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ج) خالصـه مذاکزات :

ضٍظ سِ ضٌجِ هَضخ  95/04/01سبػت  9جلسِ ای ثب حضَض آلبی ظضگبًی هؼبٍى هحتطم ًظبضت هبلی ٍ ضئیس ذعاًِ هؼیي استبى ٍ
شیحسبثبى ٍ هسیطاى هبلی زستگبّْبی اجطایی ٍ هؼبًٍیي شیحسبة زض سبلي کٌفطاًس ازاضُ کل تطکیل گطزیس  .زض اثتسای جسلِ آلبی
ظضگبى ضوي آضظٍی لجَلی عبػبت ٍ ػجبزات ّوکبضاى هغبلجی ضا ثططح شیل ایطاز ًوَزًس  .زض ازاهِ آلبی ػَض پَض ثِ تفصیل کلی
هغبلت هطثَط ثِ ثحث کٌتطلْبی زاذلی پطزاذت.
 -1اعالم ّوکاری آقای سَزًگرٍى کارشٌاس اهَر حقَقی ادارُ کل

آلبی ظضگبًی ضوي هؼطفی آلبی سَظًگطٍى ثِ ّوکبضاى شیحسبة ٍ هسیطاى هبلی اػالم ًوَزًس کِ ایطبى آهبزگی الظم جْت
ّوکبضی زض اهَض حمَلی ٍ یب هَاض هطبثِ ضا زاضا ثَزُ ٍ زض صَضت ًیبظ اظ تجطثِ ٍ ترصصی ایطبى هی تَاى ثْطُ ثطز
 -2جلسات هربَط اعالم هَارد ٍاخَاّی ادارُ اهَال

ثبػٌبیت ثِ حسبثطسی ازاضُ اهَال کِ زض عی سبل  2ثبض اًجبم هی ضَز  ،ازاضُ هصکَض السام ثِ تْیِ ثطًبهِ ای ثطای ثطضسی هَاضز ٍاذَاّی
ًوَزُ  ،لصا ضطٍضی است شیحسبثبى زستگبّْبی اجطایی زض هَػس همطض ٍ ثب آهبزگی الظم زض ایي جلسبت حضَض ثْن ضسبًس.
 -3حساب اعتبار ّسیٌِ ای ًْایی

ثبتَجِ ثِ ایٌکِ آذطیي هْلت اضسبل حسبة هصکَض تب پبیبى ذطزاز هی ثبضس  ،لصا همتضی است ّوکبضاى سؼی هضبػف زض جْت
تْیِ  ،تکویل ٍ اضسبل حسبة هطثَط زض هَػس همطض ضا زاضتِ ثبضٌس
 -4اّن قَاًیي ٍ هصَبات ابالغی در طی سال جاری

زض ازاهِ آلبی ظضگبًی ٍ ضئَس ٍ ذالصِ ای اظ لَاًیي ٍ هصَثبت لبثل اّویت کِ ضبهل تکبلیفی ثطای شیحسبثبى ثَزُ ضا لطائت ًوَزُ ٍ
اظ شیحسبثبى زض ذَاست ًوَزًس ًسجت ثِ اًجبم آى تکبلیف السام الظم ضا هجصٍل ًوبیٌس.

 -5ساهاًِ سواد

اسبهی زستگبّْبی اجطایی کِ زض جْت تکویل ٍ ثجت اعالػبت زض سبهبًِ سوبز ثِ ًحَ ضبیستِ ای السام کطزُ اًس لطائت ٍ اظ
ایطبى تمسیط گطزیس.
هغبلت آلبی ػَض پَض زض ذصَظ کٌتطلْبی زاذلی زض سِ گطٍُ زستِ ثٌسی ٍ ثططح شیل اضائِ گطزیس.
الف ) حقَق ٍ دستوسد شاهل :

اضبفِ کبض – حمَق پطسٌل لطاضزازی – زیَى پطسٌلی – ضفبّیبت – تفبٍت ًیطٍّبی لطاضزازی
 -1حقوق نیروهای قراردادی

زض ایي ذصَظ السام ثِ ایجبز سٌسّبی صَضی ٍ ثیص اظ ٍالغ ًوَزُ ٍ ضٍش کبض ّن ثسیي ضکل ثَزکِ لیست ّبی ٍاّی ٍ ثیص
اظ ٍالغ تْیِ هی گطزیس کِ جوغ ٍالؼی لیست ثب جوغ لیس ضس زض تِ جوغ تفبٍت زاضتِ ٍ اظ عطیك سی زی کِ ثِ ثبًک اضسبل هی
ضس تفبٍت  2هجلغ ثِ حسبة ّبی هَضز ًظط ٍاضیع هی گطزیس.

 -2اضافه کار نیروهای قراردادی و رسمی و پیمانی

ضٍش کبض  :اثتسا یک لیست ثب هجبلغ ثبالتط تْیِ هی گطزیس  ،الجتِ تؼساز ضزیف ّب تغییطی ًوی کطز ثؼس یک لیست ٍالؼی تْیِ هی
ضس ٍ ثطگِ ی آذط ایي لیست ٍالؼی کِ شیحسبة اهضب کطزُ ثَز ثب لیست غیط ٍالؼی ثب هجبلغ ثبالتط ػَض هی گطزیس.
 -3صدور حواله برای سند فوق العاده اضافه کار

ثِ عَض کلی ضٍال صحیح کبض ثطایي است کِ ثطای فَق الؼبزُ اضبفِ کبض اثتسا یک لیست زستی تَسظ هسیطیت تْیِ ٍ اضبفِ کبض
ثطاسبس سبػت ثیي پطسٌل تمسین ٍ ّویي لیست ثِ ٍاحس حمَق ٍ زستوعز جْت تْیِ لیست سیستوی اضائِ ضَز.
اظ ضؼفْبی زستگبُ فطز ذبعی ػسم تْیِ لیست زستی ثَزُ ٍ ثطاسبس اػتوبزی کِ زستگبُ ٍ شیحسبة زاضتٌس ثِ فطز هَضز ًظط
اػالم هیطس کِ اضبفِ کبض عجك هبُ لجل تْیِ ضَز ٍ ثطاسبس سٌس ،حَالِ صبزضُ هی گطزیس.
 -4چک کسورات مالیات و بیمه حقوق و اضافه کار

فطز ذبعی چکْبی هطثَط ثِ کسط هبلیبت ضا ثسٍى ًبهِ پبس ٍ ثِ حسبة هَضز ًظط هی ثطز  .کِ ایي ضًٍس اظ سبل  87تبکٌَى اًجبم
هی ضسُ ٍ تفبٍت ذبصی زض لیستْبی ّطهبُ زیسُ ًوی ضسُ کِ لبثل تبهل ثبضس.
 -5سوء استفاده در تهیه سی دی های تحویل به بانک

زض ثؼضی هَاضز ًیع تْیِ سٌس تب صسٍض چک کبهال زضست اًجبم هیطس ٍ سَءاستفبزُ زض تْیِ سی زی تحَیل ثِ ثبًک اتفبق هی
افتبزُ است.
نکات تکمیلی آقای زرگانی  :فطز ذبعی کِ ایي ترلفبت ضا اًجبم زازُ لغؼب اظ اثتسای اًتصبة زض پست هصکَض ثِ ایي ضٍش ػول
ًوی کطزُ است ٍ پس اظ گصضت چٌس سبل ٍ آضٌبیی ثِ ّوِ اهَض ٍ کطف ضٍظًِ ّبی کبض ثِ ترلف ضٍی آٍضزُ است .
لصا اظ کٌتطلْبی زاذلی زض ثرص شیحسبثی تغییط ٍ جبثجبیی کبضکٌبى ٍ گطزش کبضی ثیي آًبى هی ثبضس.

 -6حقوق پرداختی توسط خسانه

زض ایي پطزاذت سی زی اضائِ ضسُ ثِ ذعاًِ ضبهل ػٌبٍیي ٍاّی ًظیط تفبٍت احکبم ثَزُ کِ ایي تفبٍت زض سی زی ثِ حسبة ّبی
هَضز ًظط زضج ٍ ثِ ثبًک هطثَط اضائِ هی ضسُ است.
 -7افراد بازنشسته

زض ثطذی هَاضز افطاز کِ ثبظًطستِ هی ضسًس اظ ایي لیست حمَق ذبضج ًوی ضسُ ٍ ّوچٌبى ثطای آًْب حمَق زض ًظط گطفتِ هی ضسُ
ٍ لیکي ثِ حسبثْبی هَضز ًظط ٍاضیع هی ضسُ است  .اظ ضؼفْبی هَثط زض ثطٍظ ایي ترلف ثِ ػسم اضتجبط سیستن کبضگعیٌی ٍ سیستن
هبلی هی تَاى اضبضُ کطز.
ب) هباحث هربَط بِ سپردُ

زضایي ظهیٌِ ترلف ٍ سَء استفبزُ هطثَط ثِ :
 -1سپطزُ پطٍغُ ّبیی کِ  46ضسُ ٍ ثِ ّط زلیلی ضجظ ًطسُ ثَزًس
 -2پطٍغُ ّبیی کِ ذبتوِ یبفتِ ٍ پیوبًکبض ثطای زضیبفت سپطزُ ثِ ّط زلیل هطاجؼِ ًکطزُ ثَز.

 -3پطٍغُ ّبیی کِ تحَیل هَلت ٍلغحی ضسُ ثَزًس.
کِ زض ایي هَاضز ثِ اسن ّوبى ضطکت یب ضطکتْبی زیگط ٍجِ هصکَض ضا استطزاز هی کطزُ است.
ضٍش کبض ًیع ثسیي ضکل ثَزُ است کِ :
 -1ضوبضُ حسبة ضطکت ضا زض چک هطثَط ًوی ًَضتِ ٍ فمظ ثِ اسن ضطکت اضبضُ هی کطزٍ ثب  2اهضب آى ضا پبس هی کطزُ است
ٍ -2یب زض چک هی ًَضتِ ( زض ٍجِ ذَتبى عجك لیست پیَست) ٍ زض لیست پیَست یب سن صبحت ضطکت ضا هی ًَضتِ ٍ یب اسن
ضطکت ٍ زض تَضیح لیس هی کطزُ است چک تضویٌی ٍ تَجیْی کِ ثطای ثبًک هی آٍضزُ ایي ثَزُ کِ ضوبضُ حسبة ضطکت
زض زستطس ًیست  .زض هَاضزی کِ ثِ اسن ضطکت اضبضُ هی ضسُ اظ آًجبیی کِ ًیبظ ثِ هْط ضطکت زاضتِ ثب فطیت پیوبًکبض
ثسیي صَضت کِ ثِ هْط ضطکت ثطای هْط ضسى اسٌبز هطثَط ًیبظ هی ثبضس ثِ هْط زستطسی پیسا هی کطزُ ٍ چک ضا هْوَض ثِ
هْط پیوبًکبض ًوَزُ ٍ چک ضا پبس هی کطزُ است.
فطز ذبعی ثرطی اظ چک ضا ثِ اسن ًبم ضطکت ثب ضوبضُ حسبة ٍ یک ثرص آى ضا ّن ثِ اسن هبلک ضطکت هی ظزُ  ،فطم
تبییسیِ ّب ًیع زٍ ثطگ ّستٌس کِ ایي فطز ثطگِ زٍم ضا هتفبٍت ثب ثطگِ اٍل تٌظین هی کطزُ ٍ شیحسبة ّن فمظ ثطگِ اٍل ضا
کٌتطل ٍ ثطگِ زٍم ضا ثسٍى هغبثمت ثب اٍلی اهضب هی کطزُ زض حبلی کِ ثطگِ ی زٍم لیست افطاز ٍ حسبثْبی هَضز ًظط ذبعی
ثَزُ است.
ج)تولک

زض ثطذی هَاضز ثطای ّعیٌِ کطز اػتجبضات سٌس سبظی صَضی اًجبم هی گیطز  .ثسیي ضکل کِ پَل ثِ پیوبًکبض زازُ ضسُ ٍ
پیوبًکبض آى ضا ثِ زستگبُ ثطگطت هی زّس.
ثطای ایي سٌسّب فطز ذبعی اظ هَاضزی کِ هبظاز ثط لطاضزاز ّستٌس ًظیط چک ّبی کسَضات  ،اضبفِ کبض ٍ اضبفِ هصبلح سَء
استفبزُ هی کطزُ است.
ضؼف اصلی زستگبُ زض ایي لسوت ایي ثَزُ است کِ ًبهِ هفبصب حسبة ثطای ثیوِ ضا کِ زض زستگبّْبی زیگط ٍاحس فٌی
اًجبم هی زّس ّوبى فطزی کِ زض شیحسبثی هطغَل ثِ ذسهت ثَزُ صبزض هی کطزُ است.
زض ٍالغ ثب کوتط اظ ٍالغ ًطبى زازى ػولکطز پیوبًکبض ٍ حصف الالهی ًظیط تفبٍت هصبلح تؼسیل ًطخ اضظ ٍ یب اضبفِ کبض هی
تَاًستِ چک ّبی ثیوِ ضا ٍصَل کٌس.
زض اًتْبی جلسِ آلبی ظضگبًی هؼبٍى هحتطم ًظبضت هبلی ٍ ضئیس ذعاًِ هؼیي استبى ػالٍُ ثط هَاضز فَق ضؼف شیحسبة ضا
ًیع یکی اظ هْوتطیي زالیل ایٌگًَِ سَءاستفبزُ ّب زاًستِ ٍ ثط ایي هَضَع تبکیس ًوَزًس کِ ضطٍضی است شیحسبة زض ّوِ
ضطایظ کٌتطل الظم ضا زاضتِ ثبضس ٍ ثب ضػبیت کطزى ثرطٌبهِ ّب  ،هصَثبت ٍ العاهبت ثسیبضی اظ ایي ترلفبت لغؼب ضخ ًرَاّس
زاز .شیحسبة زض ّوِ ضطایظ ثبیستی ((تفکط حطفِ ای )) زاضتِ ثبضس.

