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97-579شماره: 

ویپست: دارد

جناب آاقی دکتر اردکانیان 

محترم نیرو وزری

کاراهی ربون رفت از شرایط  ب و افضالب کشورآرد صنعت  حرانیب موضوع : پیشنهادات و راه

مستحضر می باشید، آاثر و تب  ؛احتراما 
کاران و حران شدید اقتصادی داخلی شیب از هم م اهی خارجی و ب بار تحری عات زیان همانگوهن هک  ه دامنگیر طرح  اهی توسعه ای کشور و پیمان

ستاهن تعطیلی کامل قرار داده است.آآنها را رد نها گردیده و بسیاری از ب کاهش فعالیت آه ای موج ی سابق ب سازندگان و مشاورین شاغل رد این بخش شده و هب شکل 

زه مسئول هب وجود آمدن این وض   کسانی و ات هچاینکه هچ رغ ازافافرغ از تمامی ااقتندات و اریاداتی هک مطرح است و  عیت می باشند ، اکنون زمانی است هک حفظ و اندا

کاری هب یکی از مهمترینبحرانی و مقابله ط ب شرای  بور ازع نجات اگنبه اهی اقتصادی و فعال نمودن آنها با هدف  ضرورت اهی اقتصادی کشور بدل شده و حسب ا رکود و بی

ث می تواند نقش هم داشته باشد.م رد این  زیادی تجربیات گذشته ، فعال شدن صنعت احدا

بیر ضرورت توهج و تمرکز رب موضوع فوق ایجاب می نماید ت کالت ش ی فوری ربای کاهتصمیمات  ودا قلیرکتهای شاغل رداین بخش اش مش تخاذ شود هب نحوی هک خواسته اهی حدا

قل زرت اضطراهب صو آنها هک متضمن حفظ موجودیت و اداهم کارشان می باشد ایطی فراهم گردد ات آنها اقرد هب حفظ نیرواه مان ممکن اتمین و عملیاتی شود و شرری و رد حدا

ری از تعطیلی رپوژه اه شوند. و شیپ گی

گاه اهی اج هب  همچنین رباساس ربرسی اهی انجام شد ی فنی استانها وورای عال ش رائی و موجب اعالم اکثر تشکل اهی صنفی و دست
نجمن مهمترین راه کاراهی شیپ

ه توسط این ا

ر از شرایط فوق با رد نظر گرفتن ظرفیت  وان باالرتین مقام اجرائی وزرات نیرو ی هب عن ستحضار می رسند و از جنابعال ا شرح ویپست هب هبود کشور ی موج اهرو ربای گذا

مات عاجل تشریفات اداری رایج ، وان ساالری وو هب دور از دی  ری کنونیاضطرا تقاضا می شود دستور فرمائید با رد نظر گرفتن شرایط رد جهت تحقق موارد مطروهح  اقدا

.انجام شود
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نجمن صنفی 
رند ربای ایپده سازی راه کاراه و تصمیم گیری اه هب اه آمادگی کامل داشته و ااظتنر دا  رد تمامی زمینه کاری مورثهم ای رب خاطر نشان می سازد مدریان و اعضای این ا

 مشارکت گرفته شوند.

ردد: م می گ پیشنهادات و راه کاراه رد موارد زری هب ویپست تقدی 

اهانتناهم بط ضمض توقف اخطاراه و تهدیداه و شیپ گیری از خلع ید و  .1

 ه از ظرفیت اهی اقنونی و قراردادی موجوداستفاد .2

اهوژه رپضرورت محاسبه و رپداخت ماهب التفاوت رنخ ارز رد  .3

جبران زهینه اهی تنزیل اوراق و اسناد بدهی .4

الح اصلیبهای مص تفاوتلزوم اعالم شاخص تعدیل ماهیاهن و رپداخت ماهب ال  .5

نیست تأمین کنندگای رد ل رج ان خالزوم جایگزینی تولیدکنندگان داخلی هب جای سازندگ .6

ری با توهج هب .7  یط بحران شراهب روز رسانی قرارداداهی سرماهی گذا

استمهال بدهی اهی مالیاتی و توقف عملیات اجرائی .8

استمهال بدهی اهی بیمه و توقف عملیات اجرائی .9

هخذ جریم ااهی بانکی بدون  قعی بدهیال وا رعایت مصوبات بانک مرکزی از سوی بانک اه و استمه .10

 فرامرز شینی

هیئت مدریهرئیس 

ندسی، صنفی و حرهف ای کشورنگی  تشکل اهی مه رای هماه جرایی شوارئیس محترم هیات   جناب آاقی مهندس انصاری رونوشت: 

ورود به دبیرخانه شوراى هماهنگى
تاریخ : 1397/06/25

شماره : 7074 ــ الف9
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 ها ضمانتنامه ضبط و ید خلع از گیری پیش و تهدیدها و اخطارها توقف -1

ی از مسئولیت ها ه انجام برخاز آنجائیکه در شرایط ویژه اقتصادی کنونی کشور، طرفین قراردادها اعم از کارفرمایان و پیمانکاران قادر ب     

سائل ممنشاء این  و تعهدات قراردادی خود نمی باشند و این موضوع خارج از خواست و اراده وکنترل آنان می باشد و با توجه به اینکه

حلیل نهایی بوده و درت ا ناتوانی ویا تاخیر فاحش کارفرمایان در تامین مالی طرح ها و افزایش غیرمنتظره قیمت ها و تشدید تحریم هاعمدت

اکره و از طریق مذ وخارج از قصور پیمانکاران می باشد، لذا ضروریست دستگاههای اجرائی و کارفرمایان با در نظر داشتن واقعیت مذکور 

ی ر مراحل بعدعدت حداکثری شرایط را برای تداوم همکاری با پیمانکاران با هدف عبور از بحران و حل و فصل مشکالت دگفتگو و مسا

ی ید، برکنار فراهم نمایند و از توسل به اقدامات یک جانبه نظیر صدور اخطارهای گوناگون و یا توسل به اقدامات قهری نظیر خلع

 آن اکیداً خودداری نمایند. پیمانکاران، ضبط ضمانتنامه و امثال

ظرفیت های  همچنین ضروریست هیئت های حل اختالف قراردادی استانی و مرکزی با فوریت و جدیت فعال شوند و با استفاده از     

ائه دهند و رالزم را ا قانونی و قراردادی و با مشارکت هرچه بیشتر تشکل های صنفی، چالش ها و اختالفات قراردادی را بررسی و راهکارهای

 بدین ترتیب از تشدید مشکالت و وارد شدن خسارت به طرفین و در نهایت پروژه ها پیش گیری نمایند.

 

 موجود قراردادی و قانونی های ظرفیت از استفاده -2

ن های ا جزء بحرارابعاد و تبعات بحران اقتصادی کنونی کشور در حدی است که تقریباً تمامی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی آن     

می، شرایط حاضر را شرایط عمو 43قانون مدنی و برخی مواد قانونی دیگر از جمله ماده  229شدید دسته بندی کرده و با استناد به ماده 

 دانسته و تعبیر نموده اند."فورس ماژور"معادل شرایط

رانی طرح های عم ان و مبانی حقوقی قراردادهای جاری دردر حوزه نظام فنی و اجرائی کشور و به ویژه در مبحث شرایط عمومی پیم     

ورد ه و بودجه منیز موضوع فوق به یکی از داغترین مسائل تبدیل شده و به طرق مختلف در شوراهای فنی استانها و شعب سازمان برنام

 بحث و بررسی قرار گرفته است.

خش ه ویژه در ب، آنچه مسلم است ب"فورس ماژور"یط کنونی بر شرایطفارغ از مباحث حقوقی و انطباق و یا عدم انطباق کامل شرا     

لیل حاکمیت دقراردادهای مترتب بر طرح های عمرانی مسائل و مشکالت زیادی متوجه دستگاههای اجرائی و پیمانکاران گردیده و به 

سبی آنها نت و انطباق اعمال تغییرات  و اصالحا مطلق شرایط عمومی پیمان و سایر ضوابط و مقررات مترتب بر این گونه قراردادها ، امکان

 با شرایط موجود بسیار دشوار و بعضاً ناممکن می باشد.

انین و داختن به قودر مرحله کنونی و به منظور فراهم آوردن حداقل امکانات برای عبور از شرایط بحرانی چاره ای جز توسل و چنگ ان 

ر بخش های نی نمی باشد و ضروریست اهتمام و تالش همه مسئولین و دست اندرکاران دمقررات موجود و استفاده از ظرفیت های کنو

 دولتی و خصوصی به این موضوع تمرکز یافته و با ارائه راه کارهای مشخص و روشن به این مهم بپردازند.

ه و بودجه ازمان برنامسمهمترین این موارد به شرح زیر ارائه شده اند و انتظار می رود مسئولین محترم به ویژه در دستگاههای اجرائی و 

                             رمائید.    به نحو مقتضی و ترجیحاً با صدور بخشنامه سراسری و الزم االجراء نسبت به اجرائی نمودن آن در اسرع وقت اقدام ف

 شرایط عمومی پیمان 30و  29( مواد 1-2

 ه ویژه با حذف بخش هایبمیتوان برخی اقالم و ردیفهای پیمان را با هدف تسهیل در اجرای کارها تغییر داد و  29با استفاده از ماده      

تیکه به ماهیت پروژه در صور 29بند الف ماده  2غیر مهم شرایط را برای بهره برداری حداقلی پروژه فراهم نمود.به خصوص به استناد جزء 

 گیری نمود. مبلغ پیمان کاهش داد و از ضرر و زیان پیمانکار پیش %25لطمه وارد نشود، می توان بخش های زیان ده پروژه را تا 
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اخیرات پیمانکار را سازمان بودجه چنانچه مشاور و کارفرما ت 2/9/1360مورخ  5090شرایط عمومی پیمان و بخشنامه  30براساس ماده      

د که این شغیر مجاز تشخیص دهد در این صورت عالوه بر جریمه مشخص شده تعدیل نرخ پیمان نیز با متوسط شاخص ها انجام خواهد 

یمانکاران یان مضاعف پزکه تعدیل یکی از مهمترین ابزارها برای جبران زیان به پیمانکاران می باشد می تواند باعث  موضوع در شرایط فعلی

ل پیش ن و غیر قابشود، توجه به این موضوع و مجاز شمرده شدن تاخیرات ناشی از بحران اقتصادی فعلی که خارج از اراده و کنترل طرفی

 یان بیشتر به پیمانکاران پیشگیری نماید.بینی بوده می تواند از ورود ز

 شرایط عمومی) تغییر منابع و مشخصات فنی( 20اده م( 2-2

موضوع  در شرایط عمومی پیمان فعلی علی رغم پیش بینی و ذکر منابع مشخص و مشخصات فنی دقیق برای مصالح و تجهیزات، به 

 عمال نمود.اد مشاور و کارفرما می توان تغییراتی را در این بخش تغییر مشخصات و منابع نیز اشاراتی شده و در نهایت با تائی

ین ماده در شرایط عمومی پیمان کارفرما حق تغییر منابع تهیه را دارد همچنین طبق بند د هم 20به موجب بخش دوم بند ب ماده 

ارفرما ر دو حالت کهل منطقی داشته باشد، در صورتیکه پیمانکار نتواند مصالح و تجهیزات خارجی را تامین نماید و برای این موضوع دلی

 تصمیم خواهد گرفت. 

ی تغییرات نماید و حت همانگونه که مالحظه می شود، به استناد موارد فوق کارفرما قادر خواهد بود گشایش های موثری در پیشبرد پروژه ایجاد

 .ایجاد شده در قیمت ها را نیز بپذیرد و تقبل نماید

 ط عمومی پیمانشرای 49(  ماده 3-2

ر تقاضا کاسته و بماه( می تواند از فشار موجود  6دوره تعلیق پیش بینی شده در ماده مذکور و تمدید آن برای یک مرحله بعد)جمعاً 

 عالوه بر ایجاد دوره تنفس برای پیمانکاران، به آرامش بازار و مدیریت اقتصادی کشور نیز کمک کند.

 شرایط عمومی پیمان 48( ماده 4-2

روژه مان مصلحت پهکه در واقع  "مصلحت خود"به موجب ماده مذکور کارفرما می تواند به طور یک جانبه و صرفاً با درنظر گرفتن       

 می باشد پیمان را فسخ و با پیمانکار تسویه حساب نماید.

ابراین رعایت کارفرما قرار گرفته بن به عهده 48با توجه به اینکه تمامی مسئولیت تصمیم گیری و پذیرش ریسک در اعمال ماده   

 مصلحت پروژه و درنظر گرفتن آینده آن حائز اهمیت زیاد می باشدو لذا توسل به فسخ برای پروژه هایی

فت پایین ا درصد پیشرکه از درصد پیشرفت باالئی برخوردارند به جز موارد استثنائی توصیه نمی شود ولیکن برای بسیاری از پروژه های ب

 PCیپ)مومی پیمان تکم اهمیت در شرایط ویژه کنونی اعمال این ماده می تواند کارگشا باشد. مواد متناظر این موضوع در شرایط عو یا 

به  اتمه دادن پروژهخمی باشند که بترتیب فسخ از جانب کارفرما و پیمانکار نامیده شده اند. انجام فسخ پیمان و  69و  67مواد  (EPCو

 نمایند. مذکور در شرایط کنونی کامال مقدور بوده و طرفین می توانند از ظرفیت قانونی موجود استفاده استناد هر دو ماده

 (4/2/81در مورخ  26309ت4147قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) شماره  81( آئین نامه اجرائی ماده 5-2

پیمانکاران،  یا با واسطه ولوازم و مصالح کلیدی پروژه های خود را راساً دستگاههای اجرایی می توانند به استناد ماده قانونی مذکور برخی 

 ه کاهند.به پیمانکار تهیه و در اختیار پیمانکاران قرار دهند و به این وسیله برخی معضالت پروژه ها را حل و فصل نمایند و از فشار ب

با در نظر گرفتن  ه حساب بدهکار پیمانکار منظور می شود ولیکنآئین نامه فوق نهایتاً ب 6اگر چه هزینه های خرید به استناد ماده 

ه از ت که استفادمشکالت نقدینگی و هزینه سنگین تامین آن در شرایط فعلی و همچنین نرخ  تنزیل اوراق و استناد می توان نتیجه گرف

 ظرفیت قانون فوق می تواند کمک موثری باشد.
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 16/5/91یدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب ن تول(  قانون حداکثر استفاده از توا6-2

 ین در قراردادهای جاری منبع تامین بخشی از تجهیزات خارجی و غالبا کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده اند. اگرچه ا 

ر شرایط پذیریم که دولیکن باید ب موضوع عمدتاً به دلیل اهمیت پروژه های آب و فاضالب و به دلیل رعایت استانداردهای پیشرفته می باشد

ور ایست در دستبخاص کنونی کشور و در زمانی که بحث ادامه یا توقف پروژه ها و حیاط پیمانکاران مطرح است ، اولویت های مهمتری می 

 کار قرار بگیرند.

صادر شده  هائی که در این خصوص قانون مذکور و همچنین بخشنامه ها و لیست 5و4در شرایط کنونی ضرورت دارد با استناد به مواد 

ا به ردن پروژه هکتجهیزات وکاالهای داخلی را جایگزین تجهیزات ارزبر خارجی نمود و بدین ترتیب ضمن پیشگیری از خروج ارز و ارزانتر 

 تولید داخلی و بخش ساخت و ساز صنعتی نیز کمک موثری نمود .

   جایگزینی تولید کنندگان داخلی...( به تفصیل آورده شده است.توضیحات بیشتر در این خصوص در مبحث دیگری ) لزوم 

 56ال سقانون اصالح بودجه  80( تبصره7-2

ده از وظایف و سازمان برنامه و با استفا 27/6/89مورخ  47707/100با استفاده از ظرفیت قانون مذکور و بر اساس بخشنامه شماره 

ر سبک زمه این کااز زیان پیمانکاران در پروژه های مهم را جبران نمود بدیهی است ال اختیارات شورای عالی فنی می توان حداقل بخشی

دی واند تا حدوتکردن بوروکراسی و تشریفات اداری فعلی خواهد بود و چنانچه این قبیل موارد به صورت فشرده و فوری انجام شود می 

ان انجام شود فنی در تهر رخ پیمان ها عمدتاً می بایست از طریق شورای عالیجوابگو و دلگرم کننده باشد. ضمناً از آنجا که تجدید نظر در ن

ن بوط به بحراو درخواست ها با امضاء وزیر مربوطه ارسال شوند بنابراین پیشنهاد  می شود ساز و کار مشخصی برای پرونده های مر

 این موارد انجام شوند. اقتصادی کنونی در وزارت نیرو پیش بینی و بر اساس برنامه زمانی کوتاه مدت

 

 ها پروژه در ارز نرخ التفاوت مابه پرداخت و محاسبه ضرورت -3

 بصورت آنها خرید لذا باشد می کشور از خارج از فاضالب و آب انتقال و تصفیه صنعت در تجهیزات از بخشی تأمین محل اینکه به توجه با

 تقدیمی های قیمت گذشته سالهای گردید، می تأمین عمرانی های پروژه جـــهت طریق دو به ارز این گذشـــته ایام در که است ارزی

  نیرو وزارت تخصصی ارزی منابع از تخصیص با کارفرمایان و گردید می ارائه بر ارز تجهیزات جهت ارز و ریال نرخ دو براساس پیمانکاران

 بر بنا اخیر شرایط در لیکن نداشت قیمت اصل در تأثیری ارز نرخ نوسان لذا نمودند می اقدام خود نام به اسنادی اعتبار گشایش به نسبت

 امکان عدم همچنین و دیگر سوی از ارز نرخ تثبیت و سو یک از آن نمودن رقمی تک و تورم مهار بر مبنی امید و تدبیر محترم دولت اصرار

 در شده تتثبی شرایط براساس پیمانکاران خارجی، تجهیزات تأمین جهت برجام پسا حتی و قبل شرایط تحت اسنادی اعتبارات گشایش

 و مجاز های صرافی طـرق از حواله امکان و فروش و خرید قابــل و آزاد ارز ثابت تقریباً نرخ احتساب با ریالی های قیمت اخیر سالهای

 نمودند می  ماقدا قیمت ارائه و محاسبه به نسبت مرکزی بانک نرخ مبنای بر(  گمرکی عوارض و سود)  ترخیص جهت مربوطه های هزینه

 شرایط ، ارز نرخ ختهگسی لجام و بینی پیش قابل غیر افزایش با  اخیر های ماه در اما. باشند می جنس همین از موجود قراردادهای اغلب و

 نابسامانی دچار یزن حمل و کاال تأمین منابع امریکا، دولت سوی از ایران تحریم اعمال از ناشی تبعات همچنین و انتقال و نقل ، تأمین

 و آن از عبور هتج که اورده بوجود نیز فاضالب و اب صنعت اندرکاران دست برای ابعاد همه در جدیدی کامالً شرایط نهایتاً که گردید

 . اشدب می عاجل و ویژه تدبیر اتخاذ نیازمند تحمیلی مضایق گرفتن نظر در با اقدام دست در های پروژه اجرای ادامه امکان
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 شرح به روز صخا شرایط و گذشته دوران تجارب و سوابق بر مبتنی اخیر اقتصادی و ارزی تحوالت و تغییرات از ناشی عوارض اینجا در

 :گردد می تقدیم ذیل

 %300 مرز تا ارز نرخ افزایش الف( 

 . ها واسطه یا فروشندگان به انتقال جهت نیما سامانه نرخ با ارز تأمین صعوبت ب( 

 درصد 10 حداقل)  ها هواســط از استــفاده به نیـــاز و تجهیزات اغلب در ایـران نام به و اصلی سازنده از تجهیزات خرید امکان ج( عدم

 .کاال تأمین منابع شدن محدود دلیل به زنی چانه قدرت از استفاده امکان عدم همچنین و(  قیمت افزایش

  ها تحریم لدلی به %100تا بیمه و حمل هزینه مبلغ افزایش همچنین و تحمیلی شرایط به توجه با مبداً از حمل هزینه افزایش د( 

 نیز را حمل هزینه که کاال چرخشی حمل نهایتاً و تحریم زدن دور منظور به اصلی بارنامه switch Bill lading عملیات انجام به نیاز هـ( 

 . داد خواهد افزایش دیگر درصد%50 تا

 نرخ با نیز مرکیگ های هزینه ، گمرکی ارزیابی محاسبات در ارز جدید نرخ به عنایت با گمرکی های هزینه درخصـــوص خاتمـــه در و( و

 . دهد می افزایش را خارجی کاالی تأمین های هزینه افزایش مجدداً خود که گردد می محاسبه جدید های

 تجهیزات شده تمام قیمت حاضر شرایط در امید و تدبیر محترم دولت اقتصادی و ارزی سیاستهای و ارز نرخ افزایش تبعات و آثار لذا

 و مشخص اقدام ای و آن جبران به نسبت سریعاً بایستی می داده افزایش %300 بر افزون واردات یا و آن ریالی خرید از اعم را خارجی

 و روال با متقی تعدیل که است بدیهی.باشد می درصد 300 از بیش مبالغ این ساده محاسبه یک با حاضر حال در که گردد انجام موثری

 .بود نخواهد معضل این حل جهت مناسبی راهکار موجود روش

 :  مشخص پیشنهادی راهکار

 .قیمت پیشنهاد روز از قبل روز 28 آزاد ارز قیمت شاخص مبنای بر ها پروژه خارجی تجهیزات خرید جهت ارز تأمین الف(

 مناقصه زمان در زادآ ارز قیمت به خرید زمان در آزاد ارز قیمت نسبت به تجهیزات تأمین لیست شده ایجاد های التفاوت به ما پرداخت ب(

 و ... گمرکی عوارض و سود هزینه اضافه و حمل های هزینه درخصوص دیگر جانبی های هزینه جبران و

 

 بدهی اسناد و اوراق تنزیل های هزینه جبران -4

سازی بازارهای مالی ثانویه از های صنعت احداث دولت محترم جمهوری اسالمی ایران اقدام به فعالبه جهت تأمین منابع مورد نیاز طرح

ق اقدام به از این طری وطریق انتشار و فروش اوراق بهادار اعم از اسناد خزانه اسالمی، اوراق مشارکت، اوراق تسویه بدهی و ... نموده 

های ن تناقضب بدهی به پیمانکاران خود نموده است، در این راستا مشکالتی برای پیمانکاران بوجود آمده که عمده آتسویه حسا

مالیاتی و  های ناشی از نحوه تبدیل اوراق بهادار و تنزیل و فروش آن و مشکالتحقوقی قراردادی و مشکالت ناشی از نحوه ارائه و هزینه

های حقوقی مفصال مکاتبه بعمل آمده و درخصوص مشکالت ناشی از نحوه توزیع خش مشکالت و مغایرتباشد. در بتأمین اجتماعی می

توان عنوان کرد اوال نحوه توزیع اسناد خزانه و اوراق مشارکت دارای مشکالت های ناشی از فروش و تنزیل اوراق مذکور میآن و هزینه

ها معادل پروژه ال منجر شده که این موضوع هزینه تأمین سرمایه برای پیشبردفراوان بوده بطوریکه به یک یا دو بار پرداخت در س

 درصد به پیمانکاران گردیده.  12حداقل نصف بهره بانکی در سال حدود 
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یر غر بازارهای ددر بخش اوراق مشارکت باتوجه به تطویل زمان عرضه اوراق مشارکت در فرابورس پیمانکاران ناچار به تنزیل اوراق 

 25باشد و اوراق مشارکت عرضه شده در فرابورس نیز با تنزیل حداقل درصد ارزش اسمی اوراق می 42تا  40اند که معادل رسمی شده

 96ر سال درصد )که متأسفانه د 15درصد ارزش اسمی نیز مواجه شده. درخصوص اسناد خزانه یکساله با احتساب حفظ قدرت خرید 

فظ قدرت خرید حدرصد به پیمانکاران تحمیل گشته و اسناد خزانه دو ساله با  15هزینه تنزیل معادل  درصد کاهش پیدا کرده( 8به 

 گردد.درصد ارزش اسمی به پیمانکاران تحمیل می 24درصد سالیانه معادل  15

 توان بطور خالصه عنوان کرد:گذاری در طول سال میبا احتساب هزینه سرمایه

 باشد.درصد می 54تا  37گذاری دوره اجرا به پیمانکاران در اوراق مشارکت بین ههزینه تنزیل تحمیلی و سرمای -1

 درصد سالیانه 27درصد معادل  15گذاری دوره اجرا در اسناد خزانه یکساله با حفظ قدرت هزینه تنزیل تحمیلی و سرمایه -2

 باشد.می

 37درصد معادل  15ی دوساله با حفظ قدرت خرید سالمگذاری دوره اجرا در اسناد خزانه اهزینه تنزیل تحمیلی و سرمایه -3

 باشد.درصد ارزش اسمی سالیانه می

 است.های پیمانکاری شدهاین ارقام باعث نیمه تعطیل شدن خیلی از شرکت

 اتهای تنزیل بعنوان هزینه عملیاتی مورد قبول ادارات دارایی جهت احتساب مالیو درخصوص مشکالت مالیاتی نیز متأسفانه هزینه

 رسد:طور خالصه باستحضار میگردد، لذا پیشنهادات زیر بمتعلقه مورد قبول واقع نمی

 هاهای جاری و حل و فصل کلی آنشناسایی نقاط عدم تطابق حقوقی پیمان -1

ه ستندات ارائمجبران هزینه تحمیل شده به پیمانکاران بابت تأمین نقدینگی و تنزیل اوراق مشارکت و اسناد خزانه مطابق  -2

 هاشده توسط پیمانکاران و پرداخت آن از محل اعتبارات طرح

 های تنزیل اوراق مشارکت و اسناد خزانه بعنوان هزینه مورد قبول مالیاتیمذاکره و حل و فصل مسئله لحاظ هزینه -3

 اشدب تغییر روش توزیع اسناد خزانه اسالمی و اوراق مشارکت بطوریکه در طول سال بصورت دفعات مکرر قابل انجام -4

 قبول پیش پرداخت بعنوان بدهی مسجل و پرداخت آن از طریق اوراق بهادار مذکور    -5

 

 اصلی مصالح بهای التفاوت مابه پرداخت و ماهیانه تعدیل شاخص اعالم لزوم -5

 و رقمی تک ورمت نرخ مبنای بر امید و تدبیر محترم دولت ترسیمی شرایط تحت ها قیمت رشد متعارف شرایط در اینکه به عنایت با     

 بود، یرشپذ قابل ماهه سه های شاخص اساس بر هم آن ماهه شش ادواری بصورت ها تعدیل شاخص اعالم بوده استوار ارز نرخ تثبیت

 پنجاه و صدحدودیک و ماهه 6 زمانی بازه یک در صد در سیصد مرز تا عمده مصالح قیمت رشد با آمده شرایط بحرانی بوجود در لیکن

 شاخص نتدوی و محاسبه ایم بوده مصالح نرخ درصدی یکصد افزایش شاهد هفته یک در بعضا که ماهه سه زمانی بازه یک در درصدی

 برقی، جهیزاتت فلزی، مصالح مانند عمده مصالح تامین واقعی های هزینه جبران جهت مناسبی پوشش تواند نمی سابق روال به ها تعدیل

 مشکل دچار ای توجه قابل میزان به را پروژه نقدینگی جریان قیمتی افزایش چنین طرفی از و باشد اتیلن پلی و فوالدی خصوصا لوله انواع

 ماهیانه های عدیلت شاخص ابالغ الزام لذا است، کشانده قطعی بست بن به اوراق روش به و تاخیری پرداختهای به توجه با عمال که ساخته

 طریق از بایستی می اسریع و باشد می ناپذیر اجتناب کابلو... و لوله و فلزی عمده مصالح نرخ التفاوت مابه پرداخت دستورالعمل ابالغ و

 گردد. ابالغ  و تهیه ریزی برنامه و مدیریت سازمان
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ربوط مان تجهیزات همچنین از آنجائیکه برخی از قراردادهای جاری در صنعت آب و فاضالب فاقد تعدیل می باشند و پیمانکاران و سازندگ

 بعاً افزایشطقیمت های خود را بر اساس شرایط متعارف و سیاستهای رسمی دولت و مقررات جاری در زمان مناقصه ارائه داده اند و 

ران در این یان پیمانکااحتمالی قیمت ها را در حدود نرخ تورم رسمی و قابل انتظار ) تک رقمی( در نظر گرفته اند، لذا مشکالت و ضرر و ز

وابط ضاوالً طبق  ا به مراتب سنگین تر از قراردادهای دارای تعدیل می باشد و لذا برای رفع این معضل ضرورت دارد تاقبیل قرارداده

 سازمان برنامه و بودجه مشمول تعدیل شوند و ثانیاً پرداخت مابه التفاوت نرخ مصالح اصلی نیز شامل حالشان گردد.

ر مه و بودجه دشاخص ها می باشد که مطابق تجارب گذشته و عملکردی که سازمان برنانکته مهم دیگر در این مبحث موضوع واقعی بودن 

ت عدیل به صوراین زمینه داشته است، موجب نگرانی در جامعه پیمانکاری شده و اگر قرار باشد همانند برخی سنوات قبل شاخص های ت

که واهد شد، بلها گره گشا نخواهد بود و موجب فرصت سوزی خغیر واقعی و مبتنی بر مالحظات سیاسی و نظایر آن انتشار یابند نه تن

 موجب افزایش بی اعتمادی ها و در نهایت قطع امید پیمانکاران به سازمان برنامه و بودجه و دولت خواهد شد.

 

 کنندگان تأمین لیست در خارجی سازندگان جای به داخلی تولیدکنندگان جایگزینی لزوم  -6

کشور مصوب مورخ  نیازهای تأمین در خدماتی و تولیدی توان از استفاده حداکثر در قوانین کشور به ویژه قانونبا توجه به مفاد مصرح 

های هیات محترم دولت در خصوص ممنوعیت خرید کاالهای خارجی دارای تولید مشابه مجلس شورای اسالمی، مصوبه 16/05/1391

های شماره نمایند از جمله مصوبهنهادهایی که از بودجه عمومی یا دولتی استفاده میهای دولتی و سایر داخلی توسط تمام دستگاه

ها در حمایت از های وزارتخانهنامهو شیوه 19/05/9413ه مورخ  51966ت /63613و شماره  1393-03-11ه مورخ  48462ت /26725

نماید بیش از ها را بر علیه کشور ما اعمال مییکا شدیدترین تحریمتولید داخلی، یکی از اقداماتی که در شرایط حساس کنونی که دولت امر

وان این خدمات و استفاده بیشتر از ت و هازمینه محصوالت، واعان رسد، شناسایی تولیدکنندگان کارآمد داخلی درپیش ضروری به نظر می

های خود را به نحوی بایست وندورلیستوزارت نیرو می تی خصوصاهای مختلف دولرسد ارگانیها و حمایت از ایشان است. به نظر مشرکت

ها تولیدکنندگان داخلی بیشتری شناسایی شده و مراحل مربوط به عضویتشان در این به روزرسانی نمایند که برای تمام سرفصل

نکه به طور . این امر عالوه بر ایها با سرعت باالتر صورت پذیرد تا اعضاء داخلی بیشتری برای هر وندورلیست وجود داشته باشدوندورلیست

دایت سیر تولید همستقیم با افزایش اشتغالزایی در کشور و خصوصا اشتغال نسل جوان تحصیلکرده ارتباط دارد و مسیر نقدینگی را به م

با توجه به چنین گردد. همن میهای داخلی و کاهش سرعت فرار نخبگاها و سرمایهکند، منجر به استفاده بهتر از توانمندیمی

 شود. ضمنا الزمهای دولت و کشور میجویی محسوسی در هزینهای که در کشور وجود دارد، این امر موجب صرفههای بودجهمحدودیت

راکه چها به نحوی صورت پذیرد که این امر با سرعت باالتر و سهولت بیشتری صورت پذیرد است بازنگری در فرآیند عضویت در وندورلیست

شود سازوکاری تعریف شود تا شود. عالوه بر این موارد، پیشنهاد میاضر این فرآیند اغلب با کندی و بوروکراسی فراوان انجام میدر حال ح

های هایشان، تولیدکننده داخلی ندارند، مشخص و با کمک انجمنها و زیرمجموعههای وزارتخانهمحصوالت یا خدماتی که در وندورلیست

های مربوطه، برنامه ریزی به نحوی صورت پذیرد تا قراردادهای ساخت و تولید اقالم این بنیان و سایر سازماننشهای داصنفی و شرکت

ابد. یهای بیشتر در خودکفایی، سطح کمی و کیفی توان تولیدکنندگان ارتقا لیست در کشور منعقد گردد و بدین وسیله ضمن برداشتن گام

یات ههای مقام رهبری، سران سه قوه و اعضای اخیر این مهم، بارها و بارها در اظهارات و سخنرانیهای الزم به توضیح است که در سال

 .مین مبنا صورت پذیرفته استههای اخیر بر گذاری سالدولت مورد استناد و توجه قرار گرفته است و در مواردی نام
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 بحران شرایط به توجه با گذاری سرمایه قراردادهای رسانی روز به -7

فزایش ار نرخ ارز، هماهنگونه که استحضار دارید در پی تحریم های اقتصادی جدید بر علیه کشور  و بروز نوسانات غیر قابل پیش بینی د

ور با ژه ها در کشانفجاری قیمت مصالح، تجهیزات و تاسیسات، ماشین آالت، هزینه اجرای کار و حمل و نقل، عمال روند اجرای کلیه پرو

 مواجه گشته است و با عنایت به اینکه از این تحریم ها به عنوان جنگ اقتصادی یاد شده است، یقینا از اختالل 

کود یشگیری از رپدولتمردان و قانونگذاران محترم انتظار می رود در خصوص حمایت از قراردادهای پیمانکاری و سرمایه گذاری با هدف 

 اب شده و مدونی اتخاذ نمایند. عملیات اجرایی در این پروژه ها، تصمیمات حس

ت نرخ ا به التفاومدر این خصوص الزم به ذکر است که در قراردادهای سرمایه گذاری بر خالف قراردادهای پیمانکاری هیچگونه تعدیل یا 

دوره بهره "زایش زمان ارز و مصالح در صورت وقوع شرایط بحرانی وجود ندارد و در اینگونه قراردادها فقط امکان اصالح بهای محصول یا اف

رایط عمومی، ش 32با توجه به اینکه وفق ماده  BOTدر شرایط خاص پیش بینی شده است. به عنوان مثال در پیمانهای  "برداری تجاری

ثی نخاد شده برای به شمار می رود، در صورت بروز مواد ی "تغییر در قوانین و مقررات"وضع تحریم های جدید بر علیه کشور از مصادیق 

 سازی اثرات تحریم، امکان اصالح بهای محصول بر اساس مدل مالی پیوست قرارداد لحاظ شده است.

 گردد: پیشنهاد می از این رو به منظور پیشبرد امور پروژه های سرمایه گذاری و جبران بخشی از آثار تحریم های جدید، راهکارهای ذیل

 دوره  ش هزینه هایاد و متناسب با افزایش هزینه اجرای باقیمانده پروژه و افزایاصالح بهای محصول بر اساس مدل مالی پیوست قرارد

 بهره برداری

 رمایه گذارافزایش مبلغ پیش خرید دوران ساخت به منظور کمک به جریان نقدینگی پروژه و در راستای جبران کاهش قدرت مالی س 

  الک پیش خرید دوران ساخت برای استه "تاریخ بهره برداری تجاری"اعمال دوره تنفس پس از 

  افزایش زمان دوره استهالک پیش خرید دوران ساخت 

 تسریع در پرداخت مبالغ باقیمانده پیش خرید دوران ساخت 

  به گونه ای که آثار تحریم های جدید در آنها اعمال گردد "مواعد کلیدی"تغییر در 

 حمایت از تولیدات داخلی جایگزینی تجهیزات ساخت خارج با تجهیزات ساخت کشور در راستای 

 حذف بخش های غیر ضروری همچون محوطه سازی و ... از محدوده کاری سرمایه گذاران 

 هاتر تآیین نامه  تسریع در پرداخت مطالبات سرمایه گذاران در پروژه های در حال بهره برداری و مساعدت برای استفاده حداکثری از

 (30/4/1397مورخ  53036)و( مصوب هیات وزیران به شماره بدهی های دولت ) آیین نامه اجرایی بند 

 

 اجرائی عملیات توقف و مالیاتی های بدهی استمهال -8

نکه حق الزحمه خود آهای اقتصادی فعال در صنعت احداث و به ویژه پیمانکاران و مشاوران قبل از  در طی نیم قرن گذشته اکثر بنگاه    

تی نبوده اند دهکار مالیارا دریافت نمایند مالیات های متعلقه را از طریق ذیحسابان طرح ها پرداخت نموده اند و در اغلب موارد نه تنها ب

 بلکه اضافه پرداختی نیز داشته اند. 

شاوران را از طریق مو پس از آنکه دولت پرداخت بدهی های خود به پیمانکاران و  94مشکالت مالیاتی شرکتهای مذکور عمدتا از سال      

ای فعال ری از شرکتهاوراق بدهی سازماندهی و پرداخت های نقدی را متوقف نمود، آغاز شد و به تدریج رو به گسترش نهاد و دامنگیر بسیا

 د. در این بخش گردی
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ناگون از بابت و اعمال جریمه های گو 95الی 93عدم پذیرش اوراق مشارکت و سپس اسناد خزانه از جانب حوزه های مالیاتی در سالهای

الیاتی حوزه های م اصل و فرع مالیات بر ارزش افزوده صورت وضعیتها منجر به ایجاد پرونده های متعدد برای پیمانکاران و مشاوران در

صل و ر به حل و فمتعاقب آن با تشدید مشکالت اقتصادی در کشور و ایجاد رکود در طرح های عمرانی، بسیاری از بنگاه ها قاد گردید و

 تسویه بدهی های مالیاتی خود نشدند.

 ش نه تنها فاقدین بخماه اخیر اکثر پروژه ها دچار رکود و بعضاً متوقف شده اند و شرکتهای شاغل در ا 6در طی یکسال گذشته به ویژه   

م خدمات ها و تداونگاهزایی و حفظ بهای اشتغالهای گوناگون در زمینهدرآمد بوده اند بلکه به واسطه همکاری با دولت و پذیرش مسئولیت

ی به اتن امور مالیهای سنگین و زیان هنگفت نیز شده اند. در چنین شرایطی از سازماهای آب و فاضالب، متحمل هزینهبه مردم در حوزه

ه وضعیت بن بذل توجه مثابه یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور انتظار می رود در امور مربوط به وصول مالیات از جامعه پیمانکاری کشور ضم

 ا متناسب باهبحران صنعت احداث و ضرورت حفظ موجودیت بنگاه ها برای گذار از بحران، شرایطی را فراهم نمایند تا وصول مالیات 

ن فعالیت به مختل شد تصادی فعلی و با در نظر گرفتن توان مالی بنگاه ها سازماندهی شود و از اعمال فشار و اقداماتی که منجرشرایط اق

وظایف  ثابه یکی ازهای حداقلی شرکتها خواهد شد اکیداً خودداری گردد. در خاتمه ضمن تاکید بر ضرورت پرداخت مالیاتهای قانونی به م

عالیت فی مترتب بر دی از جمله شرکتهای بخش آب و فاضالب کشور و تاکید بر رعایت قوانین و مقررات مالی و مالیاتمهم بنگاههای اقتصا

نحو  فرمائید به های اقتصادی، پیشنهاداتی به شرح زیر صرفاً جهت تسهیل در پرداخت مالیاتها ارائه می شود و انتظار می رود دستور

 و به مرحله اجرا گذاشته شود.مقتضی به حوزه های مالیاتی ابالغ 

اند از شمول  که عمدتا به دلیل جایگزینی اوراق بدهی توسط دولت ایجاد شده 96تا 93بدهی های مالیاتی ارزش افزوده سالهای  -1

ه اددوساله تنفس دجرائم به این جهت که خارج از قصور مودیان ذیربط بوده است معاف شوند و برای پرداخت و تسویه آنها یک دوره 

 شود.                                                                        

آن  شد و به تبعاز آنجا که در شرایط بحرانی کنونی دولت قادر به پرداخت به موقع صورت وضعیتهای پیمانکاران و مشاوران نمی با -2

و  خودداری شود شود لذا از اعمال جریمه تاخیر در این بخش نیزپرداخت حقوق ماهیانه کارکنان بنگاه ها نیز با تاخیر مواجه می 

 تسهیالت خاصی برای پرداخت این نوع مالیات در نظر گرفته شود.

هارسال می چبین یک تا  با توجه به مدت دار بودن اوراق بدهی دولتی ) اعم از اوراق مشارکت و اسناد خزانه( و از آنجا که سررسید آنها -3

اشند و به تنزیل می بن و مشاوران ناگزیر به فروش قبل از موعد آنها به قیمت های پایین تر و به عبارت دیگر توسل باشد و پیمانکارا

بول قه های قابل این امری اجتناب ناپذیر به منظور تامین هزینه پروژه ها می باشد لذا ضروریست هزینه های تنزیل به عنوان هزین

 پذیرفته و در حسابها لحاظ گردد.

وعی می است و به ن ا عنایت به اینکه شرایط ویژه اقتصادی کنونی کامالً غیر منتظره و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل بودهب -4

ش ی صنعت احداث فاحقانون مالیاتهای مستقیم تلقی شود و نظر به اینکه میزان ضرر و زیان وارده به بنگاه ها 165تواند مصداق ماده 

ورد بررسی مبین رفتن بخش مهمی از سرمایه و دارائی آنان گردیده است لذا ضروریست موضوع به نحو مقتضی  می باشد و موجب از

قانونی  صرح در مادهمقرار گرفته و در صورت تائید، اقدامات الزم برای دریافت مصوبه هیئت وزیران به منظور اعمال بخشودگی مالیاتی 

 مذکور صورت گیرد.
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ظایر نمالیاتی و  شرایط خاص اقتصادی کشور و آسیب پذیری شدید شرکتها از لحاظ مالی و از آنجا که صدور اجرائیه با در نظر گرفتن -5

الً باعث ان به سرعت موجب مسدود شدن حسابهای بانکی و عدم صدور ضمانتانامه و بسیاری از مشکالت دیگر خواهد گردید و عم

وقیف و تاجرائیه و  ت ترتیبی اتخاذ شود تا رفع آثار بحران و عادی شدن شرایط از صدورزمینگیر شدن بنگاهها خواهد شد، لذا الزم اس

 باز داشت اموال و نظایر آن خودداری شود.

 

 اجرائی عملیات توقف و بیمه های بدهی استمهال -9

 طریق از را ورانمشا و پیمانکاران به خود های بدهی پرداخت دولت آنکه از پس و 93 سال از بدهی های بیمه ای پیمانکاران عمدتا     

 از بسیاری نگیردام نهاده و هم اکنون گسترش به رو تدریج به و شد آغاز نمود، متوقف را نقدی های پرداخت و سازماندهی بدهی اوراق

 در صنعت احداث، ازجمله پیمانکاران آب و فاضالب شده است. فعال شرکتهای

 از گوناگون ایه جریمه اعمال و 95 الی 93سالهای در اجتماعی تامین شعب جانب از خزانه اسناد سپس و مشارکت اوراق پذیرش عدم     

 اقتصادی مشکالت یدتشد با آن متعاقب و گردید مشاوران و پیمانکاران برای متعدد های پرونده ایجاد به منجر  ها بدهی فرع و اصل بابت

 .نشدند خود های بدهی تسویه و فصل و حل به قادر ها بنگاه از بسیاری عمرانی، های طرح در رکود ایجاد و کشور در

 فاقد تنها نه بخش ینا در شاغل شرکتهای و اند شده متوقف بعضاً و رکود دچار ها پروژه اکثر اخیر ماه 6 ویژه به گذشته یکسال طی در    

 تداوم و ها اهبنگ حفظ و اشتغالزایی های زمینه در گوناگون های مسئولیت پذیرش و دولت با همکاری واسطه به بلکه اند بوده درآمد

 تامین ازمانس از شرایطی چنین دراند.  شده نیز هنگفت زیان و سنگین های هزینه متحمل فاضالب، و آب های حوزه در مردم به خدمات

 کشور پیمانکاری معهجا از مطالبات وصول به مربوط امور در رود می انتظار کشور اقتصاد و اجتماعی مهم ارکان از یکی مثابه به اجتماعی

 وصول تا مایندن فراهم را شرایطی بحران، از گذار برای ها بنگاه موجودیت حفظ ضرورت و احداث صنعت بحران وضعیت به توجه بذل ضمن

 به منجر که اقداماتی و فشار اعمال از و شود سازماندهی ها بنگاه مالی توان گرفتن نظر در با و فعلی اقتصادی شرایط با متناسب مطالبات

 .گردد خودداری اکیداً شد خواهد شرکتها حداقلی های فعالیت شدن مختل

 بخش رکتهایش جمله از اقتصادی بنگاههای مهم وظایف از یکی مثابه به بیمه های بدهی پرداخت ضرورت بر تاکید ضمن خاتمه در     

 صرفاً زیر شرح هب پیشنهاداتی اقتصادی، های فعالیت بر مترتب ای بیمه و مالی مقررات و قوانین رعایت بر تاکید و کشور فاضالب و آب

 اجرا مرحله به و ابالغ اجتماعی تامین شعب به مقتضی نحو به فرمائید دستور رود می انتظار و شود می ارائه پرداختها در تسهیل جهت

 .شود گذاشته

 از خارج که جهت این به اند شده ایجاد دولت نقدی،توسط پرداخت جای به بدهی اوراق جایگزینی دلیل به عمدتا که هائی الف( بدهی

 شود. دهدا تنفس دوساله دوره یک آنها تسویه و پرداخت برای و شوند معاف جریمه شمول از اند، بوده ذیربط پیمانکاران قصور

 بیمه پوشش یبرقرار و بیمه لیست پذیرش طرح، بودن عمرانی رغم علی شهرستانها در اجتماعی تامین شعب برخی اینکه به توجه ب( با

 عهده به یمهب حق %6/6 از %5 پرداخت عمرانی های طرح در که است حالی در این و نمایند می بیمه حق نقدی دریافت به منوط را ای

 موجود ناهماهنگیهای به است الزم لذا شود، می انجام خزانه اسناد طریق از و تاخیر با معموال نیز ها پرداخت ضمناً و باشد می کارفرما

 .شود داده مقتضی دستور ها لیست دریافت برای شعب همه به روشنی دستورالعمل طی و شود داده خاتمه
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 به آن نظایر و اجرائیه صدور که آنجا از و مالی لحاظ از شرکتها شدید پذیری آسیب و کشور اقتصادی خاص شرایط گرفتن نظر در ج( با

 شدن مینگیرز باعث عمالً و گردید خواهد دیگر مشکالت از بسیاری و ضمانتانامه صدور عدم و بانکی حسابهای شدن مسدود موجب سرعت

 و اموال داشت باز و یفتوق و اجرائیه صدور از شرایط شدن عادی و بحران آثار رفع تا شود اتخاذ ترتیبی است الزم لذا شد، خواهد ها بنگاه

 .شود خودداری آن نظایر

 

 هجریم اخذ بدون بانکی های بدهی واقعی استمهال و ها بانک سوی از مرکزی بانک مصوبات رعایت -10

فایت کشرایط اقتصادی خاص بوجود آمده درکشور و افزایش بی سابقه قیمت ارز ، مصالح و خدمات و نیز عدم با عنایت به 

اجرائی ، عدم صدور دستورالعملهای جبران کننده  تخصیص بودجه طرحهای در دست اجرا ، عدم ایفای تعهدات دستگاههای

بانکی  آثار افزایش قیمتها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورتاکنون و ..... که منجر به عدم امکان ایفای تعهدات

اهم  اعضای این انجمن که از کار آفرینان و بازوان اجرائی دولت در اجرای طرحهای آب و فاضالب و محیط زیست که از

 درخواست دارد :  چالشهای موجود در کشور می باشند ، گردیده است ،

ر هیات دولت جهت تصویب بخشنامه های ، آئین نامه ها و دستورالعملهای تسهیل کننده توسط وزارت اقتصاد ، مشکالت فوق د-الف 

 و پیگیری گردد . شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جهت مواجهه و گذر از بحران اقتصادی فعلی مطرح

و رفع هرگونه  عدم صدور ، عدم تعقیب و بال اقدام نمودن هرگونه اجرائیه ، عدم برگزاری مزایده امالک و اموال شرکتها -ب

ردد چراکه  گتوسط بانکها نیز بصورت ویژه پیگیری  محدودیت جهت مدیران شرکتها )اعم از طریق اداره اجرای ثبت و یا دادگاهها(

رکت از شه حذف کامل برایط اقتصادی حاضر و تضعیف توان شرکتها ، هرگونه اقدام نظیر اقدامات بانکها علیه شرکتها میتواند باتوجه به ش

 گردانه فعالیت و کارآفرینی منجرگردد .

لعملهای قبلی به و دستور اه رعایت قوانین، بخشنامه ها، آئین نامه ها ، بانکها بارت اقتصاد و شورای پول و اعتبار، وزاز طریق هیات دولت -ج

 شرح ذیل ملزم گردند :

دم اعمال سالیق ال دستی و عرعایت کلیه قوانین ، بخشنامه ها ، آئین نامه ها و دستور العملهای مرتبط با بانکها بعنوان قوانین آمره و با -1

 تریان وفق مقررات آمره.خارج از مقررات در قراردادهای منعقده با مشتریان واصالح قراردادهای قبلی منعقده با مش

و  ستورالعملهادرعایت سود تسهیالت اعطائی طبق بسته های سیاستهای پولی بانک مرکزی در زمان اعطای تسهیالت و رعایت قوانین ،  -2

 آئین نامه های مربوط به تسهیالت مشارکت مدنی.

 19/05/1388مورخ  105972/88شنامه شماره تسهیم بالنسبه نمودن پرداختی های مشتری بین سه جز اصل ، سود و جریمه وفق بخ -3

ون قان 282اده بانک مرکزی و نیز مختار بودن مشتری در تسویه و یا کسر از بدهی خود درصورت وجود بدهی های متعدد به بانک وفق م

 مدنی.

 295977/90خشنامه و یا ب 15/10/1371مورخ  2070/35اعمال وجه التزام ضمانت نامه های پرداخت شده توسط بانک وفق بخشنامه -4

 بانک مرکزی بسته به تاریخ صدور ضمانت نامه. 08/12/1390مورخ 

خشنامه بو  13/03/1375مورخ  1751حذف و ابطال تسهیالت صوری پرداخت شده به مشتری بابت بدهی قبلی وفق بخشنامه شماره   -5

 ونی دیگر.مضاربه ونظریات مشورتی و احکام قانو طبق سایر مقررات مربوط به مشارکت مدنی و  11/09/1386مورخ  3876شماره مب/
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 ن رفع موانعپرداخت تسهیالت ، صدور ضمانت نامه و اعطای اعتبارات بانکی به مشتریان دچار معوقات و چکهای برگشتی طبق قانو -6

زوفق مشتریان نی سررسید گذشتهتولید وآئین نامه های اجرائی آن و مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و نیز استمهال و یا امهال بدهی های 

 . 07/07/1394مورخ  84847/94آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته شماره 

ند است از موارد فوق و با توجه به اینکه بانکها بعنوان یکی از بخشهای اصلی در فعالیتهای شرکتها نقش داشته، خواهشم با عنایت به -د

 تصادی کنونیانکها با شرکتهای پیمانکاری و تولیدی تا زمان رفع آثار و تبعات بحران اقطرق مختلف درخصوص مساعدت ویژه کلیه ب

 پیگیری تاحصول نتیجه بعمل آید.
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