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حضرت آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران 

با سالم و تحیات 

احتراماً؛ ضمن آرزوی سالمتی و طول عمر با برکت، اینجانب از طرف مردم شریف و شهید پرور استان هرمزگان، جامعه 

صنعتگران، تولیدکنندگان و فعاالن محترم اقتصادی تشریف فرمایی حضرتعالی و هیات محترم دولت را به استان هرمزگان 

خوشامد عرض نموده و ماحصل این سفر را چراغ روشنی بر آینده اقتصادی این مرز و بوم برشمرده و برای جنابعالی آرزوی 

توفیقات روزافزون الهی می نمایم.  

 لذا در راستای روانسازی مبادالت بازرگانی داخلی و بین المللی، ساماندهی فرآیندهای حمل و نقل،  تحصیل فضای کسب و 

کار به پیوست مجموعه پیشنهادات و درخواست بخش خصوصی جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی تقدیم حضور می 

گردد. مزید امتنان می باشد موضوع پیشنهادات و لزوم هماهنگی دستگاه های مرتبط و اعتبارات مورد نیاز در دولت محترم 

مورد تصمیم گیری قرار گیرد. 

وجود بخشنامهها و دستورالعملهای خلق الساعه و غیرکارشناسی که باعث رسوب کاال و مختل شدن روند تجارت  

علی الخصوص صادرات می شود و پیشنهاد میگردد یک سازمان به عنوان سازمان متولی تمامی سازمانها و ارگانها 

تحت پوشش و نظارت خود قرار دهد. (مانند قوانین بانک مرکزی، ممنوعیت صادرات کاالهایی چون رب گوجه 

فرنگی، ....)

عدم وجود نماینده تاماالختیار در زمینه ارزی و سایر ارگانهای مربوط به بخش تجارت که تصمیم گیرنده باشند.  

پیشنهاد میگردد نمایندگی بانک مرکزی در استانهای مرزی با اختیارات ویژه با توجه به حجم صادرات ایجاد گردد. 

در بخش عملیات بندری و گمرکی، ارائه خدمات توسط شرکتهایی صورت میگیرد که خود پیمانکار اداره بندر بوده  

که ۳۰ الی ۴۰ درصد هزینه انبارداری را دریافت و باقیمانده را ترمینالهایی دریافت می کنند که خدمات میدهند 

که به دلیل قدیمی بودن و میزان کم خدمات، جوابگو نمی باشند.

کرایههای حمل کاالهای کامیونی بصورت تن/کیلومتر و با توجه به اینکه در استان هرمزگان حجم کاالها زیاد هست  

و رسوب زیادی دارد و برای اینکه دارندگان کامیونها رغبت به حمل کاال از استان هرمزگان به دیگر استان ها داشته 

باشند نیازمند ایجاد نرخنامه مشخص شده ای در این زمینه میباشد.

وجود تعداد زیادی سازمان و زیر سازمانها که حدود ٢۵ سازمان (شامل بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمانهای  

وابسته آن، سازمان بنادر، گمرک، سازمان امور مالیاتی، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و ....) که به 

سامانههای تجاری متصل بوده و بسیاری از این سامانه ها به هم متصل نبوده و هرکدام به صورت جزیره ای عمل می 
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کنند و باعث کندی در روند تجارت و در نهایت اختالل در سامانه نهایی که مربوط به گمرک میباشد ایجاد می 

شود.

عدم وجود امکانات برای محمولههای صادراتی از جمله عدم وجود امکانات بسته بندی، عدم وجود کانتینر، کشتی،  

کامیون، عدم نظارت بر نرخهای کشتیرانیها و ... که متحمل زمان و هزینه بیشتر برای انجام صادرات و پایین آمدن 

رقابت میان صادرکنندگان میگردد.

عدم وجود گنتری کرین و ترانس تینر به اندازه کافی در بندر با توجه به اینکه ترمینالها به صورت ساعتی و  

زمانبندی شده فعالیت میکنند و برای کامیونها امکانپذیر نیست که مدت طوالنی معطل بمانند و از طرفی بر 

تخلیه و بارگیری کشتی تجهیزات یا وجود ندارد یا بسیار قدیمی و مستهلک میباشند که با توجه به حجم باری که 

در استان وجود دارد باعث کندی روند تجارت علیالخصوص صادرات می گردد.

با توجه به شرایط در دو و سه سال اخیر کاالهای گروه ۴ (مانند یخچال، تلویریون، لباسشوئی، خودرو و ... )  

ممنوعیت ایجاد شده است که باعث شده تجار و بازرگانان سرمایههای خود را جمع و به کشورهای حاشیه یا همسایه 

مهاجرت کنند و برهمین اساس باعث افزایش بیکاری و کم رونق شدن فعالیتهای تجاری شده است و پیشنهاد 

میگردد با نگاه حمایت از تولیدکننده؛ تولید کننده را مجاب به تولید کاالهای رقابتی در بازار داشته و از طرفی 

واردات این کاالهای گروه ۴ صورت گیرد که با توجه به وجود کاالهای با کیفیت خارجی بازار رقابتی کاالهای ایرانی 

افزایش یابد.

اصالح ماده ۱٩۰ آیین نامه قانون امور گمرکی (صاحبان کاال (اشخاص حقوقی) می توانند کارمندان تمام خود را که  

دارای وکالت نامه رسمی میباشند جهت ترخیص کاالی خود به گمرک معرفی نمایند) به دلیل مغایرت با ماده ۱٢٨ 

قانون امور گمرکی از از متن ماده ۱٩۰ آیین نامه اجرایی حذف گردد.) این قانون باعث شده که افراد غیرمتخصص 

وارد سیستم اظهار کاال به گمرکات کشور شوند و متاسفانه هیچ نظارتی صورت نمیگیرد و این باعث عدم ضابطه 

مند بودن فرد اظهارکننده میشود که به دنبال آن عواقبی مانند عدم پرداخت مالیات و ضرر برای تاجر و تولیدکننده 

میباشد و پیشنهاد میگردد برای این مهم از کارگزاران گمرک استفاده شود چرا که این کارگزاران آزمون دیده و 

دارای پرونده مالیاتی میباشند.

افزایش کرایه حملهای کانتینری به دلیل عدم وجود نرخنامههای مشخص و جزیرهای عمل کردن کشتیرانیها که  

این میطلبد سازمان بنادر و دریانوردی نظارتی بر عملکرد آنها داشته باشد.

برگشت ارز به صورت ریالی، علیالخصوص برای محصوالت کشاورزی که سخت و هزینه بر میباشد. 

ارزشگذاری گمرک برای کاالهای وارداتی و صادراتی و تایید فاکتور بازرگانان 

استفاده از تجهیزات بازرسی نظیر ایکس ری در گمرکات استانهای مرزی کشور (افزایش تعداد تجهیزات بازرسی)  

جهت جلوگیری از اتالف وقت و بازرسی فیزیک کانتینرها
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کاهش سوبسید اداره بندر جهت صادرات علیالخصوص محصوالت کشاورزی که در سالهای گذشته ۷۵ درصد  

توسط اداره بندر و ٢۵ درصد توسط صادرکننده پرداخت میگردید که در حال حاضر برعکس شده است.

عدم واگذاری اصولی، اهلیت سنجی و کارشناسی نشده زمینهای صنعتی  

عدم وجود زنجیره تولید و ارزش در بخش تولید و جزیرهای عمل کردن تولیدکنندگان 

عدم وجود طرح تولید بچه ماهی برای پروژه طرح ماهی در قفس که به صورت زیرساختی این طرح پایهریزی نشده  

است و با توجه به برنامه ششم که تولید ۵۰۰ هزار تن در دستور کار میباشد امکان پذیر نیست و باید بررسیهای 

کالن و سرمایه گذاری برای تولید گونههای بومی بازارپسند صورت پذیرد.

با توجه به امنیت موجود در تنگه هرمز و خلیج فارس، ایجاد صنعت بانکرینگ و خدمات جانبی از جمله تامین  

آذوقه، تامین آب آشامیدنی، خدمات تعویض خدمه کشتی، خدمات پشتیبانی فنی، خدمات بازرسی فنی کشتیها، 

تهیه قطعات یدکی موردنیاز کشتیها، خدمات پزشکی، تامین روغن و روانکنندههای مورتور کشتیها، وسائل ایمنی 

خدمه کشتی، جمع آوری پسماندها و زباله های کشتی، هاب های بانکرینگ در جهان

تجهیز و تکمیل زیرساختهای بندر شیوء به منظور راهاندازی مجدد خط ارتباطی بین این شهر و کشور قطر با توجه  

به نزدیکی بعد مسافت که منجر به صادرات محصوالت استانی به این کشور می شود.

 عدم ایجاد امنیت در بازار به بهانه مبارزه با قاچاق کاال با بازاریان فروشنده خرده کاال.

عدم اجرایی شدن مفاد ماده ٢٨ و ٢٩ قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری در خصوص ارجاع اختالفات تجاری  

به داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی
عدم استفاده از کارشناس اتاق بازرگانی در اختالفات تجاری فی ما بین اعضا اتاق بازرگانی و دارندگان کارت بازرگانی 

عدم اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید توسط شورای عالی بانک ها و واحدهای اجرائی ثبت اسناد  

در خصوص واحدهای تولیدی
فقدان ضمانت اجرایی قوی در خصوص عدم اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 

پیشنهاد تشکیل دادگاه ویژه دعاوی تجاری در استان هرمزگان 


باتوجه به دارا بودن ٩۰۰ کیلومتر مرز دریایی نیاز به اسکله اختصاصی گردشگری چندمنظوره در بندرعباس دیده  

می شود.

تقاضای ایجاد بازارچه صنایع دستی دائمی در مکان مناسب. 

با توجه به موادداولیه صنایع دستی که از بازارخارج  خریداری می شود تقاضای صنعتگران به اعطای ارز دولتی و  
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خریداری مواد اولیه بطور مستقیم هستند.

درخواست تمامی بنگاه های آسیب دیده گردشگری و صنایع دستی از نحوه اعطا تسهیالت بانکی است .چرا که با  
۱۵۰ میلیون تومان وام با سود۱٢ درصد و باز پرداخت ٢ ساله موجب عدم پرداخت و گاها تعطیلی بنگاه کسب و کار 

خود شده اند.

مشکالت اساسی :مجموعه های رستوران داران، رفاهی تفریحی، سفره خانه ها برطرف کردن مشکالت اساسی هزینه  
آب و برق که بیمه کارکنان و شکایت آنان است که منجر به تعطیلی این مجموعه ها شده است و باز شدن غذاهای 

خانگی که بدون هیچ نظارت بهداشتی وبدون مالیات به فروش غذاهای خود ادامه می دهند.

با توجه به بعد کوتاهی مسافت دبی به قشم و بندرعباس(فقط٢۰ دقیقه) رفع نمودن  معضل اساسی دفاتر مسافرتی  
گردشگری تفاوت نرخ بلیط ها با تهران است ! که مسیر  تهران بسیار ارزانتر است.

درخواست مشارکت بین دفاتر گردشگری با کشتیرانی در مسیر لنگه به دبی که متاسفانه با توجه به اینکه تمامی  
خدمات اعم از بلیط و هتل و پکیج را دفاتر انجام میدهند  کشتیرانی با آنان مشارکت نمی کند و به علت تاخیر ورود 

و خروج کشتی تمامی ضرر سنگین بلیط و هتل به عهده دفاتر می باشد.

درخواست تعطیلی مهمانسراهای دولتی جهت جلوگیری از زیان و ضرر هتل های خالی از مسافر. 

درخواست کارفرمایان گردشگری و صنایع دستی در بحث ارزش افزوده و مالیات و پرداختن بیمه کارفرمایان به  
تامین اجتماعی ( بخشودگی و تخفیف) لحاظ گردد.

درخواست فضایی یکپارچه و ماندگار برای احداث مجتمع دفاتر تمامی واحد های  گردشگری و صنایع دستی با ایجاد  
سالن خاص همایش ها و جلسات.

درخواست  مجدد بیمه صنعتگران که قبال اجرا می گردید و اعطای وام مسکن کم بهره به هنرمندان و تمامی  
مجموعه های گردشگری و صنایع دستی.

اختصاص تسهیالت ویژه در جهت راه اندازی گلخانه در بخش کشاورزی 
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