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 دولت - الف

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

1 

 

جناب آقای فریدون  

 همتی 

  حاضر  استاندار )رئیس شورای استانی(

2 
جناب آقای آقای   

 دریانورد 
  حاضر   استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیس

  حاضر  مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان  جناب آقای دسینه  3

4 
جناب آقای خلیل   

 قاسمی 
  حاضر  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

5 
جناب آقای  هادی  

 ابراهیمی
  حاضر  رفاه اجتماعی استانمدیر کل تعاون،کار و 

6 
جناب آقای علی  

 باقرزاده همایی 
  حاضر  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 

  حاضر  استان ی هابانک  هماهنگی دبیرکمیسیون جناب آقای آبسوران  7

 مجلس شورای اسالمی  - ب

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 خانوادگی نمایندهنام و نام 

  حاضر  نماینده مجلس دکتر محمد آشوری  1

  حاضر  نماینده مجلس  دکتر احمد مرادی  2

  حاضر  نماینده مجلس دکتر منصور آرامی  3
 

 قوه قضائیه - ج

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر  استان )یا معاون( دادگستری  کل رئیس ی صالح  ی جناب آقا 1

  حاضر  استان دادستان مرکز ی قهرمان  ی آقا جناب 2
 

 شهرداری و شوراها - د
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 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

 سرپرست شهرداری بندرعباس  حاضر   استان مرکز شهردار جناب آقای ارجمند  1

   استان اسالمی شورای رئیس  2

 

 

 تعاونی و خصوصی  - هـ

 )رؤسای اتاق ها( 
 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 

نام و نام خانوادگی  

 نماینده 

1 
جناب آقای محمدرضا  

 صفا 

 کشننناورزی   و  معادن صننننایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس

 )دبیر و سخنگوی شورای استان( استان مرکز
 مجازی 

 

  حاضر  استانمرکز   تعاون  اتاق  رئیس جناب آقای ساالری  2

  حاضر  استان مرکز اصناف  اتاق  رئیس باصره جناب آقای  3

 ( تعاونیخصوصی و اقتصادی بخش   های  تشکل  یا رؤسای  تعاونی   و  خصوصی  برتر   های  شرکتهیأت مدیره    رؤسای  یا   عامل  )مدیران 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر  مدیرعامل محترم تجارت گیتی  گودرزی فرامرز  جناب آقای  1

2 
جناب آقای محسن  

 عسکری 

مدیرعامل محترم توسعه تجارت 

 عسکری 
 حاضر 

 

3 
مهدی  جناب آقای 

 معصومی

مدیرعامل محترم توسعه پدیده فانوس  

 مکران
 حاضر 

 

 جناب آقای محمدامین ثریا  4
مدیرعامل محترم شرکت صفا تجارت  

 جنوب
 حاضر 

 

5 
شهرام  جناب آقای 

 رحیمیان 
 حاضر  مدیرعامل محترم ستاره میگوی طالیی 

 

  حاضر  مدیرعامل شرکت هرمز برکه دربان بهنام جناب آقای  6
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 مهران بازرگان جناب آقای  7
شرکت مواد غذایی   رئیس هیات مدیره

 خلیج فارس 
 حاضر 

 

 سرکار خانم سمانه حبیبی  8
 باتارد سازهرئیس هیات مدیره شرکت 

 بندر 
 حاضر 

 

نحوه اداره  تشکیل و  "دستورالعمل    5ماده   1در جداول فوق )ردیف های الف تا هننن(، در صورت حرور نماینده به جای عرو اصلی شورا، موضوت تبصره    توضیح:

خانوادگی  نام و نام  "درج شنده و در سنتون بعدی،    "نماینده  "، کلمه "وضنعیت حرنور"در سنتون  ،  "وگوی دولت و بخش خصنوصنیجلسنات شنوراهای اسنتانی گفت

 .معین گردد  "نماینده

 

 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه - و

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 هرمزگان  ی استاندار ی امور اقتصاد  ی معاونت هماهنگ دکتر ایرج حیدری جناب آقای  1

 مدیرکل دامپزشکی   جناب آقای جانباز  2

 هرمزگان مدیرکل شیالت  جناب آقای دریایی   3

 نماینده گمرک قشم  جناب آقای رضوانی   4

 مشاور و مدیرعامل اتحادیه صیادان هرمزگان جناب آقای مهندس مقصودی   5

 نائب رئیس اتحادیه آبزیان  جناب آقای مهندس مرادی   6

 نائب رئیس کمیسیون غذا و نهاده های اتحادیه آبزیان جناب آقای مهندس ابراهیمی    7

 ی مرکز داور رخانهیمسئول دب زاده  یکنار  یمرتر ی آقا جناب 8

 گفتگو  یشورا رخانهیمسئول دب نعمت زاده  ی جناب آقا 9

 گفتگو  ی کارشناس شورا ار یع  نبیخانم ز  سرکار 10

11   

12   
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 مشروح  مذاکرات

 پیش از دستور: 

 (:1جلسه )دستور 

 انیو خوراک آبز  ی رو در صنعت پودر ماه  شیمشکالت پ ی بررس        

با    :جناب آقای دکتر همتی استاندار محترم استان هرمزگان و ریاست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

توجه به اهمیت آبزیان و اینکه استان در این چند سال اخیر پیشرفت چشمگیری در تولید  و صادرات این محصول داشته  

ر قانونی و بدون کیفیت ماهی از جزیره قشم و سایر شهرستانها را به بازار هدف خود که عمده  است بایستی فرصت خروج غی

آنها کارخانجات پودر گوشت و ضایعات استخوانی در سایر استانها و با ترکیب سایر پودرها بعنوان پودر ماهی وارد بازار و  

اخذ تصمیمات الزم، ضمن جلوگیری از چنین فرصت هایی،  چرخه و صنعت پودر ماهی کشور نمایند. لذا در این جلسه باید با  

ماهی هایی که بصورت غیر مطلوب و خارج از سیستم کنترل قرنطینه و سالمت و بهداشت دامپزشکی جلوگیری شود،و از  

رل  این طریق از ورشکستگی و تعطیلی کارگاهها پودر ماهی در استان هرمزگان جلوگیری شود، در جزیره قشم با ورود و کنت

مبادی های ورودی شهر می توان از ورود غیر مجاز و بیش از حد نمک های صنعتی و خروج ماهی های خشک شده که  

   بصورت کود های باغی و یا ضایعات از جزیره قشم و استان خارج می شود جلوگیری کنیم.

از    بتوانند بایستی  ذاتی خود تا جائیکه    وظایف ادارات  بر حسب     جناب آقای دکتر رضایی، دبیرکل محترم اتاق بازرگانی : 

ولی بعرا صدور مجوز ها و خروج مواد اولیه در وظیفه و حیطه    نند دادن مجوز و ساماندهی به صنعت پودر ماهی تالش ک

ولی با ایجاد گلوگاه در خروجیهای استان توان خروج بی    ادراتی چون شیالت و دامپزشکی و جهاد کشاورزی نیست  کاری  

 یه و غیر مجاز ماهی خشک و پودر ماهی را از استان خواهیم داشت.   رو

کارگروه فنی    بررسی مشکالت پیش در صنعت پودر ماهی و خوراک آبزیان    مهندس مرادی نائب رئیس اتحادیه آبزیان:

بتوانیم مشکالت    گو شورای گفتتشکیل گردیده تا بتوان با آسیب شناسی و دستیابی به راهکارهایی با  ارایه گزارش به    نیز  

پیش رو صنعت پودر ماهی که یکی از ارکان و نهاده های مهم در تامین غذای آبزیان به ویژه صنعت پرورش میگو است به  

تصمیمات خوب و کارشناسی شده مناسبی دست یابیم و تجربه های یکی ، دو سال اخیر که صنعت میگو پرورشی بعلت  

با تصمیمات بموقع و کنترل و  پایش منظم در تامین نهاده ها و مواد اولیه کارخانجات   بیماری دچار رکود گردیده است را که

غذا منجمله پودرماهی قادر خواهیم بود با تولید غذای مناسب و با کیفیت از بروز بیماری های مشابه و خسارات وارد شده  

مدیریت مناسبی بر صنعت پودر ماهی که نقش  به صنعت میگو جلوگیری و کنترل کرد و این امر زمانی محقق خواهد شد که  

 مهمی در ابتدای زنجیره تولید میگوی پرورشی دارد، کنترل و پایش شود. 
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کارخانه های فراوری پودر ماهی که تعداد    مهندس ابراهیمی  نائب رئیس کمیسیون غذا و نهاده های اتحادیه آبزیان:

کارگاه است با دریافت مجوز های الزم از سازمانهای زیربط و طبق برآوردهای کارشناسی شده دستگاه های    22آنها بالغ بر  

دولتی الخصوص شیالت، صاحبان سرمایه در بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این بخش کشانده شده اند و مدت چند 

که با توجه به صید های غیر مجاز و غیر مسئوالنه خریداری ماهی های صید شده از صیادان توسط افراد عامل،  سالی است  

  30تا    20واسطه که با افزودن نمک  های صنعتی ارزان قیمت و غیر بهداشتی و با اهداف سود جویانه مبادرت به افزایش  

ا پس از یک تا دو روز بعد به کارخانجات پودر ماهی و سایر  درصدی وزن ماهی های خریداری شده از صیادان و فروش آنه

افراد محلی مناطقی مانند جزیره قشم و جاسک می گردند که افزایش این حجم و مقدار نمک صنعتی به زنجیره های فرآوری  

داشت میگو های  در کارخانجات پودر ماهی کارخانجات خوراک آبزیان اثر مخرب و نامطلوبی در زنجیره تولید و سالمت و به

تولیدی و سایر آبزیان خواهد داشت و به نوعی غش و فرصت طلبی برای افراد منفعت طلب و سود جو شده و  باعث هدر  

رفت سرمایه ملی کشور و خسارات و کمبود پودر ماهی با کیفیت و مطلوب مورد نیاز در زنجیره تولیدی صنعت آبزیان می  

پایش و کنترل کیفیت محصول تولیدی خود می باشند تا موفق به تولید محصول با  شود. کارخانجات پودر ماهی موظف به  

کیفیت و تحت کنترل، نظارت دستگاه های ناظر مانند دامپزشکی گردند به همین منظور مجبور به افزایش تعداد آزمایشات 

 هزینه های تولیدشان می شود.   تخصصی می گردند که هزینه های آزمایشات کنترل کیفیت به  تعداد زیاد باعث باال رفتن

با توجه به اهمیت پودر ماهی در چرخه صنعت آبزیان و تامین پروتئین    :جناب آقای جانباز، مدیرکل دامپزشکی استان  

مورد نیاز استانها و مصرف انسانی آن برای دامپزشکی مهم بوده و به همین دلیل برای هر محموله ای آزمایش کنترل کیفیت  

نوت نمونه آزمایش برای کشور فرانسه رفته است و برای تقلیل آزمایشات بر اساس   50و در سال گذشته    انجام می شود

سیستم حسب دامپزشکی قادر خواهیم بود تعداد انجام آزمایشها را کمتر کنیم تا در هزینه های تولید کنندگان صرفه جویی  

ند خروج الرو از مراکز تکثیر از استان هرمزگان به سایر  شود. در خصوص خروج پودر ماهی در استان هرمزگان هم نیز مان

استانها توسط اتحادیه آبزیان استان هرمزگان مدیریت و با الویت مصرف در کارخانجات و کارگاه های مورد نیاز استان مدیریت 

نهاده های تولیدی    شود و دغدغه های مدیران و نمایندگان اتحادیه آبزیان در اینخصوص به حق می باشد که الویت تامین

در استان هرمزگان باید با آنها باشد نباید صنایع استان هرمزگان بعلت کمبود پودر ماهی رو به تعطیلی برود و با نا امن کردن  

سودجویان  و کسانی که در صنعت غیر مجاز ماهی خشک و افزایش غیر مجاز نمک اقدام می نماید، باعث باال رفتن هزینه  

دامپزشکی برای خروج و صادرات ماهی خشک هیچگونه کامنت و صدور مجوزی ندارد ولی از آنجاییکه    های آنها گردیم. 

حرفه خشک کردن ماهی بطریق سنتی از قبل بوده است دامپزشکی در این خصوص خود را صاحب نظر نمیدانسته ولی  

یی را تدوین نموده تا در باال رفتن  جهت ساماندهی به صنعت خشک کردن  ماهی بصورت بهداشتی و اصولی دستور العمل ها

کیفیت محصول تولیدی مدیریت شود و در درجه بندی کیفیت محصوالت صادراتی موثر گردد و برای جلوگیری از صادرات 

ماهیان خشک شده به سایر استانها و خارج از کشور از طریق سیستم قرطینه ای قادر به مدیریت آن می باشیم با وارد شدن  
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د پرورش میگو و برنامه ریزی هایی که انجام شده محصول پودر ماهی باید جوابگوی تولید صنعت  پرورش  سایتهای جدی

 میگو استان باشد.

صدور مجوز هایی که از سازمان جهاد کشاورزی برای کارگاه    : جهاد کشاورزی  جناب آقای باقرزاده ، مدیرکل محترم  

دامپزشکی می باشد و با این استعالم تامین مواد اولیه و بهداشت مورد  های شیالتی صادر می شود با استعالم از شیالت و  

نیاز دامپزشکی و شیالت مورد ارزیابی قرار می گیرد و سیاست جهاد کشاورزی به این سمت می باشد که واحدی مجوز  

های آن  هم باید مدیریت   دریافت کند که تمام زنجیره ها را برای تولید داشته باشد و در توسعه پرورش میگو و تامین نهاده

درصدی خود    30تا    20گردد و طبق آمارهای اسمی که برای صدور مجوز ها صادر شده صنایع شیالتی هم اکنون با ظرفیت  

مشغول بکار می باشند و پیشنهاد میگردد میزان سهم استان هرمزگان از دریافت مواد اولیه مشخص گردد سپس مازاد سهم  

خارج گردد برای جلوگیری از نمک صنعتی با توجه به تاثیرات بد و مخرب آن در سالمت انسانها و   استان از استان هرمزگان

 همچنین صنعت آبزیان باید تدابیر ویژه ای انجام گردد. 

از آنجاییکه گمرک قشم در حیطه قانون گذاری نیست بلکه مجری قانون است به    مهندس رضوانی نماینده گمرک قشم:

دلیل هرگونه   و در صادرات ماهی خشک  همین  نماید  اقدام می  اساس  بر همین  قانونی تصویب شود گمرک  و  بخشنامه 

هیچگونه برگه کاپوتاژ و مجوزی صادر نشده ولی در خصوص خروج ماهی خشک بعنوان کود باغی که با تایید آزمایشگاه 

ه است و از آنجاییکه گمرک مسئولیت تعیین  استاندارد مورد تائید اداره استاندارد می باشد خروج از جزیره قشم صورت گرفت 

 ماهیت کاالهای صادراتی نیست، و سواستفاده احتمالی آن بعهده گمرک نمی باشد.

اتحادیه صیادان هرمزگان: فروش    مهندس مقصودی مشاور و مدیرعامل  به هزینه هایی که دارند  با توجه  صیادان 

قیمت را بدهد، کنترل و نظارت و تشویق و ساماندهی به بررسی    محصول خود را به خریداری خواهند فروخت که باالترین

بیشتر نیاز دارد، البته در این صنف صیادان غیر مجاز به مراتب خیلی بیشتر از صیادان دارای مجوز هستند که بعلت ضعف  

 در سازماندهی بوده است . 

 خارج از دستور:   
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 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیماتتصمیم/  جلسه  عنــوان دستــور ردیف 
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 دستور جلسه یک:

و خوراک   یرو در صنعت پودر ماه  ش یمشکالت پ  یبررس

 ان یآبز

در    گویخوراک م   دیبا توجه به کمبود شد  مقرر گردید 

جهت   یمبرم به پودر ماه ازیاستان و ن  یمزارع پرورش

خشک   یاز خروج ماه  یاز بروز بحران احتمال  یریشگیپ

 ، ی عاتیضا   یاعم از ماه  یمنجمد تحت هر عنوان   ا یشده و  

کارخانجات پودر   هیمواد اول نی به منظور تام   یکود باغ

جهاد   د،یبعمل آ  یریاستان جلوگ انیآبز  اک و خور  یماه

و گمرک از دادن هرگونه   التی، ش یدامپزشک  ، یکشاورز

 . ندینما یمجوز  خروج خودار

2 

 ک:دستور جلسه ی

و خوراک   یرو در صنعت پودر ماه  ش یمشکالت پ  یبررس

 ان یآبز

مصوب گردید با توجه به تاثیرات مخرب استفاده از نمک 

های صنعتی و استفاده بیش از حد آن در سالمت انسان و 

 ، پروری  آبزی  صنعت  و  زیست  محیط  بر  منفی  تاثیرات 

استفاده افزودن نمک به ماهی ممنوع و در صورت تخلف و 

با  شده  خشک  ماهیان  و  ماهی  پودر  در  نمک  مشاهده  و 

 نظارت دستگاه های زیربط معدوم گردند. 
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3 

 دستور جلسه یک:

و خوراک   یرو در صنعت پودر ماه  ش یمشکالت پ یبررس   

 ان یآبز

پودر   نی جهت کنترل و نظارت و با هدف تام   مقرر گردید

 یپودر ماه  ی کارگاه ها  تیخشک شده با الو  یو ماه  یماه

صادرات و خروج آن از   ان، یخوراک آبز   دیو کارخانجات تول

 دییو تا  تیفیمجوز ک  افتیاستان هرمزگان پس از در  

 دییو تا  یهرمزگان با هماهنگ  التیو ش یادارات دامپزشک

 هرمزگان انجام شود.   انی آبز هیاتحاد

4 

 :کیدستور جلسه                           

و خوراک   یرو در صنعت پودر ماه  ش یمشکالت پ یبررس   

 ان یآبز

کمیته ای متشکل از جهادکشاورزی،   مصوب گردید

دامپزشکی، شیالت، اتحادیه آبزیان و نماینده اتاق 

از آنجاییکه صید بعضی از محصوالت   تشکیل و

دریایی سطح زی صرفا با شناورهای کوچک و قایق 

های صیادی مجاز و غیر مجازصورت می گردد جهت  

اقدامات تشویقی و یا بازدارنده ای که موجب می 

گردد اینگونه صیادان محصول خود را به کارگاه ها و 

کارخانجات دارای مجوز بطور مستقیم و بدون واسطه  

تحویل نمایند مورد بررسی و آسیب شناسی قرار 

 گیرد.

 

 

 ـراگیر ـمــلی و فـ  موضوعات

 پیشنهاداتپیشنهاد/   جلسه  عنــوان دستــور ردیف 
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