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 هرمزگانگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 29/10/1399تاریخ جلسه : 27 شماره نشست :
ساعت شروع 

:15.00 
 17.00ساعت خاتمه:

استانداری محل نشست: 

 هرمزگان

 دستور جلسه

   

 جلسه:دستور 

 راهکارهای رفع مشکالت مالیاتی تعاونی های مرزنشینی 

  بهبود مستتمر محتیک کست  و کتار توستک شتهرداری بنتدرعبار و اداره کتل راه و قانون  16اجرای ماده

 شهرسازی

 معدنی یصادرات ، باربری و عوارض بندری مربوط به محصوالت هزینه های انبار داری 

 

 

 

 مصتتوبات استتتتانی

 تتتتتصمیمات عنتتوان دستتتور ردیف

1 

بررسی راهکارهای بخشش یا تقسیط بدهی مالیاتی تعاونی های 

 مرز نشینان

مقررگردید اداره کل مالیاتی حداکثر مساعدت در جهت بخشش 

مالیات قطعی شده و یا در دست اقدام تعاونی های مرزنشینان انجام 

 صورت پذیرددهد. همچنین تقسیط با بازه زمانی طوالنی مدت 

2 

مقرر گردید شهرداری بندرعباس حسب وظیفه قانونی خود اقدامات  قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 16ماده 

منطقه شهرداری بندرعباس  3الزم را در اختصاص مکان مناسب در 

برای دسترسی تولید کنندگان کوچک و متوسط با همکاری شرکت 

 پذیرد. شهرکهای صنعتی انجام 
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3 

هزینه های باربری و عوارض بندری از مقرر گردید حذف  هزینه های مربوط به صادرات محصوالت معدنی

صورتحساب صاحب کاال به دلیل عدم ارائه خدمات الزم در برابر 

 د . یرگ مورد بررسی قرارهزینه های مورد اشاره 

4 

مقرر گردید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس به  عضویت اتاق در شورای عالی معادن استان

دلیل داشتن تخصص الزم یک نماینده دارای حق رای در شورای 

 عالی معادن استان با تایید استاندار و مراجع ذیصالح معرفی نماید.  

 


