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گسارش جلسٍ ضًرای گفت ي گًی ديلت ي بخص خصًصی استبن سمىبن
ضمبرٌ وطست 52 :

تبریخ جلسٍ 60/00/00:

سبػت ضريع 8:

سبػت خبتمٍ6:00:

محل وطست :اتبق ببزرگبوی

دستًر جلسٍ
پیص از دستًر جلسٍ:
تیست ٍ پٌجو یي ًطست ضَرای گفتگَی زٍلت ٍ ترص ذصَصی استاى سوٌاى تا حضَر اػضا زر سالي
اجتواػات اتاق تازرگاًی  ،صٌایغ  ،هؼازى ٍ کطاٍرزی سوٌاى ترگسار گرزیس ،در ابتذای جلسٍ آقبی جمؼٍ ای
ضمه خیر مقذم بٍ اػضبی محترم ضًرای گفتگًی استبن ي تبریک مبٌ مببرک رمضبن بٍ برگساری ضکًَمىذ
اوتخبببت ریبست جمًُری اضبرٌ ي بب تًجٍ بٍ حمبیت مردم از وظبم خًاستبر تالش بیطتر مسئًالن در جُت
رفغ مطکالت ضذ.

دستًر جلسٍ:
 -1اّن اذثار ٍ اًتظارات ترص ذصَصی از زٍلت زٍاززّن
 -2گسارش جلسِ کارضٌاسی زر ذصَظ هازُ  219لاًَى هالیاتْای هستمین ٍ تثصرُ الحالی هازُ  29آییي ًاهِ
اجرایی آى هَضَع هرتفغ ًوَزى هطکالت هالیاتی ٍاحسّای کَچک ٍ هتَسط زر سال 94
 -3ارائِ گسارش کارضٌاسی چگًَگی اجرای هازُ  169هکرر لاًَى هالیاتْا ٍ زستَرالؼول تکارگیری ضوارُ التصازی
هَزیاى هالیاتی ٍ رای زیَاى ػسالت ازاری زر ایي ذصَظ
 -4تحث ٍ تثازل ًظر زر ذصَظ زستَرالؼول جسیس تطکیل ٍ ًحَُ ازارُ جلسات ضَرای گفتگَی زٍلت ٍ ترص ذصَصی
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استانی :
 -1تراتر تَضیحات هسیرػاهل ضرکت ضْرکْای صٌؼتی استاى هثٌی تر کوثَز آب ٍ هطکالت تَجَز آهسُ ترای
صٌایغ همرر گرزیس هراتة طی ًاهِ ای جْت پیگیری ٍیژُ تِ زفتر استاًسار هٌؼکس گرزز.
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ملی :
 -1همرر گرزیس زرذَاست فؼاالى التصازی سوٌاى از زٍلت زٍاززّن طی ًاهِ ای تِ استاًساری جْت پیگیری ٍ
اًؼکاس تِ زٍلت ارسال ضَز.
 -2همرر گرزیس توٌظَر تْرُ هٌسی ٍاحسّای کَچک ٍ هتَسط از هصَتِ سی ٍ زٍهیي ستاز فرهاًسّی التصاز
هماٍهتی ٍ ترطٌاهِ ضوارُ  230/96/15هَرخ  1396/02/09هؼاٍى هالیاتْای هستمین زر سال ٍ 96 ٍ 95
ایٌکِ لیس ػولکرز سال  ٍ 94تارید اتالؽ ترطٌاهِ ( )1396/02/09هاًغ از تْرُ هٌسی ٍاحسّای کَچک ٍ
هتَسط از ا یي هصَتِ ذَاّس ضس زرذَاست توسیس آى طی تررسی ػولکرز هالیاتی سالْای  96 ٍ 95تِ ستاز
فرهاًسّی التصاز هماٍهتی کطَر هٌؼکس گرززتا تسیي هٌظَر سازهاى اهَر هالیاتی استاى پیص ًَیس ًاهِ ای
را تْیِ ٍ تِ زفتر استاًسار ارسال ًوایس ٍ زتیرذاًِ ضَرای گفتگَی استاى از طریك هرکس پیگیری ًوایس.
 -3همرر گرزیس زر ّویي ذصَظ سازهاى اهَر هالیاتی استاى گسارضی از ًحَُ ػولکرز ترطٌاهِ ضوَلیت ٍ یا ػسم
ضوَلیت هؤزیاى زر رسیسگی تِ ػولکرز سال  1394تِ استاًساری ارسال ًوایس.
 -4زر اجرای ترطٌاهِ سازهاى اهَر هالیاتی زر جْت اجرایی ضسى رأی ّیأت ػوَهی زیَاى ػسالت ازاری هثٌی تر
اتطال تٌس ( )7-3زستَرالؼول اجرایی ضوارُ /200/24468ظ هَرخ  1390/10/27هَضَع هازُ  169هکرر
لاًَى هالیاتْای هستمین هصَب سال  80همرر گرزیس تا اجرایی ضسى لاًَى جسیس هالیاتْا هصَب سال 1394
ٍ تأهیي زیرساذت آى هست اجرای ایي ترطٌاهِ توسیس ضَز.
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