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 گذاری استان کزماوطاٌ  تطزیح آخزیه اقدامات جُت بزگشاری َمایص معزفی تًاومىدی َا ي فزصت َای سزمایٍ -1

بزوامٍ پىجم تًسعٍ در خصًظ معافیت َای مالیاتی مىاطق  151قاوًن مالیات َای مستقیم ي  132ضفاف ساسی مادٌ  -2

 کمتز تًسعٍ یافتٍ )گشارش تًسط ادارٌ کل امًر مالیاتی استان(

 (قاوًن بزوامٍ پىج سالٍ ضطم تًسعٍ)گشارش خاوٍ صىعت 6بزرسی مسائل ي مطکالت مادٌ  -3

بزرسی مسائل واضی اس رأی َیأت عمًمی دیًان عدالت اداری در مًرد تسًیٍ حساب َای ضزکت َای تًلیدی  -4

 صىعتی ي کارفزمایان دارای دفاتز قاوًوی ي اسىاد)گشارش خاوٍ صىعت(

 استفادٌ اس رَىمًدَای جىاب آقای مُىدس باسيود استاودار محتزم -5

 ٍ ثبصًٍذ وشهبًطبُ ثِ سیبست استبًذاس هحتشم جٌبة آلبی هٌْذس ثخص خػَغی استبىی دٍلت ٍ گٍَ  جلسِ ضَسای گفت ًْویيسی ٍ 

  اػضبی ضَسا ثشگضاس گشدیذ.

 آیبتی اص والم اهلل هجیذ آغبص ضذ.جلسِ ثب تالٍت 

بت ایي ضوي خیشهمذم ثِ حضبس ثِ دستَس جلسبت اضبسُ وشدًذ. یىی اص هْوتشیي دستَس جلسهٌْذس وبضفی جٌبة آلبی  دس اثتذای جلسِ

شیح آخشیي الذاهبت اًجبم ضذُ تَسط اتبق ثبصسگبًی ٍ سبصهبى ّبی هشتجط دسثبسُ ثشگضاسی ّوبیص فشغت ّبی سشهبیِ طجلسِ ثشسسی ٍ ت

ى، گزاسی دس استبى وشهبًطبُ ثَد. جٌبة آلبی وبضفی ثب تطشیح آخشیي الذاهبت اًجبم ضذُ اص لجیل ّوبٌّگی ثب ّتل، ّوبٌّگی ثب سشهبیِ گزاسا

دیذ اص هحل اجشای ّوبیص، ّوبٌّگی ثب همبهبت هسئَل ضشوت وٌٌذُ دس ایي ّوبیص ٍ .... خبطش ًطبى وشدًذ وِ یه وبس ثسیبس سخت ٍ ثبص

ِ صهبًجش اًجبم ضذُ ٍ اثشاص اهیذٍاسی وشدًذ وِ ّوبیص خَثی ثشگضاس ضَد ٍ ثب هؼشفی تَاًوٌذی ّبی استبى ثِ سشهبیِ گزاساى ضبّذ حضَس ّشچ

دس استبى وشهبًطبُ ثبضین. ایطبى ثیبى وشدًذ وِ تبوٌَى ثب سایضًی ّبی اًجبم ضذُ چٌذ تي اص همبهبت اص جولِ سئیس اتبق گزاساى  ثیطتش سشهبیِ

ثبصسگبًی، ٍصیش ًفت، ٍصیش وطَس، سئیس ول ثبًه هشوضی ٍ سئیس هجلس ضَسای اسالهی ثشای حضَس دس ایي ّوبیص اػالم آهبدگی ًوَدُ اًذ وِ 

 231ٌذ تي دیگش اص همبهبت وطَسی ثِ ایي لیست اضبفِ ضًَذ. ّوچٌیي ایطبى پیشاهَى دستَس جلسِ دٍم ضفبف سبصی هبدُ اهیذ است وِ چ

ی هبلیبتی هٌبطك ووتش تَسؼِ یبفتِ ثیبى وشدًذ وِ ایي هَضَع بثشًبهِ پٌجن تَسؼِ دس خػَظ هؼبفیت ّ 251لبًَى هبلیبت ّبی هستمین ٍ 

ثبیذ ثب تالش ٍ هؼشفی ایي  ِهی ثبضذ ٍ هسئَلیي هشثَط سشهبیِ گزاس ت ّبی استبى وشهبًطبُ ثشای جزةخَد یىی اص تَاًوٌذی ّب ٍ فشغ

تَاًوٌذی ّب ٍ تالش هضبػف جْت حفظ ضْشستبى ّب ٍ هٌبطك استبى دس لیست هٌبطك ووتش تَسؼِ یبفتِ ایي هىبى سا ثِ سشهبیِ گزاساى داد 

 هبلیبتی ثْشُ الصم سا ثجشًذ.تب ثب سشهبیِ گزاسی دس استبى اص هؼبفیت ّبی 

وشهبًطبُ، حَصُ التػبدی استبًذاسی ٍ سبیش دستگبُ ّبی تبًذاس هحتشم ثب تطىش اص هجوَػِ اتبق ثبصسگبًی اداهِ جٌبة آلبی هٌْذس ثبصًٍذ اس دس

خبغی جْت سشهبیِ گزاسی  ری سثط ٍ دست اًذسوبساى ثشگضاسی ّوبیص ثیبى وشدًذ ثِ حك استبى وشهبًطبُ داسای تَاًوٌذی ّب ٍ ظشفیت ّبی

سشهبیِ گزاساى ثیطتشی سا جْت سشهبیِ گزاسی دس استبى هی ثبضذ ٍ دست اًذسوبساى ّوبیص تالش داسًذ تب ثب هؼشفی ثْتش ایي تَاًوٌذی ّب 

 جزة وٌٌذ. ایطبى ثیبى وشدًذ وِ یه وبس سخت هی ثبضذ اهب ثِ ووه دست اًذسوبساى ّوبیص ایي وبس ػولیبتی ضذُ ٍ اًطباهلل ثوشُ آى سا ثؼذ

حتشم  جْت جلت ٍ جزة هطبسوت سشهبیِ گزاساى دس اص ّوبیص دس استبى خَاّین دیذ. ایطبى ّوچٌیي ثب اضبسُ ثِ سایضًی ّبیی وِ استبًذاس ه

وغ ّوبیص اًجبم دادُ اًذ ثیبى وشدًذ ثب سایضًی استبًذاسی ثبًه هلل یىی اص سشهبیِ گزاساًی است وِ ثشای دٍ پشٍطُ هْن ) تلِ وبثیي ٍ هجت

استبًذاسی سایضًی ّبیی سا جْت حضَس همبهبت سفبّی حذفبغل وشهبًطبُ ٍ ثیستَى( اػالم آهبدگی ًوَدُ است. ّوچٌیي ایطبى یبدآٍس ضذًذ وِ 

  دس ّوبیص اًجبم دادُ است.اص جولِ ٍصیش وطَس وطَسی 



لبًَى هبلیبت ّبی هستمین ٍ چگًَگی  231سپس آلبی هٌْذس هلىطبّی هذیشول هحتشم سبصهبى اهَس هبلیبتی استبى تَضیحبتی دس هَسد هبدُ 

 دًذ.ثْشُ ثشداسی اص آى دس استبى وشهبًطبُ اسائِ دا

دس اداهِ ولیپ ّب ٍ تیضسّبیی وِ جْت ًوبیص دس سٍص ّوبیص آهبدُ ضذُ ثَدًذ ًوبیص دادُ ضذ ٍ حضبس دس جلسِ اص جولِ آلبیبى دوتش 

آلبی هحوذی) هذیشول حبتوی) هؼبًٍت هحتشم ّوبٌّگی اهَس التػبدی استبًذاسی( دوتش ضْجبصی) هذیشیت هحتشم سبصهبى جْبد وطبٍسصی( ٍ 

 ی ٍ داسایی( ثِ ثیبى دیذگبُ ّب ٍ ًظشات خَد دس هَسد تیضسّبی هؼشفی تَاًوٌذی ّبی استبى پشداختٌذ.هحتشم التػبد

 :دس پبیبى هَاسد ریل ثِ تػَیت سسیذ.
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 مصوبات

دستگاه مربوطه 

 جهت اجرا

 

2 
الم لیست هٌبطك ووتش تَسؼِ یبفتِ استبى سا اػ هی ثبیستسبصهبى هذیشیت هتؼبلجبٌ ثب تَجِ ثِ ایٌىِ 

ًوبیذ وِ حذالل هٌبطك  فْشست سا تٌظین ٍ اػالمی شدیذ سبصهبى هذیشیت ثِ گًَِ اًوبیذ همشس گ

دسج ٍ  ووتش تَسؼِ یبفتِهٌبطك ووتش تَسؼِ یبفتِ وًٌَی استبى دس لیست جذیذ ّوچٌبى ثِ ػٌَاى 

 ضًَذ. هحسَة

سبصهبى هذیشیت ٍ 

 ثشًبهِ سیضی استبى

 

1 
ضشوت ضْشن  ٍاحذّبی تَلیذی ٍ غٌؼتی یهؼبفیت ّبی هبلیبتهمشس گشدیذجْت ثْشُ ثشداسی اص 

سا ثِ استبًذاسی اػالم ًوبیذ تب  هؼبفیت  ی لیست ضْشن ّبی غٌؼتی هطوَلّبی غٌؼتی طی ًبهِ ا

 جْت استفبدُ اص هؼبفیت ّبی هبلیبتی ثِ سبصهبى اهَس هبلیبتی استبى اثالؽ ضَد.

ضشوت ضْشوْبی 

 غٌؼتی

 

3 
اص ٍضؼیت  ثسیبسی اص ضشوت ّبی هَجَد دس هٌبطك ووتش تَسؼِ یبفتِثب تَجِ ثِ ػذم آگبّی 

همشس گشدیذ سبصهبى اهَس هبلیبتی هبتشیسی تْیِ ًوبیذ وِ دس آى اسن  هؼبفیت ّبی هبلیبتی خَد

ثش اسبس تبسیخ غذٍس پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی یب هجَص فؼبلیت  ضْشن، تبسیخ هطوَلیت یب هؼبفیت هبلیبتی

سبصهبًْبی ری سثط اص جولِ غوت، جْبد وطبٍسصی ٍ ضشوت ضْشوْبی ِ ٍاحذّب تْیِ ٍ ثِ ّو

 ؽ ًوبیذ.اثالغٌؼتی جْت اطالع ٍاحذّبی هطوَل 

 سبصهبى اهَس هبلیبتی

 

4 
همشس گشدیذ ضشوت ضْشن ّبی غٌؼتی ٍ سبصهبى اهَس هبلیبتی دٍسُ ّبی آهَصضی سا ثشای ٍاحذّبی 

ٍ استفبدُ اص هؼبفیت ّبی هبلیبتی تْبی هستمین لبًَى هبلیب  231تَلیذی ٍ غٌؼتی پیشاهَى هبدُ 

 ثشگضاس ًوبیٌذ.

 سبصهبى اهَس هبلیبتی

ضشوت ضْشوْبی 

 غٌؼتی

 

5 

 

 

همشس گشدیذ ضشوت ضْشن ّب، سبصهبى غٌؼت، هؼذى ٍ تجبست،  جْبد وطبٍسصی هؼبفیت ّبی 

 هبلیبتی سا ثِ افشاد هتمبضی دسیبفت هجَص ٍ پشٍاًِ ثْشُ ثشداسی اػالم ًوبیٌذ.

شوت ضْشن ّب، ض

سبصهبى غٌؼت، هؼذى 

 ٍ تجبست،  

 جْبد وطبٍسصی
 

6 

 

لبًَى هبلیبت ّبی هستمین ٍ ػذم  231همشس گشدیذ ثب تَجِ ثِ ٍجَد لیذ ضخع حمَلی دس هبدُ 

لبًَى هبلیبت  231استفبدُ اضخبظ حمیمی دس ایي هٌبطك پیطٌْبد حزف لیذ ضخع حمَلی اص هبدُ 

 هشوض جْت طشح دس جلسبت وبسضٌبسی اسسبل ضَد. ّبی هستمین ثِ ضَسای گفت ٍ گَی

ی دٍلت ضَسای گفتگَ

 ٍ ثخص خػَغی

 


