
 

ّرای  لاًَى اجرشای سیاسر    7بِ استٌاد هادُ  29/2/1399صدایی ٍ تسْیل صذٍس هجَصّای کسب ٍ کاس دس جلسِ هَسخ ّیأت همشسات   

صیرش  ح تبذیلی ٍ غزایی برِ ضرش   عصٌای عِتَسّای  طشحَص ٍس هجحات بعذی آى دس ساستای تسْیل صذاللاًَى اساسی ٍ اص 44کلی اصل 

 :اتخار تصوین ًوَد

 جرَاص َابط ضر بشای تأسیس ٍ یا تَسعِ صًجیشُ صٌایع تبذیلی ٍ غزایی ٍ تکویلی بخص کطاٍسصی ٍ صٌایع هشتبط برا ساایر  سرایش     -1  

 ،G4B.ir ضذُ ٍ تأییذ ضذُ تَسط ّیأت بش سٍی دسگاُ هلری هجَصّرای کطرَس     اات ثببشداسی بش اساس اطالتأسیس ٍ یا پشٍاًِ بْشُ

ٍ تشّیي تَسط ّواى هالک ٍ یرا دٍ یرا دٌرذ ٍاحرذ       حمَق هالکی  ساای ضوياستفادُ اص یک هکاى اان اص اشصِ یا اایاى یک هلک 

اًطرعابات اص لبیرل آ ، برشق ٍ      ٍ دسیافر   یا پشٍاًِ، الضاهی بِ دسخَاس جَاصهاًع بَدُ ٍ دس صَست اذم ًیاص هطابك با التَلیذی دیگش ب

 .باضذگاص ًیض ًوی

ای ِ، هعذى ٍ تجاست حذاکثش ظشف هذت دٍ هاُ استباط سیستوی صذٍس هجَصّرا سا برِ گًَر    کطاٍسصی ٍ صٌع جْادّای ٍصاستخاًِ -2

سا دسیافر    جذیرذ کٌٌذُ هجرَص، هجَصّرای تکویلری ٍ     یاى ایجاد صًجیشُ اسصش بتَاًٌذ اص دستگاُ هتَلی صادسضبشلشاس ًوایٌذ کِ هتما

 جذیرذ کٌٌذُ هجَص اٍلیِ، هشاترب برِ ٍصاست هترَلی صرذٍس هجرَص       تَسط ٍصاست صادس جذیذصذٍس هجَص   صهاى با دسخَاسن. ًّوایٌذ

م الم سا بِ اورل آٍسد ٍ ًتیجرِ سا اار   الصحذاکثشظشف هذت پاًضدُ سٍص الذام   ذیذ هکلف اسضَد. ٍصاست هتَلی صذٍس هجَص جااالم هی

 ذ.سبط بالی خَاّذ هاًاْذُ دستگاُ ری ا دس داسدَ  لَاًیي ٍ همشسات بشّ کٌذ. ًظاست بش فعالی

ّا ظشف هذت دٍ هاُ بشسسی ٍ ًتیجرِ سا برِ   سا بشای دیگش دستگاُ( 2( ٍ )1) تسشی الذام هطابِ بٌذّای  دبیشخاًِ ّیأت هکلف اس -3   

 .ًوایذالم ّیأت اا



 

 دفتز رییس جمًُر. -

 دفتز رییس مجلس شًرای اسالمی. -

 دفتز رییس قًٌ قضاییٍ. -

 دفتز مؼاين ايل رییس جمًُر. -

 اسالمی ایزان. یساسمان صذا ي سیمای جمًُر -

 دتیزخاوٍ مجمغ تشخیص مصلحت وظام. -

 مؼايوت حقًقی رییس جمًُر. -

 جمًُر. رییس مجلس امًر مؼايوت -

 اداری. ػذالت دیًان -

 اسالمی. شًرای مجلس مؼايوت قًاویه -

 امًر تذيیه، تىقیح ي اوتشار قًاویه ي مقزرات. -

 ديلتی. َایمؤسسٍ ي َاساسمان َا،يسارتخاوٍ کلیٍ -

 ريسوامٍ رسمی جمًُری اسالمی ایزان. -

 ديلت. رساویعاطال دتیزخاوٍ شًرای -

 کشًر. سزاسز َایاستاوذاری ي ديلت دفتز َیأت -

 تزای استحضار. کار ي کسة مجًسَای صذير تسُیل ي سداییمقزرات ػضً َیأت ػمزاوی مؼاين محتزم دادستاوی کل کشًر ي  آقای تزادر ارجمىذ جىاب -

 تزای اطالع.کار  ي کسة مجًسَای صذير تسُیل ي سدایی مقزرات َیأت مشاير محتزم رییس دیًان محاسثات کشًر ي ػضً وسة صفائی آقای تزادر ارجمىذ جىاب -

 تزای اطالع. کار ي کسة مجًسَای صذير تسُیل ي سدایی مقزرات َیأت شافؼی رییس محتزم اتاق تاسرگاوی، صىایغ، مؼادن ي کشايرسی ایزان ي ػضً مُىذس آقای تزادر ارجمىذ جىاب -

 تزای اطالع. َای ديلتیتزادر ارجمىذ جىاب آقای دکتز مؼماروژاد مؼاين محتزم امًر تاوکی، تیمٍ ي شزکت -

 دار کل کشًر تزای اطالع.تزادر ارجمىذ جىاب آقای دکتز اکزمی مؼاين محتزم وظارت مالی ي خشاوٍ -

 َای اقتصادی ي فىی ایزان تزای اطالع.گذاری ي کمکتزادر ارجمىذ جىاب آقای دکتز مًسًی رییس کل محتزم ساسمان سزمایٍ -

 ییس کل محتزم گمزک جمًُری اسالمی ایزان تزای اطالع.تزادر ارجمىذ جىاب آقای دکتز میزاشزفی ر -

 ساسی تزای اطالع.تزادر ارجمىذ جىاب آقای دکتز صالح رییس کل محتزم ساسمان خصًصی -

 تزادر ارجمىذ جىاب آقای دکتز جلیلی مؼاين محتزم امًر حقًقی ي مجلس تزای اطالع. -

 سدایی ي تسُیل صذير مجًسَای کسة ي کار تزای اطالع.محتزم امًر اقتصادی ي دتیز َیأت مقزراتتزادر ارجمىذ جىاب آقای دکتز دَقان دَىًی مؼاين  -

 تزادر ارجمىذ جىاب آقای دکتز پارسا رییس کل محتزم ساسمان امًر مالیاتی کشًر تزای اطالع. -

 ای اطالع.تزادر ارجمىذ جىاب آقای دکتز قالیثاف اصل رییس محتزم ساسمان تًرس ي ايراق تُادار تز -

 تزادر ارجمىذ جىاب آقای دکتز سلیماوی امیزی رییس کل محتزم تیمٍ مزکشی جمًُری اسالمی ایزان تزای اطالع. -

 اصل مذیزػامل محتزم ساسمان حساتزسی تزای اطالع.تزادر ارجمىذ جىاب آقای دکتز تشرگ -

 آيری ي فزيش امًال تملیکی تزای اطالع.تزادر ارجمىذ جىاب آقای قسًریان جُزمی مذیزػامل محتزم ساسمان جمغ -

 َای خارجی ایزان تزای اطالع.گذاریتزادر ارجمىذ جىاب آقای مُىذس ػثقزی مذیزػامل محتزم شزکت سزمایٍ -

 تزادر ارجمىذ جىاب آقای ػلیذادی مذیزػامل محتزم شزکت سُامی چاپخاوٍ ديلتی ایزان تزای اطالع. -

 کار تزای اطالع. ي کسة مجًسَای صذير تسُیل ي سداییمقزرات َیأت ػضً لُی رییس محتزم اتاق تؼاين ایزان يػثذا آقای تزادر ارجمىذ جىاب -

 تزای اطالع. کار ي کسة مجًسَای صذير تسُیل ي سدایی مقزرات ػضً َیأت ممثیىی رییس محتزم اتاق اصىاف ایزان ي آقای جىاب تزادر ارجمىذ -

تدزای   کدار  ي کسدة  مجًسَدای  صدذير  تسُیل ي سدایی مقزرات َیأت ػضً تیگی مؼاين محتزم وظارت ي تاسرسی امًر تًلیذی ساسمان تاسرسی کل کشًر يزشک آقای تزادر ارجمىذ جىاب -

 اطالع.

 َا.ادارات کل امًر اقتصادی ي دارایی استان -

 تزادر ارجمىذ جىاب آقای مُىذس تُزاوی مذیزکل محتزم دفتز يسارتی تزای اطالع. -

 






