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دارد

برادر گرامی جناب آقای هاشمی 
ریاست محترم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

موضوع : اعمال ماده ۱۷ قانون بخشی از مقررات مالی 

با سالم و احترام؛ به استحضار میرساند : اعمال ماده ۱۷ قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی (۱ ) مصوب 

۱۳۸۴ در راستای تبیین جایگاه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و به تبع آن ادارات کل استان ها بخصوص استناد به آن 

برای جایگاه قانونی شورای مهارت در استان ها کار ساز باشد. لذا این اداره کل با مکاتبه هایی در این راستا با استاندار محترم 

جهت ابالغ قانون مذکور به دستگاه های مذکور در ماده فوق طی نامه شماره ۳۲/۲۰/۱۵۴۷ به تاریخ ۹۹/۴/۷ داشته است که 

حسب دستور استاندار محترم توسط معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استاندار محترم طی نامه ای  ۵۹/۶/۱۰۴۸۷/ص به 

تاریخ ۹۹/۶/۱۶ به دستگاههای ذیربط ابالغ گردید که می بایست دستگاهها گزارش خود را اعالم دارند؛ که در نظر است این 

موضوع گزارش دستگاه ها در شورای مهارت پیگیری شود.

 مراتب جهت استحضار و اقدام مقتضی به حضورتان ایفاد می گردد . مکاتبات در پیوست تقدیم می گردد./
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مکاتبات در پیوست تقدیم می گردد./

رونوشت:

...جناب آقای دکتر فیروزی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان جهت استحضار .


