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آقای هٌْذس کاظوی درخػَظ ًظبهٌبهِ اًتخبة رٍسبی دكبتز ًوبیٌذگی هغبلجی هغزح ًوَدًذ ٍ درخَاست داضتٌذ
ایي هَضَع ػولیبتی ٍ ارزائی ضَد.
آقای هٌْذس سوالٌذ

ػٌَاى ًزدًذ اس اٍل كزٍردیي هبُ سبل

 ،1394ارربع ًبر ًظبرت ٍ تطٌیل پزًٍذُ

اس عزین سیستن هٌبًیشُ غَرت خَاّذ پذیزكت ّ .وچٌیي هغزح ًوَدًذ هوزر ضذ پزًٍذُّبی هزؼَل در اسزع ٍهت ثبسدیذ
هزذد ضًَذ ٍ سبسهبى استاى ًیش اس ربػلیي عزح دػَی ًوبیذ .
**********************
ـ آهبی دًتز ؿلزاًی درثخص گشارش اهَر ربری هغبلت سیز را هغزح ًوَدًذ:
ـ ثزگشاری رلسِ در استبًذاری درخػَظ پذاكٌذ ؿیزػبهل ٍ درخَاست اًؼوبد تلبّن ًبهِ رْت هطخع ضذى چبرچَة
ٍ ٍظبیق.
ـ ثزگشاری رلسِ ثب ضَرای اسالهی ضْز تْزاى ٍ هذیزاى آة ٍ كبضالة در خػَظ هػزف ثْیٌِ آة.
ـ ثزگشاری رلسِ ثب هؼبًٍت هزًش تحنیوبت هسٌي درخػَظ استلبدُ اس اهٌبًبت عزكیي.
**********************
طرح هَضَع چاپ فرم  5گاز با طراحی جذیذ ٍ اهٌیت باال:
آقای دکتر غفراًی ػٌَاى ًزدًذ سبسهبى درًظز دارد ثِ رْت رلَگیزی اس رؼل كزم ّبی ضوبرُ  ، 5ایي كزم ّب را ثِ
ًَػی عزاحی ًوبیذ ًِ اس اهٌیت ة االیی ثزخَردار ثبضذ ٍ درخَاست داضتٌذ اػضبی ّیأت هذیزُ در ایي خػَظ
اظْبر ًظز ًوبیٌذ.
آقای هٌْذس سوالٌذ ػٌَاى ًزدًذ سیستن ًػت ضذُ است ٍ ًبر ثػَرت هٌبًیشُ اًزبم هیضَد ٍلی ثحج اهٌیت یي
دایزُ ٍسیؼی دارد ًِ ثسیبر تخػػی است  .ثٌبثزایي السم است در ایي سِ هبُ سیستم اس لحبػ اهٌیتی ًبهالً تزْیش ضَد .
سیزا ثستز ایي ثزًبهِ ایٌتزًت هیثبضذ ثٌبثزایي ثبیذ اهٌیت سیستن ثبال ثزٍد .ثحج چبح كزم ً 5یش ثِ دلیل پطتیجبًی سیستن
ثػَرت كیشیٌی است ًِ هجل اس اهٌیت ًبهل سیستن ًزم اكشاری ،هَضَع را حضتیجبًی ًوبیذ  .ایطبى ػٌَاى ًزدًذ كؼالً ةرای
هذت سِ هبُ حذٍد پٌزبُ ّشار ػذد پیصثیٌی ضذُ است.
آقای هٌْذس ًصیری هغزح ًزدًذ ًٌتزل ایي كزهْب السهِ داضتي ًیزٍی اًسبًی است .ایي هَضَع ثبیذ اس عزین ضزًت
گبس حل ضَد ٍ ضوبرُ سزیبل تخػیع یبثذ  .در ضْزداری تْزاى ًیش ّویي هسألِ ارزایی ضذ ٍ ثزگِ ّبی ًظبرت در دست
ًبظزاى ثَد ٍلی ضوبرُ سزیبل اسعزین ضْزداری ثِ ایطبى ارائِ هیضذ ٍثسیبر ّن اس لحبػ اهٌیتی در سغح ثبالیی هزار دارد.
آقای هٌْذس سوالٌذ اظْبر داضتٌذ پزٍسِ اًزبم ًبر ثِ ایي ضٌل است ًِ یي ًلز ثِ ػٌَاى هتوبضی ثِ ضزًت گبس
هزارؼِ هی ًوبیذ .ضزًت گبس ثبتَرِ ثِ هوذٍر ات خَد كزهی را ثب ػٌَاى كزم ضوبرُ یي ثِ هتوبضی ارائِ هی ًزد .هجالً ایي
كزم تَسظ هبلي یب هتوبضی ثِ غَرت دستی ثِ دكبتز ًوبیٌذگی ارائِ هی

ضذ ٍلی در حبل حبضز ایي كزم ثِ غَرت

الٌتزًٍیٌی ثِ دكبتز ارسبل خَاّذ ضذ  .یؼٌی پس اس هزارؼِ هتوبضی ادارُ گبس هطخػبت هتوبضی ر ا دریبكت ٍ یي ًذ

رّگیزی ثِ ایطبى ارائِ خَاّذ ضذ ٍ ایي ًذ رّگیزی ثب هطخػبت ًبهل هتوبضی در سیستن سبسهبى ًیش هبثل هالحظِ
خَاّذ ثَد  .هتوبضی ثب ًذ رّگیزی اس عزین ایٌتزًت هی تَاًذ تطٌیل پزًٍذُ دّذ  .در ضْزداری ثستز ایٌتزاًت هَی
كزاّن است ٍ سبلْب رٍی ضجٌِ داخلی (ایٌتزاًت) ًبر ًزدُاًذ .در حبل حبضز ضزًت گبس ایي اهٌبًبت را ًذارد ًِ در سغح
استبى ثستز ایٌتزاًت راُ اًذاسی ًوبیذ ٍ سبسهبى ثب ادارُ گبس لیٌي ضَد  .در ضزایظ كؼلی سبسهبى هزجَر ثِ هجَل ثستز
ایٌتزًت هی ثبضذ .در ایي دٍرُ سِ هبِّ سبسهبى ثبیذ ضزًت ّبیی ًِ ًبر اهٌیت ضجٌِ اًزبم هی دٌّذ ٍارد هذاًزُ ضَد ٍ
سیستن ًزماكشار گبس اس لحبػ اهٌیتی تزْیش ضَد.
آقای هٌْذس فرٍزًذُ هغزح ًزدًذ پس اس دریبكت كزم ضوبرُ یي ،سیستن كزم ّبی ضوبرُ پٌذ را ثؼذ اس هجَلی ًبظز
االتز اس ایي ًَع ًبؿذ آًْن ثِ عَر هَهت استلبدُ
ثزای ًبر ًظبرت در دكتز هزثَعِ چبح هیًوبیذ .ثٌبثزایي كوظ ثزای ایوٌی ة
خَاّذ ضذ ٍگزًِ سیستن ًبرّب را ثِ عَر ًبهل اس اثتذا تب اًتْب اًزبم هیدّذ.
هصَبِ  :1هَضَع چبح كزم پٌذ ثب عزاحی رذیذ ٍ اهٌیت ثبال در اٍلَیت عزح هزار گزكت ٍ پس اس ثحج ٍ ثزرسی در ایي
خػَظ چبح تؼذاد ّ 50شار ًسخِ ثِ هجلؾ ّطتػذ هیلیَى ریبل ثِ تػَیت رسیذ.
**********************
طرح هَضَع خریذ زهیي سازهاى:
آقای دکتر غفراًی اظْبر داضتٌذ چٌذیي سهیي در حبل حبضز در حبل ثزرسی است ٍ اس عزین ثٌیبد ًیش چٌذ سهیي
خَة ثِ سبسهبى پیطٌْبد دادُ ضذُ است  .یٌی اس آًْب ًِ در هالغذرا هزار دارد ثِ ًظز ضزایظ ثسیبر خَثی دارد  .سیزا ّن
هزًش ضْز است ٍ ّن هی تَاى ثب سبخت یي هزوَػِ ًبهل ثزای سبسهبى ،یي ًبر ًوبدیي ثزای ًظبم هٌْذسی ًیش اًزبم
داد .ایي سهیي هیوت اٍلیِ دارد ٍلی ثِ ػلت ثبال ثَدى هیوت ،هزار است ًِ ًبرضٌبسی ضَد  .ضوٌبً ایي سهیي هَهؼیت ثسیبر
هٌبسجی ًیش دارد تب ثؼٌَاى سهیي ضوبرُ  2ثزای سبسهبى خزیذاری ضَد.
آقای هٌْذس ًصیری هغزح ًزدًذ ضْزداری تْزاى در حبل احذاث یي پبرًیٌگ عجوبتی در ًشدیٌی ّویي سهیي
هیثبضذ ًِ هیتَاًذ اهتیبس خَثی ثبضذ.
آقای هٌْذس بی طرف ػٌَاى ًزدًذ هػَثِ هزوغ ػوَهی ثزای خزیذ سم یي هزثَط ثِ سبل  1393هیثبضذ ٍ اگز
اهسبل اًزبم ًگیزد تٌلیق هبًًَی خَد را ػول ًٌزدُ این .ایطبى پیطٌْبد ًوَدًذ اگز ایي اعویٌبى ٍرَد داردّ ،یأت هذیزُ
تٌلیق ًوبیذ ًِ هجبیؼًِبهِ ثب ثٌیبد هجل اس پبیبى سبل  93اهضبء ضَد.
آقای هٌْذس هحوذیًژاد ػٌَاى ًوَدًذ تبهزوغ ثؼذی ایي سهبى ٍرَد دارد ًِ ایي ًبر اًزبم ضَد ٍ ًجبیذ ػزلِ ًزد
سیزا هجلؾ ثسیبر ثبالیی هزار است ثزای ایي اهز ّشیٌِ ضَد  .ایطبى پیطٌْبد ًوَدًذ ایي هَضَع ثیطتز ثزرسی ضَد ٍ ثِ ایي
دلیل ًِ ثَدرِ در اٍاخز ضْزیَر هبُ سبل  93تػَیت ضذ ٍ هبػذتبً ّیأت هذیزُ ثزای اًزبم چٌیي ًبری كزغت دارد.
آقای هٌْذس کاظوی اظْبر داضتٌذ ایي سهیي هبلي خػَغی دارد ،ثٌبثزایي ایي هَضَع هیتَاًذ اهتیبس هحسَة ضَد.
هصَبِ  :2هَضَع خزیذ سهیي سبسهبى هغزح ٍ ثِ اتلبم آرای حبضزاى هػَة ضذ ایي هَضَع ثِ ّیأت رئیسِ ٍ ًویتِ
سهیي تلَیض اختیبر ضذُ ،ظزف هذت یي ّلتِ تؼییي تٌلیق گزدد.

طرح اٍلیي بٌذ دستَر جلسِ درخصَص اتخار تصوین ًسبت بِ ًحَُ توذیذ قراردادّای ًظارت:
آقای هٌْذس قرباًخاًی هغزح ًزدًذ ًظبمًبهِای ًِ در راثغِ ثب توذیذ ًظبرت تْیِ ضذُ ثَد ثزایي اسبس ثَد ًِ
اػضبی سبسهبى ثتَاًٌذ اختالف تؼزكِ سبلیبًِ را

دریبكت ًوبیٌذ  .هؼبًٍت راّجزدی ریبست روَْری اثالؿیِ ای ثزای

دستگبُّبی ارزایی خَد ارسبل ًزدُ است ًِ هزارداد سبخت سبختوبى
عَل ًٌطذ  .هب ثزاسبس ّویي هَضَع ثزای سبختوبى

ّبی تب دُ ّشار هتزهزثغ ثیطتز اس

ّبی تب دُ ّشار هتزهزثغ دٍرُ سبخت تؼزیق ًزدین

سِ سبل
 .یؼٌی

سبختوبًْبیی ًِ حذاًخز دٍ ّشار هتزهزثغ هیثبضٌذ یي سبل ،سبختوبًْبی دٍ تب پٌذ ّشار هتزهزثغ دٍ سبل ٍ سبختوبًْبی
پٌذ تب دُ ّشار هتزهزثغ سِ سبل سهبى سبخت آًْب ثبضذ
ًزسیذُ ثبضذ ،ثبهیوبًذُ ػولیبت سبختوبًی ضزثذر

 .اگز دٍرُ سبخت گذضتِ ثبضذ ٍ ػولیبت سبختوبًی ثِ اتوبم

تؼزكِ توذیذ ثِ ػٌَاى حن الشحوِ سبل ثؼذ هٌْذس ًبظز درًظز

گزكتِ هیضَد .در هَرد توذیذ در سبل اٍل ٍ دٍم در پزٍصُ ّب ًوبًبى اختالف تؼزكِ دٍ سبل ثبضذ هغزح است ًِ در ایي
ًظبمًبهِ درًظز گزكتِ ضذُ است  .ثبالی دُ ّشار هتزهزثغ ثیي ًبظز ٍ هبلي تَاكوبتی ٍرَد دارد ٍ

خَد آًْب ثِ سبسهبى

هؼزكی هیًوبیٌذ .ایطبى پیطٌْبد ًوَدًذ ثزای ثبالی دُ ّشار هتزهزثغ ّویي رٍیِ ًِ هؼزكی اس سَی خَد آًْب ثبضذ اداهِ
پیذا ًٌذ  .تؼزكِ توذیذ ًسجت ثِ تؼزكِ ًظبرت تـییزاتی دادُ این .ثِ ایي تزتیت ًِ ثزاسبس هجحج دٍم هوزرات هلی
سبختوبى سبسهبى استبى م یتَاًذ  %25درخَاست اكشایص تؼزكِ ثب تَرِ ثِ ضزایظ ّز استبى داضتِ ثبضذ  .ثبتَرِ ثِ ایٌٌِ
سبختوبىسبسی در تْزاى دارای ضزایظ خبظ خَدش هی ثبضذ ،ایطبى پیطٌْبد ًوَدًذ تؼزكِ توذیذ ثب  %25اكشایص تؼزكِ
ًظبرت اًزبم ضَد.
آقای هٌْذس اٍلیاءزادُ اظْبر داضتٌذ اگز دٍرُ سبخ ت یي سبختوبى ثِ اتوبم ثزسذ ،ثبهیوبًذُ ًبر اس سَی ًبظز
هجلـی دریبكت خَاّذ ضذ .ایي هجلؾ اس عزف چِ ًسی ًبرضٌبسی خَاّذ ضذ؟
آقای هٌْذس قرباًخاًی ػٌَاى ًوَدًذ درحبل حبضز ًظبم هٌْذسی ثزاسبس گشارضی ًِ ًبظزاى ارائِ هی دٌّذ ،هجلؾ
را پزداخت هیًوبیذ .ثٌبثزایي اگز گشارش حجت ضذُ در ضْزداری هالى ػول ثبضذ درغذ آى را ثزاسبس سبختبر ضٌستی ًِ
در آًزب تؼزیق ضذُ در رذٍلی تْیِ ًزدین.
آقای هٌْذس هحوذی ًژاد هغزح ًزدًذ ایي هزارداد در استبى تْزاى یٌسبلِ است  .اگز در اٍلیي گبم ایي هَضَع را
ًپذیزین ًِ هزارداد ًظبرت یٌسبلِ است ثِ هطٌل ةرخَاّین خَرد  .ایطبى ػٌَاى ًزدًذ یٌسزی هسبئل استبًی ٍ یٌسزی
ًطَری است  .تؼزكِ سبخت ٍ سبس ّزسبلِ ٍسارت راُ ٍ ضْزسبسی اػالم هی ًوبیذ ٍ در اختیبر ًظبم استبًْب ًوی ثبضذ ٍ
سبسهبى استبى كوظ پیطٌْبد هیًوبیذ .هَاردی ًِ در اختیبر ًظبم استبًْبست دٍ هَرد است .یٌی ثحج 3ـ ًِ 17هیتَاًین
هیوتّب را در استبى اكشایص دّین ٍ دیگزی  6ـ  17است ًِ درغذّب را هی تَاًین اكشایص دّین ًِ ّزدٍی آًْب %25
هیثبضذ .ثحج توذیذ در ّوِ استبًْب ٍرَد دارد ٍلی دٍرُ ًظبرت آًْب ثب استبى تْزاى هتلبٍت است  .در استبى تْزاى دٍرُ
ًظبرتی یٌسبلِ است.
آقای هٌْذس حسیٌی (بازرس سازهاى) عًَاى ًزدًذ ّن هطٌالت اػضبی سبسهبى دیذُ ضَد ٍ ّن هطٌالت هبلٌبى .
اس عزكی هب یٌسزی هطٌالت هبًًَی ًیش دارین ٍ .هتی ًظبرت را ثِ یي ًلز هی دٌّذ تب سهبًی ًِ سْویِ ًظبرتی اس ظزكیت
هٌْذس خبرد ًطَد سبل ثؼذ ّن رشء سْویِ ٍی هحبسجِ هی ضَد .هب اگز ثتَاًین در هَاًیي داخلی خَد تـییزاتی ثذّین
ًِ ثِ ػٌَاى هخبل ثؼذ اس یٌسبل اس سْویِ هٌْذسبى خبرد ضَد ،حتی اگز پَلی دریبكت ًطَد.

آقای هٌْذس ریًَذی اظْبر داضتٌذ ٍضغ هؼیطتی هزدم ًجبیذ ثبػج ضَد ًِ هبًَى كزاهَش ضَد  .ایطبى ػٌَاى ًزدًذ
ضْزداری در دٍرُ ّبی خ اغی ثزای ّز ثٌب ٍ ّز پزٍاًِ ای یي توذیذ اًزبم هی دّذ .ثْتزیي ًبر ایي است ًِ سبسهبى
توذیذّبی ًظبرت خَد را ثب توذیذّبی ضْزداری هٌغجن ًوبیذ ّ .ز سهبًی ًِ پزٍاًِ ًیبس ثِ توذیذ دارد ّوبى سهبى ًیش
ًظبرت توذیذ ضَد.
آقای هٌْذس عسیسی هغزح ًزدًذ هؼیبری ًِ ثزای هذت سم اى سبخت ًبرضٌبسی ًطذُ است  .ایطبى ػٌَاى ًزدًذ
ثحج هززی ثسیبر هْن تز اس ثحج ًظبرت است ًِ در حبل حبضز ثبیذ ثِ آى پزداختِ ضَد ّ .وچٌیي هغزح ًزدًذ كؼالً
پیطٌْبدی ًِ ًویسیَى هبدُ  33در خػَظ توذیذ ًظبرت ارائِ دادُ اًذ ٍ ًبرضٌبسی ضذُ هی ثبضذ هالى ػول هزار گیزد
ٍ ثِ ّوبى استٌبد ضَد ٍ سپس ثحج تؼزكِّبی سبخت ٍ عَل هذت سبخت ثزرسی ٍ اغالح ضَد.
آقای هٌْذس سوالٌذ ػٌَاى ًزدًذ تؼزكِّبیی ًِ ّزسبلِ ارائِ هی ضَد كبرؽ اس سهبى سبخت هی ثبضذ .چْبر گزٍُ
سبختوبًی الق تب د ٍ رَد دارد .ضْزداری رذٍل سهبًی تؼزیق ًزدُ است ًِ خیلی ًبرضٌبسی ضذُ ًوی ثبضذ ٍ تؼزكِ ّبیی
ًِ ضَرای هزًشی ّزسبلِ ارائِ هیًٌذ ایي هَضَع در آى لحبػ ًطذُ است.
آقای هٌْذس حیذریَى اظْبر داضتٌذ هب یٌسزی هَارد هبًًَی دارین ًِ ثتَاًین ٍضؼیت اػضبی سبسهبى را ثْتز ًٌین .
در حبل حبضز  %40پزٍاًِّبیی ًِ دریبكت هی ضَد در تْزاى ضزٍع ثِ ًبر ًوی ًٌٌذ .هب یي ثٌذ هبًًَی دارین ًِ اگز %15
در هزارداد تؼلین داضتِ ثبضین هی تَاًین ًبر را اس ظزكیت آى ضزًت یب هٌْذس خبرد ًٌین  .اگز ایي ثحج ارزایی ضَد
ثسیبری اس هطٌالت حل خَاّذ ضذ .هیتَاًین اس ظزكیت هبًًَی هَرَد در هجحج دٍم استلبدُ ًوبیین.
آقای دکتر غفراًی هغزح ًزدًذ ثبتَرِ ثِ ایٌٌِ ایي هَضَع ًیبسهٌذ ثزرسی ثیطتز است ،ثزرسی ایي هَضَع ثِ رلسِ
آیٌذُ هًََل هیضَد.
**********************
طرح بٌذ  6دستَر جلسِ درخصَص تطبیق شرایط احراز هشاغل ٍ چگًَگی آغاز

بکار هجذد پرسٌل

در سال :1394
هصَبِ  :3ثٌذ  6دستَر رلسِ درخػَظ ثزرسی ًبهِ هؼبًٍت پطتیجبًی ٍ هٌبثغ اًسبًی ٍ ًویسیَى عزح ٍ ثزًبهِ
درخػَظ تغجین ضزایظ احزاس هطبؿل ٍ چگًَگی آؿبسثٌبر هزذد پزسٌل در سبل  1394هغزح ٍ ثِ اتلبم آرای حبضزاى
هػَة ضذ هسئَلیت ثِ ّیأت رئیسِ تلَیض اختیبر گزدد تب در رلسِ هطتزًی ثیي ّیأت رئیسًِ ،ویسیَى عزح ٍ ثزًبهِ
ٍ اػضبی ّیأت هذیزُ ػالهوٌذ ثِ هَضَع تػوینگیزی ًْبیی غَرت پذیزد.

