خرمای استان به انضمام مسایل و وضع

مشتتکالت با همکاری جهاد کشتتاورزی استتتان مشتتخص 

 شود. 

3 

 

بررسی آخرین تاثیرات شیوع گسترده ویروس کرونا بر فعالیت 

 های بخش خصوصی

گزارشی بندرعباس  مقرر گردید که روسای کمیسیون های اتاق 

جامع از آخرین وضعیت تاثیر گذاری ویروس کرونا بر کسب و کار 

بخش خصوصی به همراه پیشنهادات جدید با توجه به آخرین 

 تغییرات ارائه نمایند. 

4 

بررسی آخرین جزئیات مشکالت موجود بر سر راه صادرات غیر 

 نفتی 

کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بندرعباس به همراه واحد امور بین 

 3الملل اتاق مشکالت و مسایل موجود بر سر راه صادر کنندگان به 

کشور اصلی در حوزه خلیج فارس که شامل عمان، امارات، و قطر 

می باشند طی نامه ای تهیه و به جهت ارائه به معاون اول ریاست 

 جمهور ارسال گردد. 

کمیسیون معدن در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  تشکیل

کشاورزی بندرعباس با حضور خانه گچ، خانه صنعت و معدن، خانه 

 معدن و سازمان نظام مهندسی معدن.
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5 

 بررسی چشم انداز در نظر گرفته شده در حوزه پرورش آبزیان

 

مقرر گردید اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان آبزیان اتاق 

بندرعباس گزارشی جامع از مشکالت پیش روی این صنعت در 

دست یابی به چشم اندازه های تولید و صادرات درنظر گرفته شده 

برای آن به دبیر خانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تا 

 پیش از مهر ماه ارائه نماید. 

6 

مقرر گردید که سازمان بورس، کمیسیون بانک ها و سایر دستگاه  اه حل های تامین منابع مالی پروژه های بخش خصوصیر

های دولتی که متولی صدورت مجوز فعالیت بخش خصوصی می 

باشند برنامه های و پیشنهادات خود را در جهت برنامه ریزی 

یه راکد هدایت بهتر طرح های اقتصادی بخش خصوصی و نیز سرما

به دبیرخانه اتاق بندرعباس جهت انجام کار کارشناسی و نیز ارائه 

 در نشست های اصلی ارائه دهند. 
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بررسی آخرین جزئیات مشکالت موجود بر سر راه صادرات غیر 

 نفتی و سرعت بخشید به طرح های بخش خصوصی

دستگاه متولی استان بویژه ارگانهای اصلی که شامل ، سازمان 

استان، جهاد کشاورزی، اداره کار و تامین اجتماعی، سازمان صمت 

دی استان، اداره برنامه و بودجه، گمرک، اداره کل بنادر و دریانور

کل شیالت استان و سایر دستگاه های دولتی که متولی تولید و 

صادرات می باشند پیش از صدور و ابالغ بخش نامه به بخش 

را از طریق اتاق  ، نظرات کارشناسی بخش خصوصیخصوصی

 بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس استعالم نمایند. 

8 

بررسی آخرین جزئیات مشکالت موجود بر سر راه صادرات غیر 

 نفتی و سرعت بخشید به طرح های بخش خصوصی

مقرر گردید که با توجه به بحران اقتصاد ایجاد شده و نیز چالشهای 

ماه نخست سال بسته پیشنهادی بخش خصوصی به  6آن در 

منظور برون رفت از بحران های پیش رو در شش ماه دوم سال در 

نشست بعدی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد 

 ارزیابی و بررسی قرار گیرد. 

9 

بررسی آخرین جزئیات مشکالت موجود بر سر راه صادرات غیر 

 طرح های بخش خصوصینفتی و سرعت بخشید به 

قرار گیری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس در 

سیستم پنجره واحد سرمایه گذاری در هنگام اخذ استعالم نسبت 

 به طرح های سرمایه گذاری

10 

م به منظور کاهش میزان موازی کاری مقرر گردید که در هنگا 

من جدید وابسته به تاسیس و ثبت یک سندیکا، اتحادیه و یا انج

فعالیت بخش خصوصی از اتاق بازرگانی بندرعباس استعالم الزم 

نسبت به عدم موازی کاری با سایر اتحادیه های موجود گرفته 

 شود. 
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11 

بررسی آخرین جزئیات مشکالت موجود بر سر راه صادرات غیر 

 نفتی و سرعت بخشید به طرح های بخش خصوصی

تشکیل کمیته مشترک توسعه روابط خارجی با محوریت اتاق 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس و سایر دستگاه 

 های مرتبط 

12 

در اتاق بازرگانی، صنایع،  12تشکیل جلسات کمیته موضوع ماده  

معادن و کشاورزی بندرعباس با نمایندگان سایر دستگاه مرتبط 

کمیته به منظور جمع آوری مشکالت و متابق با دستورالعمل 

 ارسال به دبیر خانه اصلی کمیته در اتاق ایران

 


