بیست هیأت مديزه ساسمان استان تاريخ 92/03/04
م
خالصه مذاکزات صورتجلسه

آقای دکتر غفراًی زض اتتسای جلسِ هیالز تا سؼازت هَلی الوَحسیي حضطت ػلی (ع) ٍ ضٍظ پسض تِ اػضای ّیأت هسیطُ تثطیه ٍ
تٌْیت گفتٌس  .ضیاست ساظهاى ّوچٌیي اظ ظحوات ٍ تالضْای تاظضساى زٍضُ گصضتِ تصوط ٍ لسضزاًی ًوَزُ  ،اًتراب تاظضساى جسیس
ضا تِ ایطاى تثطیه گفتٌس  .زض ازاهِ احىام تاظضساى جسیس (آلایاى /هٌْسس /هحوس عاّطی ،سیسجالل حسیٌی ،وطین ضفیؼی  ،واهثیع
تیوَضی (ػلیالثسل) تِ ایطاى اػغا ضس .
آقای هٌْذس طْراًیاى ًیع اظ تاظضساى زٍضُ گصضتِ ،ضوي تطىط ٍ لسضزاىی اظ اػضای ّیأت هسیطُ زٍضُ پٌجن ٍ ضطن ساظهاى،
ػٌَاى ًوَزًس سؼی ٍ تالش تاظضساى زض زٍضُ گصضتِ تؼاهل تا ّیأت هسیطُ زض ضاستای اًجام ٍظایف لاًًَی ذَز تَزُ است .
آقای هٌْذس عسیسی زض ترص هغالة پیص اظ زستَض

زضذػَظ اّویت جایگاُ هؼاًٍت تطًاهِ ضیعی ٍ تَسؼِ ،هسیطیت

سیستن ّا ٍ فٌاٍضی اعالػات ٍ ّوچٌیي ایجاز ظیطساذتّای اضتثاعی زض حَظُ فٌاٍضی اعالػات هغالثی ػٌَاى ًوَزًس .
آقای دکتر غفراًی تا اضاضُ تِ فطهایطات همام هؼظن ضّثطی زضذػَظ حواسِ سیاسی ،حواسِ التػازی ،ػٌَاى ًوَزًس
زض جلسات گصضتِ واضگطٍّی تطای تسٍیي ٍ تثییي ضیَُ ٍض ٍز ًظام هٌْسسی تِ ػطغِ اًتراتات  ،تؼییي ضسًس وِ ّسف ایي واضگطٍُ
تطغیة اػضای ساظهاى جْت حضَض لَی ٍ حطفِ ای زض سغح استاى تسٍى تحویل ّعیٌِ تِ ساظهاى تَز  .اها ازاضُ ول هسىي ٍ
ضْطساظی استاى تْطاى عی ًاهِ ای تِ ساظهاى  ،تواهی فؼالیتْای واضگطٍُ هصوَض ضا غیطلاًًَی ا ػالم ًوَزُ است  .ضیاست ساظهاى اظ
اػضای ّیأت هسیطُ زضذَاست زاضتٌس ًظطات ذَز ضا زض ایي ذػَظ هغطح ًوایٌس .
آقای هٌْذس ترکاشًَذ تا لطائت هػَتِ تٌس ّ 1جسّویي جلسِ ّیأت هسیطُ زٍضُ ضطن ساظهاى ًظام هٌْسسی ساذتواى
استاى تْطاى هَضخ  92/2/21زضذػَظ تطىیل واضگطٍُ اًترابات ضَضای اسالهی ضْطّا ی استاى ٍ ّوچٌیي لطائت ًاهِ هسیط
هسىي ٍ ساذتواى ازاضُ ول هسىي ٍ ضْطساظی استاى تْطاى  ،ػٌَاى ًوَزًس سوت هسیط هسىي ٍ ساذتواى ًوی

تَاًس چٌیي

هىاتثِای تا ساظهاى زاضتِ تاضس .
آقای هٌْذس ّاشوی ػٌَاى ًوَزًس زض ایي ذػَظ تایس جاسد هحىن ٍ تْیِ ٍ اضسال گطزز.
***************

آقای هٌْذس هحوذی ًژاد اظْاض زاضتٌس ّیأت ضئیسِ تِ آلای هٌْسس ًػیطی

(هؼاًٍت پطتیثاًی ٍ هٌاتغ اًساًی

)

هأهَضیت زازُ تا ساهاًسّی فضاّای ساذتواى هطوعی ضا اًجام زازُ ٍ تا پیازُ ساظی ٍضؼیت هَجَز ضٍی ًمطِ ،حسة تماضا ٍ ًیاظ
ٍالؼی وویتِ ُ ا ٍ گطٍُ ّای ترػػی  ،وویتِ ّا

ٍ وویسیَى ّا ایي فضاّا ترػیع زازُ ضَز

 .ایي اهط زضحال پیگیطی

تَزُ ٍ زض زستَض واض ّیأت ضئیسِ ٍ هؼاًٍت پطتیثاًی لطاض زاضز .
آقای هٌْذس ًصیری ًیع تا تَضیح واهل تِ جعئیات تیطتطی زض ایي ذػَظ پطزاذتٌس ٍ ػٌَاى ًوَزًس تِ زلیل حجن تاالی
اهَض اجطائی ساظهاى ٍ تٌا تِ زستَض ضیاست ساظهاى ،ساذتواًی زض سؼازت آتاز تطای اهَض اجطائی هازُ ّ ٍ 33وچٌیي تؼضی اظ
لسوتْای ساظهاى وِ هطاجؼِ وٌٌسُ ووتطی زاضًس زض ًظط گطفتِ ضسُ ٍ لطاضزاز ًیع هٌؼمس ضسُ است .
آقای هٌْذس کاظوی زضذػَظ فضاّای هَجَز زض ساظهاى زضذَاست زاضتٌس تا تَجِ تِ پیطٌْاز آلای هٌْسس ػسگطی اتتسا
ٍضؼیت هَجَز فضاّا تِ ٌّگام ضَز ٍ سپس تطاساس آى عطح پیطٌْازی تا ّوىاضی گطٍُ ترػػی هؼواضی عطاحی ضَز .
***************

طرح دٍهیي بٌذ دستَر جلسِ درخصَص بررسی بَدجِ سال  1392سازهاى:

آقای هٌْذس ًصیری زضذػَظ ترص زضآهسّای ساظهاى هغالثی ػٌَاى ًوَزًس ٍ هغطح وطزًس هثلغی وِ تطای زضآهسّای
سال  1391هحمك ضس حسٍز  14هیلیاضز تَهاى تَز وِ تطای سال  1392ایي هثلغ حسٍز  21هیلیاضز تَهاى پیصتیٌی ضسُ است .
زض فػل اٍل تطای ٍضٍزیِ ٍ حك ػضَیت اػضای حمیمی جسیس حسٍز  589هیلیَى تَهاى هح لك ضس ٍ تطای سال ً 1392یع
هثلغ  600هیلیَى تَهاى پیصتیٌی ضسُ است.
آقای هٌْذس ّاشوی ػٌَاى ًوَزًس تْتط است هثلغ ٍضٍزیِ ٍ حك ػضَیت افعایص یاتس ٍ زض اظای آى ًیع

ذسهات تِ اػضاء

تْتط ضَز .زض حال حاضط پعضىاى حسٍز ّ 750عاض تَهاى حك ػضَیت پطزاذت هیًوایٌس ٍ هثلغ ّ 45عاض تَهاى حك ػضَیت تا ایي
ًطخ تَضم هثلغ تسیاض پاییٌی است ٍ ًویتَاى ذسهات هغلَب اضائِ ًوَز.
دکتر جْاًبخش تا اضائِ تَضیحاتی زضذػَظ زٍ ترص زضآهس ٍ ّعیٌِ ػٌَاى ًوَزًس تطای ضیع تَزجِ ،ساظهاى تایس تطًاهِ هسٍى
زاضتِ تاضس .ایطاى هغطح وطزًس زض ترص زضآهسّا زٍ مازُ ٍجَز زاضز وِ هازُ  1زضآهسّای سال جاضی ٍ هازُ  2سَز زضیافتی است
وِ هَضَع زضآهس حاغل اظ هحل هازُ  33زض سال  1392تسیاض تا اّویت هیتاضس.
هٌْذس اٍلیاءزادُ ػٌَاى وطزًس هَضَع تؼییي حك ػضَیت تطای پایِ ّای هرتلف تایس هتغیط تاضس ٍ پیطٌْاز ًوَزًس پایِ ّای
تاالت حك ػضَیت تیطتطی پطزاذت ًوایٌس .
ض
هٌْذس گلسار هغطح وطزًس تْتط است حك ػضَیت واّص یاتس ظیطا هثلغ زضیافتی حك ػضَیت ّا تطای تأهیي ّعیٌِّا ًیست ٍ
تا تَجِ تِ اجطایی ضسى هازُ  33ساظهاى زض سال جاضی ،هثلغ هاظاز ذَاّین زاضت.
هٌْذس قرباًخاًی اظْاض زاضتٌس تاتَجِ تِ ایًىِ زضآهس ساظهاى زض سال  91هثلغی حسٍز  500هیلیَى تَهاى تَزُ است زض
همایسِ تا زضآهس ول هثلغ لاتل تَجْی ًوی تاضس ،تٌاتطایي افعایص حك ػضَیت هَضَػیت ًرَاّس زاضت  .ایطاى زضذَاست زاضتٌس
تْتط است تَزجِ ساظهاى تفىیه ضَز ٍ تِ ػٌَاى هثال تطای ذسهات ػضَیت ،غطفاً اظ هحل زضآهس حك ػضَیت تأهیي ضَز .
دکتر غفراًی تا اضاضُ تِ ذطیس ٍ ّعیٌِ ّای ساذتواى زض سال  ،92ػٌَاى ًوَزًس هثلغی زض حسٍز  7هیلیاضز تَهاى تطای ایي اهط
ًیاظ زاضین ٍ زضذَاست زاضتٌس هثلغ حك ػضَیتّا افعایص یاتس ٍ اظ عطفی حك ػضَیت زضآهس هستوط ساظهاى است.
هٌْذس ترکاى ػٌَاى وطزًس تاتَجِ تِ ایٌىِ زضآهس ساظهاى اظ هحل حك ػضَیت حسٍز  %10هیتاضس ،تْتط است تطای هطاضوت
تیطتط اػضای ساظهاى هثلغ حك ػضَیت افعایص ًیاتس.
هٌْذس فرٍزًذُ هغطح وطزًس تا افعایص حك ػضَیت زض هجوغ ػوَهی چالص ایجاز هیضَز ٍ تْتط است افعایص پیسا ًىٌس.
هٌْذس کاظوی اظْاض زاضتٌس تْتط است تطای ایي هَضز ّسفگصاضی ٍ سیاستگصاضی تؼییي ضَز ٍ هطرع ضَز وِ ایي افعایص
زضچِ جْاتی غَضت هیگیطز .ضوٌاً هثلغ افعایص حك ػضَیت تایس حسالل تاضس.
هٌْذس ریًَذی ػٌَاى ًوَزًس ػسم افعایص حك ػضَیت یا ٍضٍزیِ تاػث هی ضَز زض سالْای آتی جْص ًاگْاًی افعایص حك
ػضَیت هغطح ضَز ٍ پیطٌْاز ایي است وِ ایي هثلغ یه همساض هٌغمی افعایص یاتس.
هٌْذس ترکاشًَذ هغطح وطزًس عثك لاًَى یىی اظ هحل ّای زضآهس ساظهاى اظ عطیك حك ػضَیت ٍ ٍضٍزیِ هیتاضس .تاتَجِ تِ
ایٌىِ تؼییي حك ػضَیتْا ٍ ٍضٍزیِ اتتسا زض ّیأت هسیطُ هغطح ٍ سپس زض هجوغ ػوَهی تأییس هیضَز ،تْتط است اهسال افعایطی
ًثاضس ٍلی زض هجوغ ػوَهی لیس ضَز وِ تطای سال ّای آتی تا افعایص ًطخ تَضم ،هثلغ حك ػضَیت ٍ ٍضٍزیِ ًیع تِ غَضت ثاتت
افعایص یاتس.
هٌْذس ّاشوی اظْاض زاضتٌس اگط هثلغ حك ػضَیت ٍ ٍضٍزیِ افعایص پیسا ًىٌس ازاضُ ساظهاى تطای آیٌسگاى تسیاض هطىل
هیضَز .پیطٌْاز ایي است وِ ایي هثلغ تِ تٌاسة پایِ پطٍاًِ اضتغال تِ واض افعایص یاتس.

هٌْذس صذر ػٌَاى ًوَزًس زضذػَظ اضراظ حمَلی ،تطای ضطوت ّایی وِ واضی تِ آًْا اضجاع ًطسُ هثلغی افعایص
پیسا ًىٌس ٍ تطای ضطوتّایی وِ زض سال واض اًجام زازُاًس افعایص حك ػضَیت زاضتِ تاضین.
هٌْذس حیذریَى پیطٌْاز ًوَزًس تطای اضراظ حمَلی وِ تِ ػٌَاى هثال ووتط اظ ً 4فط ػضَ زاضًس هثلغ حك ػضَیت افعایص
ًساضتِ تاضین ٍلی تطای اضراظ حمَلی وِ اػضای آًْا تیص اظ ً 4فط هیتاضٌس افعایص حك ػضَیت ٍ ٍضٍزیِ زض ًظط گطفتِ ضَز.
هٌْذس کاظوی اظْاض زاضتٌس تا زٍ هٌْسس هیتَاى ضطوت حمَلی تأسیس ًوَز ٍ هثٌای تأسیس اضراظ حمَلی

تجویغ

ذسهات هٌْسسی است ٍ ضطایة افعایطی وِ تطای آًْا زض ًظط گطفتِ هیضَز زض ّویي ضاستا است  .پیطٌْاز ایي است وِ

تؼساز

هٌْسسیي ػضَ ضطوت زض هثلغ حك ػضٍیت تأثیطگصاض تاضس ٍ تؼساز ػضَ هالن ػول لطاض گیطز.
هٌْذس قرباًخاًی ػٌَاى ًوَزًس تایس تِ ایي ًىتِ تَجِ زاضت وِ اضراظ حمَلی تِ غیط اظ ایٌىِ زض سوت ضرع حمَلی حك
ػضَیت پطزاذت هیًوایٌس ،زض سوت ضرع حمیمی ًیع حك ػضَیت ذَز ضا پطزاذت هیوٌٌس.
هٌْذس ّاشوی پیطٌْاز ىهَزًس حك ػضَیت اضراظ حمَلی ًیع هاًٌس اضراظ حمیمی افعایطی زض سال جاضی ًساضتِ تاضس ٍ
تطای سالّای آتی هثٌا ًطخ تَضم تاضس یا تؼساز واض اضراظ حمَلی ًیع هیتَاًس زض تؼییي حك ػضَیت تأثیطگصاض تاضس.
هٌْذس ًصیری پیطٌْاز ًوَزًس افعایص هیعاى حك ػضَیت تطای اضراظ حمَلی ّواى هثٌای ًطخ تَضم تاضس وِ ایي افعایص
زض افعایص هیعاى حك ػضَیت اػضای حمیمی ًیع تأثیطگصاض ذَاّس تَز ٍ ایي زضغس افعایص ثاتت تواًس.
هٌْذس قذس

هغطح وطزًس زضآهس حاغل

اظ حك ػضَیت

تجسیس

حمیمی

91

زض سال

 500هیلیَى ٍ تطای اػضای حمَلی حسٍز  318هیلیَى تَهاى تَزُ است .ایي هثالغ ًثایس یىساى تاضس.
دکتر غفراًی پیطٌْاز ًوَزًس هثلغ حك ػضَیت تطای اضراظ حمیمی هغاتك ًطخ تَضم ساالًِ ٍ تطای اضراظ حمَلی تِ زلیل
تطغیة تِ تأسیس ضطوت حمَلیً ،ػف ًطخ تَضم زضًظط گطفتِ ضَز.
هٌْذس سوالٌذ ػٌَاى ًوَزًس ساظهاى تایس اػضای ذَز ضا تطای تأسیس ضطوت ّای حمَلی تطَیك وٌس تا تجویغ ذسهات
هٌْسسی غَضت پصیطز  .پیطٌْاز هیضَز ًطخ تَضهی وِ تطای اػضای حمیمی زضًظط گطفتِ ضسُ ،تطای اضراظ حمَلی ًیع
لحاػ ضَز.
ـ آقای هٌْذس ًصیری هبالغ پیشبیٌی بَدجِ در بخش درآهذ را در فصَل دٍم ،سَم ،چْارم ٍ پٌجن قرائت کردًذ
ٍ اعضای ّیأت هذیرُ ًظرات خَد را بِ شرح زیر هطرح ًوَدًذ:
درخصَص برگساری سویٌارّا ٍ کالسْای آهَزشی:
هٌْذس سوالٌذ هغطح وطزًس ایي حَظُ جعء ٍظایف ًظام هٌْسسی است ٍ تایس زض ایي ذػَظ ّعیٌِ ًوایس ٍ تِ فىط زضآهس
زض ایي ضاتغِ ًثاضس.
هٌْذس جعفری ػٌَاى ًوَزىز ظطفیتی زض حَظُ پژٍّص ٍجَز زاضز وِ حتواً تایس اظ ایي فطغت استفازُ ضَز
زستگاُّا واضّای پژٍّطی زض حَظُ فٌی هٌْسسی زاضًس  .ساظهاى ًیع تایس زض ایي ػطغِ سطهایِ

 .تسیاضی اظ

گصاضی ًوَزُ ،ایي حَظُ ضا

فؼال ًوایس.
هٌْذس قذس هغطح وطزًس تاتَجِ تِ آغاظ اجطایی ضسى هازُ  ،33ساظهاى تایس زض حَظُ آهَظش تسیاض فؼال ػول ًوایس.
هٌْذس سوالٌذ اظْاض زاضتٌس اهسال پیص تیٌی هیضَز ساذت ٍ ساظ هاًٌس سال گصضتِ ضًٍك ًساضتِ تاضس ،تٌاتطایي
زضآهس ایي ترص تِ ذطیس ظهیي ٍ ساذتواى ترػیع یافتِ ٍ تِ سطهایِّای هاًسگاض تثسیل ضَز.
هٌْذس اهیرخاًی ػٌَاى ًوَزًس اهَض اجطائی ًمطِّای تفىیىی ًیع تایس ظیطًظط اهَض زفاتط ًوایٌسگی لطاض گیطز.

هاظاز

هٌْذس ًصیری اظْاض زاضتٌس هثلغی وِ تطای ضزیف تفاّن ًاهِ تطق زض ًظط گطفتِ ضسُ است هطتَط تِ  %5حك ًظاضت ٍ اضجاع
واض تِ هٌْسساى تطق هیتاضس.
هصَبِ  :1تٌس 2زستَض جلسِ زضذػَظ تطضسی تَزجِ سال  92ساظهاى زض اٍلَیت عطح لطاض گطفت ٍ تػویوات ظیط اتراش گطزز:
1ـ1ـ زضذػَظ فػل اٍل زضآهسّا (ػضَیت ) تِ اتفاق آضای حاضطاى همطض ضس حك ػضَیت اػضای حمیمی ٍ حمَلی
زض سال  1392افعایص ًساضتِ تاضس ٍ زض سالْای آتی ًطخ ضسوی تَضم اػالم ضسُ تَسظ تاًه هطوعی هةًای افعایص حك ػضَیت
اػضای حمیمی تاضس ٍ تا  13ضأی اظ ً 22فط حاضط همطض ضس زضذػَظ حك ػضَیت اػضای حمَلی ًظط هجوغ ػوَهی زض سال
هطتَعِ هالن ػول لطاض گیطز.
1ـ2ـ هثالغ زضآهسّای فػَل زٍم (هازُ  39لاًَى) ٍ سَم (آهَظش ٍ پژٍّص) تا تأویس تط احػاء زضآهسّای پژٍّطی تِ اتفاق آضا
هَضز تػَیة لطاض گطفت.
1ـ3ـ تا اوثطیت آضای حاضطاى همطضضس زضآهس فػل چْاضم (ًططیات ٍ سایت ساظهاى) تا هثلغ  1.000.000.000ضیال افعایص یاتس.
1ـ4ـ هثالغ زضآهسّای فػل پٌجن (اًجام ٍظایف لاًًَی ساظهاى ) هغطح ٍ ضوي واّص هثالغ ضزیف ّای زضآهس ًمطِ ّای تفىیىی
اظ  10.000.000.000ضیال تِ

 7.500.000.000ضیال ٍ تاظضسی ٍ ًظاضت تط آب ٍ فاضالب اظ

 500.000.000ضیال ،هثالغ سایط ضزیفّا تا اوثطیت آضا تِ تػَیة ضسیس.

 5.000.000.000ضیال تِ

