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ارائه گزارش پیش از دستور: 

تحقق اهداف سند  زانیم شیپا

( 9توسعه تعاون طبق ماده )

 یکل یهااستیس یقانون اجرا

  ی( قانون اساس44اصل )

تحقق اهداف سند جهت گزارش ارائه شده از سوی اتاق تعاون ایران و پیشنهادهای مطروحه در با توجه به 

دولت و بخش خصوصی با پیشنهادات وزارت تعاون،  گویواعضای شورای گفت توسعه تعاون، ضمن موافقت

، مقرر شیید کار و رفاه اجتماعی که هم اکنون نیز در کمیسیییون اصتصییادی دولت در حار بررسییی اسییت

 این پیشنهادات به دولت ارائه شود.گیری درخواست تسریع در رسیدگی و تصمیم

که در کمیسیون اصتصادی مجلس شورای اسالمی در دست  ونالیحه اصالح صانون تعا در خصوص همچنین

سی  ستبرر شد ،ا شنهادات خود را  اتاق تعاون ایرانبا همکاری  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر  پی

 نمایند. ائهبه کمیسیون اصتصادی دولت اردر اسرع وصت 
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ــتورجلســـه   یریگیپ :1دس

شــورا در  112صــوبه جلســه م

 لیتعد یهاخصــوش شــاخ 

ــازمان برنامه و بودجه برا  یس

ها کاران،یپ یقرارداد ن و  ما

ظارت حق مات ن خد مه  الزح

 مهندسان مشاور

ها و همچنین اشییکار در منانی وجود مشییکالت ناشییی از تاخیر در اعالخ شییاخ محرز بودن با عنایت به 

به منظور الزحمه نظارت مهندسیییان مشیییاور، یل در صراردادهای پیمانکاری و حقهای تعدتعیین شیییاخ 

 مقرر شد: ،های مربوطهبخشنامهبازنگری و اصالح 

های مربوط بخشنامهدرخواست بازنگری و اصالح  وگوی دولت و بخش خصوصیدبیرخانه شورای گفت -1

ضوع  سار  لیتعد یهاشاخ به مو  مانکارانیپ یصراردادها یسازمان برنامه و بودجه برا 1400نیمه دوخ 

شماره  شنامه  شاورو (  22/04/1401 خیبه تار 19009/1401)بخ سان م  حق الزحمه خدمات نظارت مهند

شنامه  سار با صید فوریت، به مرا  (22/04/1401مورخ  190111/1401شماره )بخ ضر رئیس جمهور ار ح

 و پیگیری شود.و و دارایی در مقاخ رئیس شورای گفتسپس موضوع توسط وزیر امور اصتصادی  .نماید

و های مذکور بخشیینامهاصییالح بازنگری و  به صییورت جداگانه، موضییوع، و داراییزیر امور اصتصییادی و -2

را از رئیس سازمان برنامه  1400های تعدیل نیمه دوخ ه مستندات پشتینان در تعیین شاخ همچنین ارائ

 .نمایدو بودجه پیگیری 

 ،ل و فصل اختالفاتحصاعده گذاری منصفانه در صراردادهای مشابه دولت با بخش خصوصی و به منظور  -3

ستقل سوخ م شنهاد ایجاد نهاد  شد  و بی طرف از پی صادی و دارایی مطرح و مقرر  مورد سوی وزیر امور اصت

 بررسی صرار گیرد.

 یهاروشبا اولویت  یکمک بخش خصییوصیی یمال نیتأم یسییازوکارهااجرای بررسییی و نحوه موضییوع   -4

  صرار گیرد. شورا مورد بررسی دبیرخانه توسطی خصوص-یعموممشارکت 
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ــتورجلســه  پیشــنهاد : 2دس

ــا ل  مه مش نا ــ آ ییین  اص

 سخت و زیان یور

نامه مشاغل سخت و ضرورت اصالح آیینبر وگوی دولت و بخش خصوصی اعضای شورای گفتضمن تاکید 

  :شدمقرر  ،ورآزیان

صالح  یشنهادیمتن پ سخت و زنییآا شاغل  شورای  ساتکه طی جل آور انینامه م مختلف در دبیرخانه 

جهت طرح  ،تدوین شده است یو خصوص یبخش دولت ندگانیبا لحاظ نظرات موافق و مخالف نما گووگفت

بعنوان  ، از سوی وزیر امور اصتصادی و داراییرانیوز تأیدولت و سپس طرح در ه مربوطه در ونیسیدر کم

( صانون احکاخ 12( بند )الف( ماده )4ارسار گردد. سپس به استناد تنصره ) تبه دولگو ورئیس شورای گفت

شور، پ یهابرنامه یدائم سعه ک صم یریگیتو صو یریگمیالزخ جهت ت سط ه نامهیینآ یینها بیو ت  تأیتو

 .ردیماه صورت پذ کیظرف مدت  رانیوز
 


