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 هرمزگانگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 37شماره نشست :
 تاریخ جلسه :

21/08/1399 
 استانداری هرمزگانمحل نشست:  18.30ساعت خاتمه: 16.00 ساعت شروع :

 دستور جلسه

 جلسه:دستور  

 پیگیری مصوبات قبل .1

سط  .2 صنف حمل و نقل تو صوص تراکنش های بانکی  شده در خ شکالت مالیاتی ایجاد  سی م برر

 سازمان امور مالیاتی

 بررسی مشکالت در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات .3

  بررسی مشکالت ثبت سفارش در استان .4

 

 

 

 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیمات عنــوان دستــور ردیف

1 

 

  پیگیری مصوبات 

   با توجه به تاثیرگذار بودن بخش نامه ها و دستتتتورال م

ستگاه های دولتی بر نحوه ف الیت  سوی د صادره از  های 

صی، ساس مقرر گردید که   واحدهای بخش خصو براین ا

در هنگان صتتتدور بخش نامه ها و دستتتتورال م  های 

صنایع، م ادن  سی اتاق بازرگانی،  شنا اجرایی، نظرات کار

 و کشاورزی بندرعباس اتخاذ گردد. 

2 

 بررسی مشکالت مالیاتی   تشکی  کمیته ای متشک  از بازرسی استانداری هرمزگان

منظور بررستتی  بهو نیز م اونت هماهنگی امور اقتصتتادی 

یاتی  نحوه رستتتیدگی به پرونده های در هیهت های مال

تشتتکی  و گزارشتتی در خصتتوط شتترایو بررستتی و نیز 

مدارک ارائه شتتده از ستتوی شتترکت ها تا جرستته  ذرماه 

 صوصی  ماده شود.شورای گفتگوی دولت و بخش خ

  به نحوه بازرستتتی دقیقی نستتتبت  باید  کمیته مربوطه 

تشکی  هیهت ها و نیز نظام ساختاری  نها و روند بررسی 

پرونده های بخش خصوصی در هیهت به همراه بازدید از 
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صورتجرسات در جهت تهیه گزارشی جامع برای نشست 

   ینده فراهم شود. 

3 

 بررسی مشکالت مالیاتی  اتی استان هرمزگان با توجه به ظرفیت های خود اداره مالی

مدرس هم در خصوط تامین فضای  موزشی و هم تامین 

ارائه خدمات  موزشی نسبت به قوانین مالیاتی به منظور 

 اقدام نماید.

 لیستی از  بخش خصوصی یاتحادیه ها و تشک  ها

نمایندگان بخش خصوصی به منظورحضور در جرسات 

 ارسال نمایند.   موز اداره ک  مالیاتی

4 

 بررسی مشکالت مالیاتی   نحوه بررسی تراکنش های بانکی مقرر گردید که موضوع

است الم در جهت ایجاد وحدت رویه در دیگر استان ها 

متفاوتی از سوی اقدام گرفته شود و در صورتی که 

ادارات مالیاتی سایر استانها صورت می گیرد در قالب 

 پیشنهاد جهت بررسی امکان اجرا دراستان ارائه گردد. 

5 

 بررسی مشکالت مالیاتی   مقرر گردید که ستتازمان صتتمت استتتان اقدام  زم را در

خصوط پیگیر امکان ح  مشک  شرکت هایی که پرونده 

مالیاتی  نها به اجرائیات ارجاع داده شده است و به دنبال 

تمدید یا اعمال تغییرات در اداره ثبت می باشند از طریق 

که  ید. در صتتتورتی  ما قدام ن ید ا کارگروه رفع موانع تول

اید ازطریق مرکز پیگیری شتتود اقدامات  زم از مشتتک  ب

 سوی سازمان صمت استان صورت پذیرد. 
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  بررسی مشک  بازگشت ارز   ستان هرمزگان طرحی صن ت، م دن و تجارت ا سازمان 

را جهت ارائه به بانک مرکزی و نیز مطرح شدن در کمیته 

هدات ارزی و نیز  هت رفع ت  ید مرکز ج رفع موانع تول

 برگشت ارز به صورت پول نقد فراهم شود. 
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7 

 بررسی مشک  بازگشت ارز   پیگیری  زم از سوی سازمان صمت استان و کمیسیون

اصالح  امکان   تجارت اتاق بندرعباس در خصوطتسهی

 پورفورم های و ثبت سفارشها در استان میسر باشد. 

8 

   صی که صو شکالت بخش خ مقرر گردید که مباحث و م

امکان ح  شتتدن  نها در استتتان وجود دارد مستتتقیما از 

نداری  تا نت هماهنگی امور اقتصتتتادی استتت طریق م او

 هرمزگان پیگیری شود. 
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  مشک  بازگشت ارزبررسی   زم از سوی سازمان صمت و استانداری  مکاتباتانجام 

هرمزگان در رفع مشک  ثبت سوابق در استان و ایجاد 

دسترسی سازمان صن ت، م دن و تجارت استان به 

 سامانه ثبت سوابق

 

 ـراگیرـمصــوبات مــلی و فـ

 تــــصمیمات عنــوان دستــور ردیف

1 

باتوجه به اینکه سقف نراکنش های بانکی در شرکت های   بررس مشکالت بانکی در خصوط تراکنش 

به دلی  پرداخت حق الزحمه رانندگان و کرایه حم  و نق  

باید  می رسدها با می باشد و زمانی که بار به مقصد 

تسویه حساب انجام پذیرد، براین اساس مقرر گردید که 

 زم را  های ک های بررسیشورای عالی هماهنگی بان

نسبت به راه کارهای موجود در افزایش سقف تراکنش 

مبذول فرمایید و در های بانکی شرکت های حم  و نق  

 . نمایدخصوط ارائه این جرسه ماه  ینده پیشنهاداتی در 

 


