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بررسی راهکارهای احیاء صنعت گردشگری باتوجه بهه فراینهد تمدیهد پروتکهل ههای بیداشهتی بهه  .1

 منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

و تغییههرات  بررسههی رخههریر ویههرایش دسههتور العمههل شههورای گفتگههوی دولههت و بخههش خصوصههی .2

  ایجاد شده

بازرگههانی، صهنایع، معهادن و کشههاورزی بررسهی نحهوه بیهره منههدی از خهدمات مرکهز داوری اتهاق  .3

 بندرعباس

در جیهت حمایهت بررسی رخریر تاثیرات شیوع ویهروس کرونها و نیهز تصهمیمات ادتصهادی دولهت  .4

 بازار داخل از

 پیگیری مصوبات پیشیر در خصوص بیبود تعامل بخش دولتی و خصوصی .5

 

 

 

 مصههوبات اسهههتانی

 تههههصمیمات عنههوان دستههور ردیف

1 

تشکیل کمیته احیاء گردشگری و صنایع وابسته با هماهنگی و  احیاء صنعت گردشگری

نظارت دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق 

بندرعباس و نیز حضور نمایندگانی از استانداری )معاونت هماهنگی 

اقتصادی، امور مالیاتی، میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، 

یه ها و تشکل های گردشگری و صنایع وابسته، نمایندگان اتحاد

 نماینده وزارت امور خارجه دراستان، اتاق اصناف، سازمان صمت

برگزاری جلسات ماهیانه با هماهنگی دبیرخانه شورا و نیز تدوین 

دستورات جلسه از طریق دبیرخانه شورا جهت چاره اندیشی در 

 صنعت حل مسایل گردشگری و برنامه ریز در جهت احیا این
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2 

گفتگوی ی بررسی آخرین ویرایش دستورالعمل جدید شورا

 دولت و بخش خصوصی 

شتر  سات ونیز به منظور ایجاد هماهنگی بی ستورات جل پیش از تدوین د

تسههههیل و رفع موانع تولید، کارگروه اقتصهههادی، اشهههت ا  و  ایکارگروه

سههرمایه گراری، کارگروه توسههعه صههادرات، کارگروه تنظیر بازار و سههایر 

ستان  سطح ا سب و کار در  شابه مرتبط با محیط ک ضوعات نهادهای م مو

در دست اقدام خود را به منظور جلوگیری از موازی کاری و نیز هر افزایی 

نه شههورای گفتگو دولت و بخش خصههوصههی هماهن  بیشههتر با دبیرخا

 نمایند. 

3 

بررسی آخرین تاثیرات شیوع ویروس کرونا و نیز تصمیمات 

 اقتصادی دولت بر بازار داخل

مقرر گردید گزارشی از سوی اصناف با همکاری سازمان صنعت و 

معدن در جهت بررسی آخرین اقدامات حمایتی صورت گرفته در 

داخل با هدف مشخص شدن بسته های حمایت و احیا بازار 

حمایتی اجرا نشده به منظور پیگیر در تحقق و ارائه گزارش به 

 به دبیرخانه استان ارائه نمایند.  )جهت ارائه به دولت(شورای مرکز

4 

تشکیل کمیته ای متشکل از اتاق بازرگانی، اصناف، اتاق تعاون و  پیگیری مصوبات 

قانون بهبود محیط کسب و کار  7اداره صمت به منظور تحقق ماده 

که اشاره به کمیته ساماندهی مراجعه نمایدگان دستگاه های 

 اجرائی به واحدهای تولیدی می نماید.

5 

نحوه بهره مندی از خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، 

 معادن و کشاورزی بندرعباس 

مقرر گردید با توجه به قدمت و پشتوانه قانونی مرکز داوری اتاق 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس، و نیز وجود وکالی 

خبره و آگاه به مسایل حقوقی، هرگونه میانجی گری و سازش در 

حوزه بخش خصوصی به مرکز داوری اتاق بازرگانی بندرعباس 

سازش این مرکز اختیار  ارجاع داده و در فرض عدم حصو 

 رسیدگی و حل و فصل اختالفات از طریق داوری داشته باشد. 

 


