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 هرمزگانگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 استانداری هرمزگانمحل نشست:  18.00ساعت خاتمه: 16.00ساعت شروع : 30/11/1399 تاریخ جلسه : 42 شماره نشست :

 دستور جلسه

 جلسه:دستور  

قانون برنامه توسعه  214مکان توسعه مشارکت عمومی و خصوص در پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع  ماده ا

 یکشور

                

 

 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیمات عنــوان دستــور ردیف

1 

مکان توسعه مشارکت عمومی و خصوص در پروژه های تملک ا

قانون برنامه توسعه  214سرمایه ای موضوع  ماده دارایی های 

 یکشور

 –) مشارکت عمومی   PPP ایجاد واحدهایمقرر گردید 

سازمان خصوصی ( در اتاق بازرگانی متشکل از نمایندگان 

، معاونت عمرانی برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی

بهبود شرایط استانداری و واحد حقوقی اتاق در جهت 

خصوصی در طرحهای عمرانی  مشارکت بخشبرای  واگذاری

یکپارچگی برنامه مشارکت بخش برای  از طریق پیشنهاد

های توسعه و نیازهای  خصوصی با اولویتهای برنامه-عمومی

دستورالعملهایی درباره موضوعات عملی  تدوین  و ای منطقه

مانند مدیریت مشاوران، هدایت مطالعات امکان سنجی، 

اره پیمانها و نظارت بر زی اسناد مناقصه، مذاکره دربسا آماده

 از لحاظ حقوقی از وظایف این واحد باشد.پیمانها 

2 

مکان توسعه مشارکت عمومی و خصوص در پروژه های تملک ا

قانون برنامه توسعه  214دارایی های سرمایه ای موضوع  ماده 

 یکشور

مصوب گردید اتاق بازرگانی بهمراه سازمان مدیریت  و برنامه 

ریزی اطالع رسانی از پروژه های قابل واگذاری را هم از 

طریق برگزاری نشست با فعاالن اقتصادی و هم از طریق 

و همچنین تشکیل یک سامانه شبکه های مجازی و روزنامه 

الکترونیک متشکل از اتاق، سازمان مدیریت، اقتصاد و 

داریی و استانداری و همچنین دستگاه هایی اجرایی که 

بصورت مداوم انجام  بیشترین واگذاریها را در اختیار دارند

 دهند. گزارش تکمیلی هر ماه به دبیرخانه شورا ارسال گردد.
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 ـراگیرـمصــوبات مــلی و فـ

 تــــصمیمات عنــوان دستــور ردیف

1 

در پروژه های تملک  مکان توسعه مشارکت عمومی و خصوصا

قانون برنامه توسعه  214دارایی های سرمایه ای موضوع  ماده 

 یکشور

ای متشکل از نمایندگان نهادهای  تشکیل کمیته

زیرساختی، مالی، زیست محیطی و قانونی، توسط دولت، 

و  الزماز تسهیل اخذ مجوزها و تأییدهای که زمینه س

 .ایجاد هماهنگی و انسجام در پروژه باشد

 

 

 

 


