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 (1دستور جلسه شماره )شرح 

 عنوان دستور
 23)موضاوع مااده   هاا   مممانساراها   در احااا    ماایریه هتا    هاای اجرایا    دستگاهموازی کاری 

 (1386قانون مایریه خامات کشوری مصوب 

 شرح دستور

هراتهه    2/11/93هههخر   145ص//1266ای بههه اههمار  آپارتمههاد داراد هدههید اهه   اهههه اتحادیههه لتهه 

 قهها خد 23هههاد   لههای اارایهه  از موههع هخ ههخ  دسههتها  اعتههراخ دههخد را در دتههخص تخیهه  بردهه  

یهها ادار  لتهه م هیما  ههرام   در امههداو و  ایدههادددالهه  و  1386هتههخ   دههدهاک کدههخری  هههدیری 

 به اتاق بازرگا  م صنایعم هعادد و کداورزی ایراد هنعوس  مخد  اس . زائرسرالا 

  ضعیه کنون  

 زائرسههرام هیما  ههرام لرگخ ههه ادار  و ایجههاد "  دههدهاک کدههخری  هههدیری قهها خد  23هههاد   هخاهه بههه
 آد  ظههایر و تفریحهه  ورزاهه م فضههالای آهخزاهه م و درههها   وامههدلای رفههال م ه ههوخ  م هجتمههع
   " بااد.ه  همنخ  اارای  لایدستها  تخسط

امهداو   درلهای اارایه  را    هه هدادههه دسهتها    لرگخگهاار صهرامتا    قها خد  مههاد  ایه   در به اینوهه   تخاه با

یوهه  از  هعضهه ک  ماههها در مههاض ما ههراسهه م  اعهه م کههرد  همنههخ را و یهها ادار  هیما  ههرالا و زائرسههرالا 

  لای دولت  در امداو و ادار  اهاک  اقاهت  اس .هخازی کاری ارگاد  لتهداری ایرادمبخش 

  تعارضات قانون 

تعار هاک   لتههداری لهای دولته  در زهینهه    فعالیه  سهازهاد   اهوهاد در دتهخص  الزم به تخ یح اسه  کهه   

 به ارح زیر واخد دارد:قا خ   

 ههمن  اهوههاد  صههخرکبههه 1380از مقااررات مااال  د لااه مصااوب قااانون تنماایم ب شاا   15ماااده  در

 اههد  بههخد. دربینهه وپههرور  پههیشصههخرک دههاص بههرای وزارک آهههخز تأسههیس و ادار  هراکهها رفههال  بههه

قاانون الااام ماوادی باه قاانون تنمایم ب شا  از مقاررات ماال           گهاار بها تتهخی     قا خد 1384ساض 

یه  هراکها   ادار  و  هیهداری هراکها اها ا  از قا   م  اهد  یادقها خد   15موهع ههاد    عه و  بهر تنفیها    م د له

ه بههه رسههمی  اههنادترا  یهها  لههای اارایهه کهیههه دسههتها را بههرای و ورزاهه  آهخزاهه م رفههال م تفریحهه  

 .اس 

امههداو و اههالد اعهه م همنخعیهه  ، 1386هتههخ   قااانون مااایریه خااامات کشااوری 23ماااده  در 

ایه  قها خد    127؛ تخ هیح اینوههم ههاد     ل هتیع اارایه    لهای دسهتها  ادار  هراکا رفال  و اقهاهت  تخسهط   

باعه  از بهی      هخع  بهه  مهخد  و  را ههیه  اعه م   بها ایه  قها خد    کهیه قخا ی  و هقرراک عهام و دهاص هیهایر    

 .رفت  تف یرلای هختهف و تدت  رویه در ای  هخ خ  گردید

 بههی  هتههخد قهها خ   در تعار ههات هجههددا   قهها خد بر اهههه پههنجع تخسههعهبهها تتههخی   1389و  در سههاض یلهه

 244ههاد    .ه اسه  لهای اارایه  پدیهدار گدهت    دتخص هجخز ایجهاد و ادار  هراکها رفهال  تخسهط دسهتها      

 و 138۰ سهاض  هتهخ   دوله   ههال   هقهرراک  از بخده   تنظهیع  قها خد » : داردهه  ای  قا خد چنهی  هدهعر   
 «... اخده  تنفیا پنجع بر اهه دور  برای زیر الحاقاک و اص ماک با آد بعدی الحاقاک و اص ماک

   ضعیه اقتصادی  

 لهام از قایه  عهدم پرداده  هالیهاک بهر      گیهری از یهس سهری هایه     با تخاه به اینوه بخش دولت  بها بیهر   

لههای آ  و بههرق بههه  ههر  آزاد قههادر اسهه   لاینههه و افههاود م عههخارخ اههیرداریارز  درآهههدم هالیههاک بههر

(م هخااهه اسه   لها  کمتر   ها  بهه بخهش دتخصه    کهه بها لمهه ایه  لاینهه          باقیمت ددهاک رفال  را 

و  اههون  ر  دلههداصههی ح قیمهه هههداری بهههاههخد در بخههش لتایهه  و ههعی  هخاهه  ههه   مایههدمارائههه 
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لههای واقعهه  بههرای اسههتفاد  از دههدهاک لتهههداری  اااههند.      ما ههر بههه پردادهه  قیمهه    گرداهههراد

تهخاد    ازآ جاکهه  اهخد کهه در ایه  هیهاد بخهش لیردولته       هه  ایجهاد    ترتی  فضای رقهابت   اسهالم  ای به

لهای اارایه  هخاه     م فعالیه  دسهتها   سهخ   دیههر گهردد. بهه   م هتضهرر هه   رقاب  با بخش دولت  را  دارد

 اخد.    رسا دد به فضای رقابت  در بخش لتهداری ه  آسی 

و از  دااههته بااههدادتتههاص  لههالمچنههی  چنا چههه ایهه  هراکهها تنیهها بههه پههایر  پرسههن  دههخد سههازهاد 

لههای بههه گفتههه اهتنهها  ورز ههد  بنهها م متهه  در صههخرک عههدم تومیهه   رفیهه م   سههازها  پههایر  بههرود

و افههاایش  ک تومیهه   دههدد  رفیهه  اهههاک  اقههاهت ه ههالخالد ایهه  هراکهها(م بحهه  اتهه   هنههابع در صههخر

هیهرح  لهع در اهرایی  کهه دوله  بها ک هری بخداهه هخااهه اسه (          لهای دولته م  آد  لای دستها لاینه

 اخد.  ه 

ایرادات   مشکالت 

 مطر حه

 ؛لای اارای تخسط دستها  تأسیس و ادار  هراکا رفال در دتخص واخد تعار اک قا خ    .1

لههای اارایهه  در مههخز  هدههارک  دسههتها  در بخههش لتهههداری بهها فضههای رقههابت  لیمههه زدد بههه  .2

 لت  داری

صهخرک تومیه   دهدد  رفیه  هراکها      در  لهای اارایه   ات   هنابع و تحمیه  لاینهه بهه دسهتها       .3

 اقاهت 

بههر  44لههای کههه  اصهه  قهها خد ااههرای سیاسهه رلههع تأکیهد  تههر اههدد بخههش دولتهه  عههه گ هترد   .4

 لای دتخص  و تعاو  ؛لای دولت  به بخشواگااری سیام بخش

بنای جلسه جمع

 کارشناس 

و بهها مضههخر   3۰/۰2/1394در تههاری   یاداههد بررسهه  هخ ههخ    هنظههخربهههاه ههه کههارگرو  کاراناسهه   

اتحادیههه ، وپههرور آهههخز  وزارک م اهههخر مقههخق اتههاق اصههنا  ایههراد، قههخ  قضههاییه ماینههدگا   از سههخی 

، و گرداهههری اسههتاد دراسههاد دسههت صههنایعادار  کهه  هیههراو فرلنههه م ، لتهه  آپارتمههاد داراد هدههید

یههه اتحادو  و گرداهههری اصههفیاد دسههت صههنایعهجمههع اهههخر هیههراو فرلنههه م  ، سههازهاد گرداهههری

 هنظهخر بهه را  ادتیهار دار هد  ههدعیاد ه هتندات  کهه در    هقهرر اهد     تدوی  اهد و  یایتها   لتهداراد اصفیاد 

اه ههه لههای تومیههه م هخ ههخ  در قههرار دلنههد تهها پههس از بررسهه دبیردا ههه   تومیهه  گههاار  در ادتیههار

 هیرح و هیمح بررس  قرار گیرد. بر اهه پنجع تخسعه 76کمیته هخ خ  هاد  

 دبیرخانهپیشنماد 

الختهخص در صهنع    م   تأکیهد اقتتهاد هقهاوهت  بهر اایهها  ویه   بخهش دتخصه  در اقتتهادم عهه           

هنظههخر ارتقهها  بههه بر اهههه پههنجع تخسههعهم  76کمیتههه هخ ههخ  هههاد   لتهههداری و گرداهههریم دبیردا ههه  

هنظههخر ایجههاد فضههای رقههابت  سههالع  اایههها  صههنع  گرداهههری و لتهههداری در اقتتههاد و لمچنههی  بههه  

ای از بخههش لتهههداری اههد ریههایلههای بر اههههبههرای فعههاالد بخههش دتخصهه  هعتقههد بههه لههاوم ممایهه  

 بااد.  ه 

رویهه وامهد   یهس  کنهد هه  دبیردا هه پیدهنیاد   قهخا ی  ههرتاط بها ایه  هخ هخ م        ظر به واخد تعار هاک  لاا

صههخرک  درو  اتخههاش اههخد  داریمفعالیهه  دسههتها  لههای اارایهه  در زهینههه لتهه     در دتههخص عههدم  

بحه  چههخ ه  واگهااری هراکها ههاکخر بهه بخهش         قها خد ههدیری  دهدهاک کدهخریم     23ااراادد هاد  

سها ه  لهای کارانا اهخد کهه ه هتهام بررسه      یها هیهرح هه    لهای تعهاو     دتخص  و یا امیا ا  بهه اهرک   

 اهاد.سازی را ه ه اعدک و لمواری سازهاد دتخص  که  اس ؛

 مستناات مربوطه
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 1386قا خد هدیری  ددهاک کدخری هتخ   .2
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