
1 

 بسن اهلل تؼالی

 81/7/8011مًرخ  یابیوظارت ي ارز ،یحقًق ًنیسیکمزستًر کار 

 

وُاز مرتبط  وتیجٍ آراء

 شُرزاری

شمارٌ  تارید وامٍ مًضًع

 وامٍ

وامٍ/ 

طرح 

یا 

 الیحٍ

 رزیف

حقَقی ٍ   

 اهالک

ركغ هطکالت طزح قالع دختز ٍ اردضیز ٍ 

 ّواٌّگ ساسی با ضَابط ٍ هقزرات هیزاث

 اسکویسیَى ػوزاى()ارجاع ضذُ 

28/6/1400 4435  1 

ٍ  یحقَق  

 یكزٌّگ

 صیدر خصَظ اكشا یاستؼالم ضْزدار

کاًَى  طتزیب یضص هاُ بْزُ بزدار

ًبص  ادُیٌّزهٌذ اس پل ػابز پ یـاتیتبل

 داًطجَ یهتز20

1/7/1400 4509  

 

 

 

 

 

 

وامٍ 

َای 

 يارزٌ
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 ٍ یحقَق  

 اهالک

در خصَظ  یػاهز یدرخَاست آقا

 طاىیا یسٌذ هلک هَرد ادػا یٍاگذار

3/7/1400 4529 3 

ٍ  یحقَق  

 اهالک

درخصَظ ػذم  یاسکٌذر یدرخَاست آقا

هحوذ  یپزًٍذُ آقا یبزا یاقذام ضْزدار

هتصزف  طاىیکِ بِ گلتِ ا یجَاد اساله

 ًاهبزدُ است یهلک هَرد ادػا

3/7/1400 4532 4 

درخَاست آقای ػبذالزساقی در خصَظ  حقَقی  

هلک استیجاری ٍاقغ در ابتذای خیاباى 

  12/3/1400حاكظ جْت اجزای هصَبِ 

10/7/1400 4723 5 
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ضْزدار  ترک فؼل يظیفٍ قاوًویگشارش    

سابق ًسبت بِ ارائِ گشارضی ضلاف اس 

ٍضؼیت ضْزداری ّا ٍ تَصیق در ٌّگام 

تحَیل ضْزداری بِ هزجغ قضایی ٍ 

 ساسهاى باسرسی ارسال گزدد 

10/7/1400  6 

ضْزداری کزهاى هکلق ضَد گشارش    

تحلیلی ساهاًِ بِ صَرت هاّاًِ اس ضْزیَر 

هاُ )حذاکثز تا یک ّلتِ پس اس اؿاس هاُ 

بؼذ( بزای اػضای ضَرا )اس طزیق 

 اتَهاسیَى اداری ٍ ًِ هکتَب( ارائِ گزدد.

ػالٍُ بز ایي، ضْزداری هکلق ضَد ایي 

، اس ابتذای هْزهاُ 137گشارضات اس ساهاًِ 

در ساهاًِ ضلاكیت ضْزداری درج گزدیذُ 

ٍ دستزسی ّوگاًی بِ آًْا كزاّن گزدد. 

هٌظَر حزاست ٍ حلاظت   بِبذیْی است 

اس حزین خصَصی ضْزًٍذاى، اس اًتطار 

 ضَد.خَدداری اكزاد هطخصات كزدی 

10/7/1400  7 

ضْزداری کزهاى، كْزست کاهل خَدیاری    

هٌطقِ ضْزداری  5ّای پزداخت ضذُ در 

)ضاهل هبالؾ پزداخت ضذُ، سهاى پزداخت 

ٍ هٌطقِ ضْزداری( ٍ پیص بیٌی سهاًی ٍ 

اٍلَیت بٌذی اجزای آسلالت )بِ طَر 

جاهغ ٍ كارؽ اس هٌطقِ بٌذی ّای 

ضْزداری( در سطح ضْزداری کزهاى را 

10/7/1400  8 
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 ارائِ ًوایذ پایان مُرماٌحذاکثز تا 

آییه وامٍ مربًط بٍ ضْزداری کزهاى،    

شرایط ي طرز استفازٌ از ذاوٍ َای 

ٍ ًیش گشارضی جاهغ  سازماوی شُرزاری

اس ٍضؼیت خاًِ ّای ساسهاًی ضْزداری ٍ 

ساکٌیي اًْا )ضاهل ًَع ٍ ادرس خاًِ 

ساسهاًی، تاریخ ضزٍع ٍ اتوام قزارداد، ًَع 

ٍ هبلؾ قزارداد، ًام ٍ ًام خاًَادگی ساکي 

پایان ساسهاًی ٍی( را حذاکثز تا  ٍ پست

 ارائِ ًوایذ مُرماٌ

10/7/1400  9 

گشارش ضص هاُ اٍل سال )كزٍدیي تا    

تاییس » ( هبٌی بز1400ضْزیَر هاُ سال 

صًرت جامغ زرآمس ي َسیىٍ 

شُرزاری کٍ َر شش ماٌ یكبار 

شًز ي  تًسط شُرزاری تُیٍ می 

اوتشار آن برای اطالع ػمًم ي ارسال 

 «ای از آن بٍ يزارت کشًر وسرٍ 

حذاکثز تا پایاى هْزهاُ تَسط ضْزداری 

 بِ ضَرای اسالهی ضْز ارائِ گزدد

10/7/1400  10 

ٍ  یحقَق  

 یضْزساس

درخَاست آقای ضاّزخی در خصَظ اخذ 

 ػَارض هاساد بز تزاکن با قیوت هٌطقِ ای

11/7/1400 4725 11 

حقَقی ٍ    ػباس چیزُ در خصَظ درخَاست آقای  14/7/1400 4776 12 
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 کارضٌاسی هجذد اهالک

ضَابط اجزایی پزداخت تسْیالت بِ  حقَقی ٍ هالی  

 ضْزداری ّا ٍ دّیاری ّا

14/7/1400 4807 13 

وُاز مرتبط  وتیجٍ اراء

 با شُرزاری

تارید  ػىًان طرح یا الیحٍ

 يصًل

  

 -هالی  

 -بزًاهِ ریشی

 -حقَقی

  1/7/1400 تؼارض هٌاكغ در ضْزداری هذیزیتطزح 

طرح 

َا ي 

 لًایح

14 

 -هالی  

 -بزًاهِ ریشی

 حقَقی

طزح آییي ًاهِ حوایت ٍ تطَیق 

گشارضگزاى تخللات ٍ هلاسذ اداری در 

 ضْزداری کزهاى

10/7/1400  

طرح 

َا ي 

 لًایح

15 

 


