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 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیمات عنــوان دستــور ردیف

1 

 

  پیگیری مصوبات 

ستگاه  سا و مدیران د سان و نیز رو شرکت های خدمات ر اجرایی، 

مه ها و  نا تان بخش  بانا های اسییی دبیر کمیسییییون هماه گی 

ستانی  سوی مرکز و همچ ین مقررات ا صله از  ستورالعمل های وا د

ستان می  سب و کار ا ضای ک ستگاه که مرتبط با ف مورد نظر آن د

ا باشد و رویه های اجرایی فعاالن اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد ر

پیش از ابالغ به واحدهای سیییتادی و شییییرسیییتانی به معاونت 

سال نمای د تا در کمیته ای  ستانداری ار صادی ا هماه گی امور اقت

تخصییصییی متایینل از نمای دگان دسییتگاه های دولتی و بخش 

سبت به ابالغ آن  صدور مجوز کمیته ن سی و پس از  صی برر صو خ

  اقدام شود. 

2 

  سال سه ماهه چیارم  شورای  1399ارائه برنامه های 

 گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان 

 

مقرر گردید دسییتگاه های دولتی که بیاییتر میزان ماییارکت در 

صدور، تمدید مجوزها و نیز  صی در حوزه  صو فرای د کاری بخش خ

ارائه مجوزهای کاری مربوط دخیل می باشیی د، حداک ر تا نیمه اول 

سال  ستقیم به  1399دی ماه  شاره م مجموعه از قوانین به همراه ا

متن قانون و نیز بخاییی که مت اسییب با شییرایط حال نمی باشیید و 

همچ ین دستورالعمل های اجرایی که امنان ویرایش مجدد آنیا در 

اسیییتان وجود دارد به دبیرخانه شیییورای گفتگوی دولت و بخش 

 خصوصی ارائه نمای د. 
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3 

قانون معادن به صورت  24استعالم های ماده بررسی امنان اخذ  

النترونینی در جیت کاهش مراجعات حضوری و نیز منانیزه کردن 

فرای د اخذ استعالم ها به م ظور سرعت بخایدن به فرای د اکتااف 

، از سوی سازمان ص عت، معدن و تجارت استان و و بیره برداری

 کمیسیون معدن اتاق ب درعباس

4 

زارش از سوی کمیسیون گردشگری اتاق ب درعباس ارائه آخرین گ 

نسبت به خسارات وارد شده به ص عت گردشگری و سایر ص ایع 

 وابسته تحت تاثیر شیوع گسترده ویروس کرونا

5 

ارائه پیا یادات از سوی دستگاه های دولتی متولی محیط کسب و  

کار براسییاس قوانین موجود در جیت بیبود و ویرایش قوانین و نیز 

ارائه پیا یادات کاربردی به شورای مرکز در جیت طرح در جلسات 

 هیئت های مقررات زدایی کاور

6 

ستان هرمزگان و  پیگیری مصوبات سترش ارتباط تجاری بین ا سی راهنارهای گ برر

سی قابلیت های ب ش اخت و برر اور قطر از طریق  شیوء و  ب ادرک

آفتاب، و ارائه گزارش کارش اسی از سوی اتاق ب درعباس نسبت به 

 انتخاب ب در م اسب در توسعه روابط تجاری

7 

 پیگیری مصوبات جلسات قبل

 

با توجه به شروع فرای د تدوین اطلس اقتصادی کاور از سوی اتاق 

بازرگانی، صییی ایع، معادن و کایییاورزی ب درعباس، کلیه دسیییتگاه 

باس در  تاق ب درع با ا ناری  به هم های دولتی ملزم  یاد اجرای و ن

خصیییوم جمع آوری اطالعات مورد نیاز و نیز معرفی یا نمای ده 

سرعت بخا ید به فرای د تدوین اطلس می جیت ارتباط موثر و نیز 

 باش د. 

8 

بررسی پیا یاد ارائه شده در خصوم امنان حذف سقف صادرات  

و سیابقه برای شیرکت هایی از نظر امور مالیاتی خوش حسیاب می 

 سال هست د. 5باش د و دارای سابقه بیش از 

همچ ین به م ظور تاییویق بیش از پیش این گروه از شییرکت ها، 

اجازه واردات کاالهای مجاز به آنیا داده شییود و مرجع اسییتعالم در 

ااورزی  ص ایع، معادن و ک س جی اتاق بازرگانی،  صوم اعتبار  خ

 ب درعباس و اداره ص عت، معدن و تجارت استان باشد. 
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9 

سازمان امور مالیاتی   سی خود را مقرر گردید که  ش ا اظیار نظر کار

قانون مالیاتیای مسییتقیم در خصییوم  81در خصییوم مفاد ماده 

شامل فعالیت  ااورزی و دامپروری که  معافیت مالیاتی واحدهای ک

های حوزه کایییاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور 

یری، احیای مراتع و ج گلیا، عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگ

اشییجار و نخیالت ارائه دهد و نیز بررسییی الزم در خصییوم باغات 

یت های مرتبط کایییاورزی  عال یه ف در گروه امنان قرار گرفتن کل

فعالیت های که شییامل معافیت می شییوند جیت ارائه پیایی یاد به 

 شورای مرکز

 

 ـراگیرـمصــوبات مــلی و فـ

 تــــصمیمات عنــوان دستــور ردیف

1 

ــکالت وارده به ماده  ــی ایرادات و اش آیین  190بررس

 نامه اجرایی قانون امور گمرکی 

 

  آیین نامه اجرایی  190ارائه پیا یاد اصالح قانون ماده

انجام تاریفات گمرکی با  قانون امور گمرکی که اشاره

وکالت از طرف صاحبان کاال مستلزم داشتن پروانه 

کارگزاری گمرکی می باشد، پیا یاد می شود که 

درقسمتی که صاحبان کاال اشخام حقوقی معرفی می 

شود در متن قانون فوق الذکر اشخام حقیقی نیز لحاظ 

  گردد. 

 


