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 (3) دستور جلسه شناسه دستور

 عنوان دستور
بحث و اتخاذ تصمیم در خصوص پیگیری و تحقق مصوبات کمیته )بررسی  مااتایات مربیوه بیه     

 اجرای بعض از مصوبات کمیته(

 شرح دستور

مکهتبهه  اناههم ههدا م  م ههم ای یهرا م همبه  کمیتهه ه اهدهی فهها م یهفه            نظر به اینکهه اهه ا اا از   

هذ ت ههمیا ادهه  مههما م ه فمصنههی  م ههمبه  مربمرههه بههه منظههم  رههر  م    خهههههدا محتهههث بحهه  ه ات

 جلسه کمیته ا ائه گرمیدا اد .
 

قییانون  14 بییا مییاده 7/14و  5/14، 14تعارضییات مدییاد بخهیینامه ای "مربییوه بییه موضییوع الف(

 "1391حداکثر استداده از توان تولیدی و خدمات  در تأمین نیازهای کهور مصوب 

 :کمیته مصوبه

 هههم اا مالهه  از  ا مزبههم  قهههنم  14 مهههما ادتفسههه ی  قههما  دههه  ؤدههها نمهینههدگه  کههه هههد م ههر »

 دهههزمه  دههما از کههه "اجتمههه   قرا مامفههها" م ههدا  کههه معنهه  بههدی . نمهینههد م خمادهه  ادههیم 

 قهههنم  مههما  اجرائهه  نهمهه  آئههی  نیهز  می ههر دهما  از ه گههرمم معهی   ادهه  ههبهه  محهه  اجتمهه    تهممی  

 ت همی   ه تهیهه  م تضه   نحهم  بهه  تمأمهه   کمیتهه  م  جمههم    ئهی   نمهینهدا  ایشهنههم  بهه   نهیه   به مزبم 

 «.گرمم

 :مصوبه شورا

قهههنم  بهبههمم مسههتمر محههیک کسهه  ه کههه  م ههم    11هههم ا م    هیهه  مکهها ممدههم( بنههد     مهههما 

قهههنم  برنهمههه اناسهههمه اههناا تمدههعه م ههم     76بههه بر دهه  گههزا ه کمیتههه ممدههم( مهههما    1390

 14 بخشههنهمه مفهههم تعه دههه »کمیتههه یهمهههدا  اجهه  بههه:  26/3/93م  خ ههمم م ههمبه مههم     1389

 7/14 بخشهههنهمه ه18/11/1383 مهههم   118543/5204 ههههمه ا 5/14 بخشهههنهمه  6/5/1380 مهههم  

 مههداک ر قهههنم  14 مهههما بههه اجتمههه   تههممی  دهههزمه  1/3/1391 مههم   1741/91/1000 هههمه ا

 بههه  نهیهه    بههه91 دههه  م ههم  کشههم  نیهزفههها تههممی  م  خههدمهت  ه تممیههدا تههما  از ادههتفهما

دههزا بهراا ت همیا    دهم  تمییهد آ  ه بهه منظهم  زمینهه      ارماخه  ه نتیاتهه   « ههدا  اناههم  فهها ای یرا

اا از دههما جنههه  آقههها ههههفع   مبیههر محتههرم  گیههرا م  ایهه  بههه ا م ههر  گرمیههد مراتهه  دههم  نهمههه 

هم اا گف  ه گهما مهمه  ه بخهص خ مصه   بهه معههه  اه  محتهرم  ئهی  جمههم  مهنعک  گرمیهدا            

 ه از دما مهم  محترم مبذه  گرمم.ته تدابیر ههیست

 

   معههنهه  محتههرم م ههمق   یههی  جمهههم   بههه هههمه ا    نهمههه دههرکه  خهههنا مکتههر امههی  زاما  

 ایمدهه  نهمههه معههنهه  فمهههفن   ه نظههه   معهههه  اه      18/12/93مههم    155301/25268

  11/01/94مم    744 یی  جمهم  به همه ا 

  جنههه  آقههها مکتههر کهههزاما  معهههه  محتههرم   27/12/93مههم    01/8760/9000نهمههه هههمه ا

 مهم   اشتیبهن  ه  مران  قما قضهییه

 

م  جلسهه  نهمهه دهرکه  خههنا مکتهر امهی  زاما  معههنه  محتهرم م همق   یهی  جمههم             ممدم( : تمدیح

دهرکه  خههنا مکتهر امهی  زاما      . 1» کهه:  ت همیا بهر ایه  ههد    مطهر  گرمیهد ه    07/02/94کمیته مهم    

یسههته  ا بههراا تهیههه اههیص نههمی    تمهیههدا  ههکمیتهههه  ضههم جمهههم  م ههمق   ئههی محتههرم معهههه  
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بهدی  منظهم  کهه ممدهم( ه فهدب م همبه مربمرهه کمیتهه م           الیحه اا م  ایه  خ همم اتخههذ نمهینهد    

 ت دیا گرمم؛ همرام  قهنمن  به مال  هم اا ادیم  ای  زمینه مح ق گرمم ته ا  از جرا 

تع یه  اهدهخ می     کشهم  از میه     یهزا مبیرخهنه  مکهتبهه الزم  ا نیهز بهه دههزمه  مهدیری  ه برنهمهه       .2

 «ایشتر اناهم هدا اد  به  م  آه م.ادتعیم دهزمه  تممی  اجتمه   از دهزمه  یهمهدا که به 

 

 

درخواست توقف فوری اجیرای قیانون جد ید مایارزه بیا قاایاو کیا  و        "موضوع مربوه به ب( 

 "و اصالح آن 1392ارز مصوب 

 :مصوبه

 اجههراا فههم ا تمقهه  م خمادهه  قههما  ؤدههها از قههما دههه محتههرم نمهینههدگه  کههه هههد آ  بههر ت ههمیا»

 مطمههح ه مطههر  قههما دههه دههرا  جلسههه م  مراتهه  تههه بنمهینههد  ا ا ز ه کهههال قهچههه  بههه مبههه زا قهههنم 

 «.همم هاق  ت میا
 

  جنهههه  آقهههها مکتهههر کههههزاما  معههههه   23/12/1393مهههم    1/8605/9000نهمهههه ههههمه ا

 محترم مهم   اشتیبهن  ه  مران  قما قضهییه
 

 

بررس  مراتب اعتیرا  نسیات بیه پرداخیت مالییات بیر ارزد افی وده         "موضوع مربوه به ج( 

 "( در تأمین کا های خارج EPCمضاعف توسط پیمانااران مهندس  و ساخت )

 :مصوبه

تهممی  کههالا   »مهمیهه  بهر ا زه افهزهما م  خ همم بخهص      فراینهد جهه ا اخهذ     نظر به اینکهه   »

م  مههما ما کههه یهه  رههرب  -  EPCممدههم( قرا مامفههها مهنددهه   تههممی   دهههخ   « خههه ج 

گهها بهه گهها  اخهذا مضهه  ا مهمیهه  بهر ا زه افهزهما  ا          -قرا مام  که فرمه  مدهت ها اجرایه  اده    

نههی  بر دهه  فههها مبیرخهنههه  م  اهه  ما م ه بههه  نهیهه  بههه مبهمهه  مطرهمههه م  جلسههه ه فمص  

متبم( کهه اههکه  امهر  ا نههه  از م خهم  نبهمم  چرخهه تعلهق مهمیهه  بهر ا زه افهزهما م  ایه              

نهم( قرا مامفهه تل ه  مه  نمهیههد  از ایه   ه   افکهه  ایشهنههما کمیتههه ایه  اده  کهه مراتهه  از           

کههه فراینههد ه چرخههه م خههم  ه   دههما مبیرخهنههه بههه فیههم  محتههرم مهمهه  مههنعک  هههمم      

اا م  ای  زمینهه ررامه  ه تهدهی  گهرمم  تهه مهیس  مه  دههزمه  امهم  مهمیههت  کشهم             ستهههی

 «قرا  ب یرم.

 تمهس تلفن  آقها مکتر صحرانم م  مشهه  م مق  هزیر  اا ه ههردهزا 

 

 

 "کیدیت اعالم بده "د(  موضوع مربوه به 

 :مصوبه

دهههزمه  تههممی  اجتمههه   از بههه منظههم  تسهههی  م ههم  آگهههف  از اری ههه  مههق بیمههه   م ههر  هههد  » 

مهم دهه  جهه ا اقهدام بهه ایههما دههزا ه  اا انهدازا دیسهتا اینترنته  بهراا امکهه              هابتداا هص مهفه 
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 ؤیه  صهم   نحهما محهدهبه  بهدف  ه جریهه  نحهما ههک  گیهرا مطهمبهه  آ  دههزمه             "اذیر نممم  

بههرما ا از آ  هیههه  دههه  جههه ا قهبلیهه  کهمهه  بهههرا بنمهینههد  بطههم ا کههه تههه ا "از مؤمیههه  مههق بیمههه

 «ایاهم گرمم.

   جنههه  آقههها مکتههر نههم بخص  مههدیر  همهه    06/02/1394مههم    889/94/1000نهمههه هههمه ا

 محترم دهزمه  تممی  اجتمه  

 


