
۲۹/۰۱/۹۶ه
مهلت اجرااقدام کنندهشرح مصوباتردیف

1.

29/01/96اتحادیه مورخ رهیمدئتیهيهاجلسهتقویم : موضوع
:مورد موافقت قرار گرفتندمدیرههیئتهايجلسهزیر براي برگزاري هايزمان

29/01/96–12/02/96–26/02/96–09/03/96–23/03/96
.برگزار شوند15:00فوق رأس ساعت هايجلسهضمناً مقرر گردید 

ن تا پایان زمادبیرکل
شدهاعالم

-: ممتنع-: مخالفینکلیه حاضرین: موافقین

2.

تعیین زمان و مکان برگزاري مجمع عمومی عادي ساالنه اتحادیه : موضوع
تیرماه سال 14یا 13در تاریخ 1396مقرر گردید مجمع عمومی عادي ساالنه اتحادیه در سال 

الزم هايهماهنگیجاري در محل باشگاه فرمانیه با صرف شام برگزار گردد و آقاي ابوترابی 
.در این خصوص را انجام دهند

دبیرکل
تا زمان 
برگزاري 

مجمع

-: ممتنع-: کلیه حاضرین                             مخالفین: موافقین

3.

ياندازراهخصوصدربخشنامه گمرك جمهوري اسالمی ایران : موضوع
سامانه ثامن 

خصوصدربا توجه به نظرخواهی دفتر صادرات گمرك جمهوري اسالمی ایران از اتحادیه 
هايمحمولهدر تولید کاررفتهبهبخشنامه در رابطه با اخذ کلیه اسناد منشأ مواد اولیه نویسپیش

مقرر شد اتحادیه نظر 15/01/96گاز صرفاً از طریق سامانه ثامن از تاریخ مشتقات مایع نفت و
. مثبت خود را در قبال ابالغ این بخشنامه به آن اداره اعالم نماید

یک هفتهدبیرکل

-: ممتنع-: کلیه حاضرین                             مخالفین: موافقین

4.

المللیینبسومین همایش راهکارهاي بخش خصوصی در بازارهاي : موضوع
شرکت داناك در مورد برگزاري 26/01/96مورخ 01/96-3689به طرح نامه شماره توجهبا 

در حاشیه بیست و دومین المللیینبسومین همایش راهکارهاي بخش خصوصی در بازارهاي 
ایران مطرح شد و با در نظر گرفتن سابقه برگزاري نفت، گاز و پتروشیمیالمللیینبنمایشگاه 

.این همایش در دو سال گذشته با حضور اتحادیه در همایش مذکور موافقت به عمل نیامد

--

-: ممتنع-: کلیه حاضرین                             مخالفین: موافقین

5.

و هاسازمانمشترك اتحادیه با هايجلسهپیگیري برگزاري : موضوع
طرح مشکالت صادراتی اعضاءمنظوربهمتعامل هايارگان

پیگیري و طرح مسائل و مشکالت صادراتی اعضاء مقرر گردید اتحادیه ضرورتبهبا توجه 
ح زیر را انجام الزم در قبال برگزاري جلسات مشترك با مدیران مربوطه به شرهايهماهنگی

:دهد
 اعضاءافزودهارزشمشکالت خصوصدرکشو مالیاتیامورجلسه مشترك با رئیس سازمان
 افزودهارزشمالیات بر خصوصدرجلسه مشترك با مدیرعامل شرکت بورس انرژي
 خصوصدرنفتی ایران هايفرآوردهشرکت ملی پخش رئیسنایبجلسه مشترك معاونت و

خوراك واحدهاي تولیدي
کدگذاري و خصوصدراونت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران جلسه مشترك با مع

استانداردسازي محصوالت

دوهفتهدبیرکل

-: ممتنع-: کلیه حاضرین                             مخالفین: موافقین
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