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 هرمزگانگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 44 شماره نشست :
 تاریخ جلسه :

20/12/1399 
 استانداری هرمزگانمحل نشست:  12.30ساعت خاتمه: 10.00ساعت شروع :

 دستور جلسه

  

 پیش از دستور جلسه: 

  1399گزارش از عملکرد دبیرخانه شورای گفتگو در سال ارائه      

 دستور جلسه:

 پیشنهادات مطرح شده از سوی کمیسیون فناوری اطالعات اتاق بندرعباس بررسی مسایل و مشکالت و -1

 کمیسیون حمل و نقل و لجستیک  و پیشنهادات مسایل و مشکالتبررسی  -2

محصوالت  یصادرکنندگان و فرآور دکنندگان،یانجمن تولو پیشنهادات  مشکالتبررسی مسایل و  -3

 استان هرمزگان یکشاورز

 انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان مواد غذایی استان هرمزگانو پیشنهادات  بررسی مسایل و مشکالت -4

 اتحادیه کارگزاران گمرکی بندرعباسو پیشنهادات  بررسی مسایل و مشکالت -5

 کمیسیون گردشگری و پیشنهادات  مسایل و مشکالتبررسی  -6

 رئیس میز عمان اتاق بازرگانی و گزارش عملکرد توسط بررسی مسایل و مشکالت -7

 رییس میز قطر اتاق بازرگانی و گزارش عملکرد توسط  بررسی مسایل و مشکالت -8

 

 

   

 

                                

 

                

 خارج از دستور:

و تصویب برنامه سال آینده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه تقویم شش ماه اول 

 1400توسط استاندار محترم در سال   دبیرخانه شورا
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 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیمات عنــوان دستــور ردیف

1 
ارائه گزارش و بررسی پیشنهادات مطرح شده از سوی 

 اطالعات اتاق بندرعباسکمیسیون فناوری 

اطالعات  یشعبه پارک فناور جادیاستقرار و امقرر گردید با 

اختصاص محل )از امالک و  (تالیجیوارتباطات )پارک اقتصاد د

مواردی از قانون تنظیم  89ی موضوع ماده بال استفاده دولت

 اموال دولتی ( در خصوصبخشی از مقررات مالی دولت 

2 
پیشنهادات مطرح شده از سوی ارائه گزارش و بررسی 

 کمیسیون فناوری اطالعات اتاق بندرعباس

تا  زیو تجه تاسنترید جادیا یفضا برا صیتخصمصوب گردید 

و  ساخت ( ری)رک در زتایبرق و د رساختیو ز ویمرحله پس

و مشارکت  یتوسط بخش خصوص تاسنترید ویاکت زیتجه

 صورت گیرد. ) از محل امالک بال استفاده  یبخش دولت

3 
ارائه گزارش مسایل و مشکالت کمیسیون حمل و نقل و 

 لجستیک

مصوب گردید نرم افزار هوشمند نوبت دهی و اعالم بار نگین 

ترابران خلیج فارس که در شهرک حمل و نقلی نگین ترابران 

اجرایی و نتیجه بخش بوده است در پایانه بار قدیم 

افزاری هوشمند استفاده بندرعباس نیز از همین برنامه نرم 

 شود.

4 
 یصادرکنندگان و فرآور دکنندگان،یانجمن تولگزارش 

 استان هرمزگان یمحصوالت کشاورز

مقرر گردید ایجاد شرایط و زیرساخت های مربوط به 

کشاورزان  یدسترسو  یدر بخش کشاورز ICT  یسازبستر

عنوان مثال در جهت گرفتن عکس )به  setllite ایبه ماهواره 

( فراهم گردد. و طی دو ماه از  کشت یالگو جادیا ،ییهوا

تصویب این مصوبه گزارشات اجرایی توسط انجمن کشاورزی 

 به این دبیرخانه ارسال گردد. 
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 ـراگیرـمصــوبات مــلی و فـ

 تــــصمیمات عنــوان دستــور ردیف

1 
 یصادرکنندگان و فرآور دکنندگان،یانجمن تولگزارش 

 استان هرمزگان یمحصوالت کشاورز

داده  یآزاد ساز  لزومبا تاکید بر  داده ها گاهیپامقرر گردید 

.  رویمانند وزارت ن یربط ذمرتبط و  یها توسط دستگاه ها

در  بشود. ایجاد  وزارت کار و تعاون . وزارت صمت و .......  

ناقص خواهد  هیو تجز لیداده ها.  تحل یبدون آزاد سازواقع 

ان  یها استیمنابع اب و س تیوضع رویوزارت ن ال مث) بود.

 یتعاون طیشرا کار:ت وزار،  منابع نیحفظ ا یوزارت خانه برا

صمت:  اعالم  وزارتو کار و کارفرما  یرویفعال و روابط ن یها

 (...... یصادرات نیو قوان طیو شرا یفر اور عیصنا ازین

2 

  

3 
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