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بسمٍ تعالی
((بیست ي پىجمیه صًرتجلسٍ شًرای گفت ي گًی ديلت ي بخش خصًصی استان قشيیه ))
بزوامٍ ای

ياقعی

ساعت شزيع :
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16:34

ساعت خاتمٍ :

18:34

19:34

محل بزگشاری جلسٍ
سالي جلسات استاًذاسی قضٍیي

رئیس جلسٍ  :جىاب آقای دکتز فزیذين َمتی

شماره جلسه-25:ش95-44-
تاريخ :

95/44/26

تعداد صفحات  2 :صفحه

دبیز جلسٍ  :جىاب آقای علیزضا کشايرس قاسمی

دستًر جلسٍ :
 .1اخثاس اقتصادی استاى
 .2پیگیشی هصَتات جلسات قثلی ضَسا
 .3تشسسی هَضَع اخز هفاصا حساب هادُ  186قاًَى هالیاتْای هستقین ٍ هادُ  37قاًَى تاهیي اجتواػی جْت صذٍس ٍ توذیذ کاست
تاصسگاًی
 .4گضاسش ٍضؼیت ٍاحذّای لثٌی هطکل داس
 .5گضاسش تشسسی کاّص تؼشفِ تشق دفاتش خذهاتی( اسٌاد سسوی  ،پلیس ٍ +11پیطخَاى دٍلت)
 .6گضاسش ٍضؼیت اخز هجَصّای کسة ٍ کاس (جْت تشًاهِ سیضی ٍ استقای ستثِ تٌذی)
تصمیمات متخذٌ مًرخ : 59/40/62
رديف

مصوبات
هقشس گشدیذ طی جلسِ ای هؼاًٍت تشًاهِ سیضی استاًذاسی تا جْاد کطاٍسصی ،تاًک کطاٍسصی ٍ ًوایٌذُ تیوِ،

1

پشداخت تیوِ هحصَالت کطاٍسصی سا تشسسی ٍ ًتیجِ سا تِ دتیشخاًِ ضَسا اػالم ًوایٌذ.

2

هقشس گشدیذ دس خصَظ هادُ  186قاًَى هالیاتْای هستقین ٍ هادُ  37قاًَى تاهیي اجتواػی گضاسضی اص
هطکالت تَجَد آٍسدُ دس هسیش تَلیذ ٍ تاصسگاًی تْیِ ٍ جْت طشح دس هجلس ٍ دٍلت تِ ًوایٌذگاى هحتشم
هجلس ٍ ضَسای گفت ٍگَی هشکضی اسسال گشدد.
هقشس گشدیذ پس اص هصَتِ ضَسای گفت ٍ گَی دٍلت ٍ تخص خصَصی اداسُ کل اهَس هالیاتی ٍ ساصهاى

3

تاهیي اجتواػی  ،دس هَاسدی کِ اتاق تاصسگاًی تصَست هکتَب ًسثت تِ هؼشفی ٍاحذّای تَلیذی ٍ تاصسگاًی
جْت اخز هفاصا حساب تِ ساصهاى ّای هزکَس اقذام هی ًوایذ ّوکاسی الصم سا اػوال ًوایٌذ.

مسئول
هؼاًٍت تشًاهِ
سیضی

اتاق تاصسگاًی

اتاق تاصسگاًی،
اهَس هالیاتی،
تاهیي اجتواػی

مصوبات

رديف

هصَب گشدیذ دستگاّْای اجشایی استاى تذٍى ّواٌّگی تا ستاد اقتصادی استاًذاسی اص ّشگًَِ اقذام کِ
4

هٌجش تِ اختالل دس تَلیذ ٍاحذّای هطکل داس هی ضَد خَدداسی ًوایٌذ.
هصَب گشدیذ طی ًاهِ ای تِ جٌاب آقای دکتش جْاًگیشی ،دس خصَظ تذّی افشاد حقیقی کِ ػضَ ّیأت

5

6

هذیشُ ٍاحذّای تَلیذی حقَقی ّستٌذ ٍ تشای آى ٍاحذّا ایجاد هطکل هی ًوایٌذ تقاضای حل هطکل ضَد .
دس خصَظ هطکالت ٍاحذّای تَلیذی لثٌیات :
هقشس گشدیذ دس اسشع ٍقت ٍاحذّای فؼال دسایي صهیٌِ تا تطکیل اًجوي ًسثت تِ پایص هطکالت ٍ اساهِ
ساّکاس اقذام ًوایٌذ.
هقشس گشدیذ ظشف هذت دٍ ّفتِ ًسثت تِ ضٌاسایی کلیِ فشٍضگاُّای هحصَالت لثٌی سٌتی ٍ ًوًَِ گیشی

7

اص هحصَالتطاى اقذام ٍ ًتیجِ سا تِ دتیش خاًِ ضَسا اػالم ًوایٌذ.

مسئول
کلیِ ساصهاًْای
ریشتط
هؼاًٍت تشًاهِ
سیضی

اتاق تاصسگاًی

هؼاًٍت غزاٍ داسٍ
ٍ اداسُ استاًذاسد

هقشس گشدیذ ظشف هذت  3هاُ ًسثت تِ ًظاست کاهل تش ٍاحذّای داهپشٍسی ٍ تَلیذ ضیش جْت تَلیذ ضیش تا
8

9

کیفیت استاًذاسد اقذام ٍ ًتیجِ سا تِ دتیش خاًِ اػالم ًوایٌذ.

جْاد کطاٍسصی

هقشس گشدیذ کاسگشٍّی هتطکل اص جْاد کطاٍسصی ،هؼاًٍت غزا ٍ داسٍ  ،استاًذاسد ،استاًذاسی ٍ اتاق تاصسگاًی

دفتش ّواٌّگی
اهَس اقتصادی
استاًذاسی

تطکیل ٍ ساّکاسّای هَجَد تشای سفغ حل هطکل ٍاحذّای تَلیذی لثٌیات سا اساهِ ًوایٌذ.
هقشسگشدیذ طی جلسِ ای تا حضَس ًوایٌذگاى قَُ قضاهیِ  ،ضشکت تَصیغ تشق ،اتاق تاصسگاًی ٍ دفاتش اسٌاد

14

11

سسوی هطکل تؼشفِ تشق دفاتش اسٌاد سسوی ،پلیس  ٍ +11پیطخَاى دٍلت تشسسی ٍ ًتیجِ سا تِ دتیشخاًِ

هؼاًٍت تشًاهِ
سیضی استاًذاسی

هقشس گشدیذ جلسِ فَق الؼادُ ضَسا دس اسشع ٍقت تطکیل گشدد.

دتیش خاًِ ضَسا

ضَسا اػالم ًوایٌذ .

