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دیگر عادت كردیــم كه در صنعت احداث  
هــر روز یــك مشــكل و مســاله جدید 
داشــته باشيم. این مشــكل آخر كه دیگر 
 از آن مشــكالت اســت. به قــول معروف
 ام المشــكالت. یعني واقعــا  فقط همين 
كووید 19 را در صنعت احداث كم داشتيم !
  مشكالت ریز و درشت كم نبود، كووید 19

هم از شرق آسيا آمد و آوار شد سرمان .
مشكل كمبود اعتبارات، پرداخت  با  اوراق 
و اســناد و تحميل هزینه هاي تنزیل آنها 
 تا پرداخــت جرایم قابل توجــه ماليات و 
ماليا ت بر ارزش افزوده و بيمه به ویژه بيمه 
سخت و زیان آور كه این یكي  را  ما  نفهميدم 
چرا باید  پرداخــت كنيم، یك طرف، این 
 ویروس تازه و مصائب بسيارش یك طرف .
باالخره با صبر و تحمل و مساعدت  دولت 
و نهادهاي مرتبط و مدیریت شــركت ها، 
مشكالت قبلي  را به هر ضرب و زوري شده 
بود كنترل كرده و مي كردیم، اما این یكي 
 كامال نوبر بود و البته هنوز هم نوبر اســت . 
كرونــا بــا ایــن شــمایلش پــر زور هم 
آمــده، یك جورهایي كاســه كوزه صنعت 
احــداث را با ایــن آمدنــش مانند خيلي 

از اصنــاف دیگــر دو ســه ماهــي كامل 
 در هــم پيچيــده و بهــم ریخته اســت.
هــاج وواج در پایــان ســال 98 مانــده 
 بودیــم بــا مصایب پایان ســال چه كنيم 
كه دق الباب این مهمان پر ادعا ما را كامال 

غافلگير و شگفت زده كرد.
پــول و زورمان بــه مشــكالت قبلي كه 
نمي رســيد هيچ این مهمان جدید خرج و 
 هزینــه اش اصال قابل پيش بيني هم نبود.

چيــن  ُوهــان  از  ناشــناخته   ویروســي 
كيلومترهــا آن  طرف  تر پيدا شــده بود و 
قصدش جهان گشایي بود و جان مي گرفت 
و مي آمد. جاده ها و شهرها را در مي نورید 
تا باالخــره در اوایــل آخرین ماه ســال 
 شمسي به كشــور ما رسيد  وگوشه پرش
 صنعت مستاصل و حيران ما را هم گرفت.
ویروس ناشــناخته و بازیگوش از اســفند 
تا اردیبهشــت، ما وكل اقتصاد مملكت را 
مقهــور قدرت خود كــرد. اقتصادي كه با 
تمامي تالش هاي قابل تقدیر و ســتودني 
دولتمردان زیر بار بيشترین فشارهاي ناشي 
از تحریم ظالمانه قرار داشت. فشارهایی كه 

تاكنون در تاریخ بشــریت نظير نداشته و 
بي سابقه است.

جدیــد مشــكل  ایــن  بــا  مقابلــه   راه 
 بهداشــتي - اقتصادي در آن مقطع، قرنطينه 
 بــود وتعطيلــي كارها. ایــن مرحلــه اول بود.
در  این مرحله تالش شد جان شيرین  در مقابل 
 این ویروس چيني حفظ شــود.گام  سختي بود

 و صد البته تصميمي مشكل و بزرگ. 
انصافاً مردم و دولت از این مرحله  بســيار 
 سخت، به خوبي و با سربلندی عبور كردند.
صــد البتــه صنعت مــا هم به تاســي از 
 این تصميم، تعطيل و خانه نشــين شــد.
در خانه كــه بودیم اگر چــه علي القاعده 
جانمان در یك كالم از این ویروس تقریبا 

در امان بود، اما فكرمان هزار جا بود.
آخــر پيمانــكاري اســت و هميــن فكر 
 وخيال هــا ي بي پایانش! پولــي كه اصوال

 در آن  نيست ولي تا دلتان بخواهد فكر و 
خيال اعصاب خرد كن فراوان دارد.

فكــر مي كردیم در این شــرایط كارگران 
و كارمندانمــان چه مي كننــد؟ وضعيت 
كارگاه هایمان چه مي شــود ؟ آیــا با تمام 
مي توانيم     بازهم  پيمانكاري  ســختي هاي 

صنعت احداث
 وآخرين مهمان ناخوانده اش 

 دکتر ایرج گالبتونچی/ دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی ایران  
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كار كنيم و در افتخار ســازندگي كشــور 
سهيم باشيم ؟

بدهكاري به اشــخاص،  مصالــح فروش، 
پيمانكاران دست دوم، بازار محلي و مركز 
را چه كنيم؟   وقتي كار مي كردیم معموال 
به سختي حریف این مشكالت مي شدیم، 
حــاال كه عمال كار نمــي كنيم چه كنيم؟ 
تكليف مان با ادارات بيمه، ماليات وماليات 
 بــر ارزش افــزوده و بانــك و...چيســت؟
 هزینه هاي جدید ناشي از جا خوش كردن
 این مهمان مزاحم را چگونه تامين كنيم ؟

 بســيار نگــران بودیــم  مثــل خيلي از 
مشــكالت قبلي كه اتمام پــروژه را عقب 
مي انداخت واصوال وعموما ته ماجرا، كاســه 
وكوزه را سر پيمانكارمي شكستند این بار نيز 
در آخر سرمان بي نصيب نماند. فرقي ندارد، 
ویروس كرونا باشــد یا نبود اعتبارات  یا ... ، 
 به هرحال و اصوال طرف دوم كار مقصراست،
خــالص! باالخــره پــروژه اي كــه  پيش 
 نمي رود و قطعا در این شــرایط قرارگرفته
 قصــور پيمانــكار دليــل اصلــي همــه 
عقب ماندگي هــا اســت! دیــوار كوتاهــي 
 اســت كال  این  دیوار پيمانــكاري ایراني،  
قصــور از چه ؟ آخرش هــم معلوم نخواهد 
 شــد و مهم  هم نيســت، فقط پيمانكار و 
صنعت پيمانكاري قصــور و تقصير دارند! 
همين ! هزینه قصورش را هم باید خودشان 
بدهند. براي این قصور هم نهایتا هزار دليل 

نوشته و نانوشته مي آورند. 
شــرایط عمومي پيمان ها را كــه دارند بقيه 
اســناد هم كمك شــان مي كننــد. باالخره 
خودمــان مــي پذیریم مقصریــم، بگذریم 
 و برگردیــم به ماجــراي كوویــد 19 مان .

 مرحله دوم شــروع شده بود مرحله اي كه 
 هم شــامل حفظ جان بود هم درآوردن نان.
در ایــن مرحله باید بــا رعایت پروتكل هاي 
 بهداشــتي كار را مجدد شــروع مي كردیم. 
ازیــك طرف خوشــحال بودیم بــه چرخه 
 توليــد بر مي گردیم  و از یــك طرف نگران
  كه باید حفاظت بيشــتري از جان كاركنان
   داشته باشيم و هزینه هاي تحميلي جدیدي 
را هــم بایــد در قالــب رعایــت پروتكل  و 
ســاخت  صنعــت  دســتورالعمل هاي 
تحمــل  و البته پرداخــت مي كردیم.  این 
هزینه ها شــامل  ســه ماه پرداخت حقوق 

كاركنــان وكارگــران  و تحمل هزینه هاي 
هــم  آن  می شــد  باالســري  و   مــازاد 
در حالــي كه كارگاه ها تعطيل شــده بود. 
بدون اینكه بدانيــم وقتي كار نمي كنيم و 
صورت وضعيــت نداریم از كجا باید درآمد 

براي پرداخت داشته باشيم !
تمــام این مصائب را به اميد اینكه روزي با 
بخشنامه اي حداقل بخشي از این هزینه ها 
 را جبــران كنند تحمل كــرده و مي  كنيم.
مرحلــه حفــظ جــان و در آوردن نــان 
نبــود  چــاره اي  و  بــود  شــده  شــروع 
 جــز مشــاركت موثــر در ایــن مرحله،
مرحله بازگشت دوباره به چرخه توليد كشور 
در صنعــت ســاخت و قرارگرفتن در صف 
 توليدكنندگان آنهم در سال جهش توليد.
بدون شك درسال پایاني دولت به سرانجام 
رســيدن پروژه هاي عمراني حوزه صنعت 

احداث بسيار مهم و مورد توجه است.

 و اكنون رســيدم به مرحله ســوم. این  
مرحله ســوم، هم دارد شبيه همه مرحله 
كه  مرحله اي  قبلي مي شــود.  ســوم هاي 
مــا مانده ایــم وپرداخت هزینــه تحميلي 
تعطيلي تقریبا ســه ماهه كارها، پرداخت 
هزینه هــاي رعایــت پروتكل هــا و انجام 
كارها تحت پروتكل ها. در این مرحله باید 
بدویم دنبال مسئولين نهادهاي مرتبط كه 
 بنشينند حرف پيمانكاران گرفتار را با اكراه 

 گوش كنند و اگر دلشــان بــه رحم بياید 
راه چاره اي براي جبران هزینه هاي مرتبط 

پيدا كنيم.
از آنها معموال كــم لطفي از ما خواهش و 
صبوري. این خصوصيت مشابه همه مرحله 
سوم هاست! و مرحله سوم كرونا هم فعال از 

این قاعده مستثني نيست.

  حــدس قریــب به یقين این اســت كه،  
 ته قصه مــا و در آخر ایــن مرحله تكراري ؛ 
باالخــره قســمتي از هزینــه را پرداخــت 
 مي كنند. دستشان درد نكند  به همين هم 
 به اجبار راضي هستيم . از حق نگذریم  این بار 
نظام فني اجرائي سازمان برنامه در كنار ما بود 
 بسيار تالش كرد و مساعدت كه رنج حضور كرونا 
كمتر شود والحق گره گشا هم بود . اما این ها 

مسكن  بود.

 پرداخت هزینه هــاي تحميلي كار تحت 
پروتــكل از جمله هزینه هایــي مانند افت 
انســاني وتجهيزات(،  )نيروي  راندمان كار 
 مــازاد تجهيــز، تاميــن مــواد گنــدزدا،
 ماسك و تجهيزات و اقالم بهداشتي، رعایت 
فاصله گذاري اجتماعي، افزایش باالســري 
 بایــد هر چه ســریعتر پرداخــت گردد تا
 داروی اصلــي بــراي بهبود باشــد.  واقعا 
دیگر مسكن جواب نمي دهد. حاِل صنعت 
احداث كشور در بخش خصوصي اصال خوب 
 نيســت. نياز فوري به این پرداخت وجبران

 هزینه ها دارد.

 و یــك نكته باقي مانــد؛ اینكه اقدامات 
مشــترك نماینــدگان صنعــت احــداث 
ومساعدت ها واقدامات قابل تقدیر سازمان 
برنامه و بودجه كشــور به ویــژه نظام فني 
اجرائــي این ســازمان حكایــت جالب و 
آموزنــده اي اســت كه باید بــه تفصيل و 
جداگانه بيان شــود. شــرح آن بماند براي 
شــماره هاي آتي ماهنامه پيــام آبادگران . 
فقط در اینجا به همين بســنده مي شــود 
 كه زحمت زیادي كشــيده شد، ان شاء اهلل

 نتيجه نهایي ختم بخير شود .

 وكالم آخــر،  كادر درمانــي و دولــت 
به ویــژه وزارت بهداشــت درمان وآموزش 
پزشكي بســيار زحمت كشــيدند فارغ از 
همه مشــكالتي كه هست  سپاسگزارشان 
هســتيم. كادر درماني كشــور حماســه 

آفریدند . همواره پاینده  وسربلند باشند.

 پرداخت هزينه هاي تحميلي كار 
تحت پروتكل از جمله هزينه هايي 
مانند افت راندمــان كار )نيروي 
انساني وتجهيزات(، مازاد  تجهيز، 
تاميــن مــواد گندزدا، ماســك 
و تجهيــزات و اقالم بهداشــتي، 
رعايت فاصله گــذاري اجتماعي، 
افزايش باالســري بايــد هر چه 
سريعتر پرداخت گردد تا داروى 
اصلي بــراي بهبود باشــد. واقعا 
 ديگر مســكن جواب نمي دهد. 
در  احداث كشــور  حاِل صنعت 
 بخش خصوصي اصال خوب نيست.
نياز فوري به اين پرداخت وجبران 

هزينه ها دارد 
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 نشست

کرونــا بســیاری از تشــکلهای  بــا آغــاز بحــران 
صنفــی بزرگ صنعــت احــداث در جهت حل 
مشــکالت ایــن حــوزه بــه نامه نــگاری و ارائــه 
پیشنهادات و درخواست ها نسبت به مراجع 
کردند اما ا پاســخ های دقیق  ذی ربــط اقــدام 
و مشــخصی از ســوی نهادهــای ذیربــط ارائه 
نشــد، و ۱۶ فروردیــن بــدون اینکه مشــکالت 
کارگاه هــای  فعالیــت  شــود  حــل  مربوطــه 

گردید.  عمرانی آغاز 
در چنیــن شــرایطی و بــه منظــور تســریع در 
ح پیشــنهادات و درخواســتهای  پیگیری طر
فروردیــن   ۱۷ یکشــنبه  روز  احــداث  صنعــت 
ریاســت  دفتــر  محــل  در  جلســه ای   ۱۳۹۹
ســازمان برنامــه و بودجــه جنــاب آقــای دکتر 
نوبخت با حضور نمایندگان تشــکلهای بزرگ 

گردید. صنعت احداث برگزار 
کــه بــا حضــور دکتــر قانــع فــر از  در ایــن دیــدار 
نظــام فنــی و اجرایــی، مهنــدس انصــاری از 
مهندســی،  تشــکلهای  هماهنگــی  شــورای 
مهندس ســعید آبادی از فدراســیون صنعت 
گالبتونچی از ســندیکای شرکتهای  آب، دکتر 
از  حضرتــی  مهنــدس  ایــران،  ســاختمانی 
انجمــن شــرکتهای پیمانــکاری و مهندســی 
گاز و پتروشــیمی، مهنــدس چوبدار از  نفــت، 
انجمن شرکتهای راهسازی، مهندس امینی 
از جامعه مهندســان مشــاور ایران، مهندس 
چمــن آرا از اتــاق بازرگانــی برگــزار شــد، ابتــدا 
ح مشکالت،  نمایندگان صنف نســبت به طر

موضوعــات و چالشــهای پیش آمــده و پیش 
عمرانــی  طرحهــای  و  احــداث  صنعــت  روی 
ح  کرونــا ســخنانی را مطــر در شــرایط بحــران 
نمودنــد و پــس از آن دکتــر نوبخــت ریاســت 
ح نظرات  ســازمان برنامه و بودجه نیــز به طر
خصــوص  ایــن  در  خویــش  پیشــنهادات  و 

پرداختند.

موارد پیشنهادی
 از سوی نمایندگان تشکلها

کیــد نمایندگان  آنچــه در ایــن دیــدار مــورد تا
گرفــت در  تشــکل های صنعــت احــداث قــرار 

ح بود:   نگاهی اجمالی بدین شر
در شرایط فعلی و با توجه به ماهیت فعالیت 
و  کشــور  احــداث  صنعــت  حــوزه  شــرکتهای 
بــرای عبــور  در راســتای سیاســتهای دولــت 
کرونــا، بایــد در خصــوص  از شــرایط بیمــاری 
کاری این  کامــل یــا ادامــه فعالیــت  تعطیلــی 
و  گیــری  تصمیــم  دقیــق  به صــورت  شــرکتها 
تعییــن تکلیــف شــود تــا از اجرای ســلیقه ای 
کارفرمایــان  و برخوردهــای مختلــف توســط 

ح ها و پروژه ها اجتناب شود. طر
کــه  فعــال فعالیت های  توصیــه مــا این اســت 
کارگاه ها و به تبع آن شرکتها تا عادی  اجرایی 
گردد ســپس با  کامال متوقــف  شــدن شــرایط 
رصــد شــرایط و با هماهنگی دولت )ســازمان 
برنامــه و بودجه( و با مســاعد شــدن شــرایط 
کار  بــه  کارگاه هــا و شــرکتها مشــغول  مجــدد 

گردنــد، در ایــن شــرایط پیشــنهاد مشــخص 
کارگاه ها و شــرکتها و پذیرش آثار آن  تعطیلــی 

از سوی دولت است.
صنعت ســاخت و ســاز یک فعالیت شــاخص 
تولیــدی اســت و اساســا در بحرانهــا بــه ویژه 
پــس از عبور از بحرانها ایــن صنعت به عنوان 
یک بخش تولیدی اقتصادی زودبازده عمل 
می کنــد و مــی توانــد باعــث تســریع در رشــد 
اقتصــادی و اشــتغال زایــی پایــدار و مطمئن 
شــود. در ایــن حــوزه بیــش از دو میلیــون نفر 
کار هستند و به  به صورت مســتقیم مشغول 
ایــن ترتیــب بالغ بر ۸ میلیــون نفر از جمعیت 
کشــور متاثــر از فعالیتهــای شــرکتهای حــوزه 
کشور  مهندسی و پیمانکاری صنعت احداث 
در دامنه شرکتها و فعالیتهای تولیدی وارد و 
آنها را مشــمول اســتفاده از مزایا و تســهیالت 

تولیدکنندگان نمی دانند.
در  دولتــی  مقامــات  برخــی  و  کارفرمایــان 
کارگاه ها  کار  کار یــا عدم شــروع بــه  شــروع بــه 
ح هــای اجرایــی در روزهــای اخیــر رفتــار  و طر
دوگانــه داشــته اند)در این خصــوص بصورت 
بــرق  و  آب  مدیــر  نامــه  بــه  اشــاره  انتقــادی 
خوزســتان، دستور وزارت راه و شهرسازی به 
انجمــن راهســازی، نامه منتصب به ریاســت 
محتــرم دفتــر ریاســت جمهــوری اشــاره شــد 
و آنهــا را مقایــر بــا سیاســتهای اعــالم دولت و 
کرونا در ادامه اشاره شد  اطالعیه های ســتاد 
کــه تصمیم قاطع  و واحدی در این خصوص 

می باید ابالغ شود(
از حوزه و منظر اشتغال باید به شرایط فعالی 
شــرکتهای مشــاور و پیمانــکار احــداث توجه 
شــود، بــرای اینکــه شــرکتهای مهندســی در 
حوزه اشــتغال زایی ماندگار باشــند باید دفاتر 
ایــن  زنــده بمانــد در  و  پابرجــا  ایــن شــرکتها 
خصــوص بایــد بــا اولویــت بحثهــای تحویــل 
لیســت بیمــه بــدون دریافت وجــه، تمدید و 
بخشــش های مالیاتی، تمدید ضمانتنامه  و 
تســهیالت بانکی می باید مــورد توجه و ابالغ 
گردد. به طور مشــخص باید ایــن معافیت ها  
بــرای شــرکتهای صنعــت احــداث نیــز جاری 

شود.
ایــن  در  دولــت  مصوبــات  و  بخشــنامه ها  در 
شرایط به طور مشخص نام شرکتهای مشاور، 
کنار دیگر صنوف  پیمانکار صنعت احداث در 
گله مندی  که جــای انتقــاد و  گــردد  ذکــر نمی 
دارد. چــرا بایــد تقریبا نام تمام اصناف باشــد 

پیگیری مشکالت صنعت احداث 
در خصوص بحران کرونا

در  جلسه حضوری با سازمان برنامه صورت گرفت 

دکتر نوبخت: شرکتهای حوزه ساخت همکاران صدیق دولت هستند

 نشست
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کــه مثال منظور از  کنیم  ولــی همــواره ما بحث 
خدمــات یا تولیــد ما هم هســتیم و به ما هم 
اشــاره دارد. وقتی همه صنوف ذکر می شــود 
که نام ما به صورت مشخص  چه دلیلی دارد 
ذکــر نمــی شــود )بــرای نمونــه در بخشــنامه 

اخیراالبالغ بیمه (
درخصوص ظرفیت شــرکتهای حوزه صنعت 
کــه  احــداث بســیار بیشــتر از حجمــی اســت 
گرفته شــد و این شــرکتها قادرند  فعــال به کار 
گردد و بتوانند  که شــرایط مساعد  در صورتی 
حفــظ  فعلــی  وضعیــت  در  را  خــود  ســاختار 
کننــد قطعــا بــا مســاعدت دولــت پــس از رفع 
گیــر بــا افــزودن بــر  ایــن بحــران جــدی عالــم 
می تواننــد  کاری  شــیفتهای  و  کاری  تــوان 
عقــب افتادگی هــای اجباری حادث شــده را 
جبــران نماینــد. به ایــن منظور بایــد بتوانند 
ســازمانهای خــودرا در ایــن شــرایط ســخت 
زنــده نگــه دارند.ایــن شــرکتها از اســفندماه 
کرونایی بایــد حقوق و  تــا پایان شــرایط حــاد 
ح های خود را بدهند و  ج شــرکتها و طر مخار
کنند. در  کنتــرل  بحث هــای مالــی مربوطه را 
کارنکردن  کنند و ایــن  کارنمــی  کــه  شــرایطی 
اجباری بر آنها حدوث یافته و بدون حمایت 
دولــت نمی توانند در پایــان این بحران زنده 

باشند!
آیا بدون دریافت بسته های حمایتی ازسوی 
آنهــا ماننــد دیگر اصناف می تــوان باقی ماند 
در  و  نمــود  جبــران  را  افتادگی هــا  عقــب  و 
ســال جهــش تولید نقش داشــت؟ این قشــر 
)فعالین صنعت احداث( نیز  نیاز به حمایت 
دولت به ویژه سازمان برنامه و بودجه دارند  
مشــمول  شــده،  حمایــت  کــه  صورتــی  در  و 
ایــن بســته های حمایتی شــوند قطعا زنده و 
گرنــه تبعات اجتماعی  فعــال خواهند ماند و 

سختی در انتظار آنهاست.
کارگاه ها با وجود افراد مختلف و مشــاغل  در 
کارگری از جمله آرماتوربندی  مختلــف مانند 
گســترش  مســئله  بایــد   ... و  قالب بنــدی  و 

گیرد. بیماری مورد توجه ویژه قرار 
در  مختلفــی  بحثهــای  کارگاه هــا  حــوزه  در 
جریان اســت از جمله استفاده از ظرفیتهای 
قــراردادی ماننــد تعلیــق و تعدیــل خــاص و 
مــوارد دیگر. مثال بحث تعلیق اساســا به درد 
مشــاوران نمی خــورد یا در حــوزه پیمانکاری 
نیز بســیار  تفسیرپذیر اســت لذاباید مواردی 
که به صورت  در این قسمت اندیشیده شود 

کامــال مشــخص  دســتورالعمل های خــاص و 
کارفرمایان، مشــاوران و پیمانکاران ابالغ  بــه 
شــود تا همــه به صورت هماهنــگ آن را اجرا  
کننــد. بدیــن ترتیب از بحث های ســلیقه ای 
و برداشــتهای مختلف اجتناب خواهد شد. 
حتــی بایــد در ایــن خصــوص از ظرفیت های 
موجــود در قراردادها فراتر رفت لذا پیشــنهاد 
کارگروهی  مشخص در این خصوص تشکیل 
ســازمان  و  تشــکلها  نماینــدگان  از  متشــکل 
و  تدابیــر  اتخــاذ  بــرای  بودجــه  و  برنامــه 
راهکارهــای موثــر در حــوزه جبران ایــن آثار و 

این موارد است.
کــه بــه آن اعتقــاد  مســیر حــل مشــکالت مــا 
کامل داریم از ســازمان برنامه و بودجه است 
گرچــه ما در حوزه های تخصصی خودمان  و ا
کار داریــم ولی  بــا وزارتخانه هــای دیگــر ســر و 
کشور را متولی حل  ســازمان برنامه و بودجه 

مشکالت می دانیم.

پاسخ دکتر نوبخت به تشکلهای 
صنعت احداث

در پاســخ بــه نقطــه نظــرات، پیشــنهادها و 
نماینــدگان  طــرف  از  کــه  درخواســت هایی 
ح شــد دکتــر نوبخــت  صنعــت احــداث مطــر
ریاست ســازمان برنامه و بودجه نیز مواردی 

کردند: ح زیر عنوان  را به شر
کارگاه هــا و  کامــل شــرکتها و  بحــث تعطیلــی 
یــا امــکان ادامــه فعالیــت آنها تحــت پروتکل 
کــه  اســت  بحــث مهمــی  بهداشــتی خــاص 
و  بهداشــت  وزارت  هماهنگــی  بــا  می بایــد 
ایــن منظــور در  بــه  درمــان صــورت پذیــرد. 
کــه امــروز عصــر در ســتاد  حاشــیه جلســه ای 
محتــرم  مقــام  نمکــی  دکتــر  بــا  داریــم  کرونــا 
کــره  ایــن خصــوص مذا وزارت بهداشــت در 
کرد. در این باره پیشــنهاد تشــکیل  خواهیم 
کارگــروه ویــژه بــرای بررســی موضــوع و  یــک 
کارها  امــکان تهیه یک پروتکل بــرای اجرای 
کارگاه ها  کامل  تحــت این پروتکل یا تعطیلی 
کارگــروه متشــکل از  و شــرکتها را داریــم. ایــن 
نفــرات منتخــب تشــکلهای صنعــت احداث 
و  بــود  از وزارت بهداشــت خواهــد  نفــرات  و 
جلســه آن در هفتــه جاری تشــکیل و ســریعا 
اقــدام خواهــد شــد. در ایــن بــاره هماهنــگ 
الزم بــه عمــل خواهــد آمــد تــا دکتــر نمکی یا 

نماینده ایشان با تشکلها هماهنگ شوند.
از نظــر مــن شــرکتهای حــوزه ســاخت بازوی 

دولــت و همــکاران صدیــق دولــت هســتند 
فعالیتهــای  و  بخشــها  مهمتریــن  از  یکــی  و 
کشــورند. در ســال جهــش تولید به  تولیــدی 
فعالیتهــای این حوزه بســیار امیدوار هســتم 
و آن را بــه عنوان یک فعالیت تولیدی بســیار 

موثر در این جهش می دانم.
در ســال جــاری۸0 هــزار میلیــارد تومــان بــه 
پروژه هــای صنعت احداث اختصــاص یافته 
کــم نظیــر  بــه اهمیــت جایــگاه  اســت. مــن 
صنعــت احداث در رشــد اقتصــادی و جهت 
کشــور اعتقــاد راســخ دارم و بارها به  تولیدی 

کرده ام. آن اشاره 
بحثهــای مربوط به شــرایط فعلــی و آثار آن و 
رفــع آن را از طریق ســازمان برنامــه و بودجه 
بودجــه  و   برنامــه  بــرد. ســازمان  بایــد جلــو 

متولی بررسی و حل این معضل است. 

کلی نتایج 
الزم به ذکر است دیدار نمایندگان تشکلهای 
صنعــت احداث با ریاســت ســازمان برنامه و 
کنونی  بودجــه نتایج ارزشــمندی در شــرایط 

داشت. 
کارگــروه بررســی بحــث تعطیلــی  مقــرر شــد 
بــر  کارگاه  فعالیــت  آغــاز  امــکان  یــا  کامــل 
اســاس یــک پروتــکل بهداشــتی در صورت 
تشــکلها  نماینــدگان  عضویــت  بــا  امــکان 
تشــکیل  بهداشــت  وزارت  نماینــدگان  و 
شــود و بــه حصــول نتیجــه در هفته جاری 

گردد.  منتهی 
کارگــروه بررســی آثــار اقتصــادی و  مقــرر شــد 
شــرایط  در  حمایتــی  بســته های  تخصیــص 
کرونــا بــا حضور دکتــر پورمحمــدی و معاونت 
اقتصادی سازمان و دکتر قانع فر و نمایندگان 

تشکلها تشکیل شود.  
مدنظــر  مــوارد  فروردیــن   ۱۸ تــا  شــد  مقــرر 
و  نماینــدگان حاضــردر جلســه جمع بنــدی 
کارگروه مســائل اقتصادی و  ح در  جهــت طــر
تخصیص بســته های حمایتی بــه آقای دکتر 

قانع فر تقدیم شود. 
گالبتونچی دبیر ســندیکای شــرکتهای   دکتــر 
ساختمانی مامور هماهنگی در این خصوص 
نظــرات  شــد  مقــرر  و  شــد  قانع فــر  دکتــر  بــا 
نماینــدگان تشــکلهای حاضــر جمع بنــدی و 
از طریــق شــورای هماهنگــی بــه آقــای دکتــر 

قانع فر ارسال شود.
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 دݥݥرݥݥخوݥݥاݥݥستݥݥ تعلیقݥݥ پرݥݥوݥݥژݥݥهݥݥ هاݥݥیݥݥ عمرݥݥاݥݥنیݥݥ 
8 تشکل صنعت احداث طی نامه ای خواستار شدند:

کشــور به  نامه مشــترک ۸ تشــکل بزرگ صنعت احداث و مهندســی 
دکتر روحانی ریاســت محترم جمهور در خصــوص تعلیق پروژه های 
کرونا در تاریخ ۹ فروردین  عمرانی در شــرایط اضطرار شــیوع بیماری 
کــه  گردیــد. در ایــن نامــه بــا اشــاره بــه ایــن  ۱۳۹۹ تنظیــم و ارســال 

کرونا نظامات اقتصادی،  شرایط پیش آمده ناشی از شیوع ویروس 
کامل  کشــور را تحــت تاثیــر قــرار داده، و بــه توقف  کاری  اجتماعــی و 
گردیده اشــاره شــده اســت.  فعالیتهــای پیمانکاران صنعت احداث 

ح است: متن نامه بدین شر

ا�ت �ب
مکا�ت
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ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران بــه 
گفتگوی  عنوان یکی از اعضای فعال شــورای 
دولت و بخش خصوصی شــناخته می شــود. 
توســط  صنفــی  موضوعــات  از  بســیاری 
کارشناســان سندیکا و با اســتفاده از ظرفیت 
قانونی این شورا در جلسات شورا به پیشنهاد 
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی مطــرح و 
کمیته ها و  کارشناسی در  پس از بررســی های 
کارگــروه های مختلف شــورا مورد تصویب قرار 
می گیرد و از پس از تصویب صحن اصلی شورا 

مورد پیگیری قرار می گیرد.
در خصــوص عملکردهــای مختلف ســندیکا 
جهــت  متعــددی  گزارشــات  شــورا  ایــن  در 
گردیده اســت.  اطالع اعضای محترم منتشــر 
که  کرونا و مشــکالت متعددی  پــس از بحران 
گردیــده اســت  کار ایجــاد  کســب   در فضــای 
گزارشاتی با  گفتگو نســبت به انتشــار  شــورای 
که در هر  کرونا« نموده اســت  عنوان »اقتصاد 
شــماره بــا موضوعــی خــاص اقدامــات دولت 
ارائــه  خصوصــی  بخشــهای  پیشــنهادات  و 
شــده را منتشــر می نمایــد. چهارمین شــماره 
کرونا با  گزارش اقتصــاد  گــزارش با عنوان  ایــن 
کار و تامین اجتماعی تهیه و منتشــر  موضوع 

شده است. 

کار  کرونا با موضوع  اقتصاد 
و تامین اجتماعی

از  یکــی  اجتماعــی  تامیــن  و  کار  موضــوع 

مهمتریــن حوزه هــای مورد توجــه در محیط 
کار به ویــژه در بحرانهــای اقتصادی  کســب و 
گسترده شیوع  می باشــد. با توجه به تاثیرات 
کرونــا بــر فعالیت هــای اقتصــادی، اقدامــات 
متعــددی در خصوص لحاظ نمودن شــرایط 
خــاص بــرای بیمــه بیــکاری، پرداخــت حــق 
گرفتــه  بیمــه، حفــظ اشــتغال و … در نظــر 
شــده اســت. همچنین به منظــور به حداقل 
ســازمان  توســط  اداری  تشــریفات  رســاندن 
تامین اجتماعی، اقدامهای مناسبی صورت 

که می بایست استمرار یابد. گرفته است 
 گزارش شماره چهارم اقتصاد کرونا در حوزه کار و
 تامین اجتماعی به دو بخش زیر اختصاص دارد:

گرفتــه از  ۱- تصمیمــات و اقدامــات صــورت 
کنون کرونا تا  سوی دولت از زمان شیوع 

۲- پیشــنهادات مطروحــه از ســوی مراجــع 
راســتای  در  اقتصــادی  فعــاالن  و  مختلــف 

کرونا مقابله با تبعات اقتصادی شیوع 

اقدامات انجام شده اقتصادی 
کرونا دولت در زمینه 
کارفرما  1(امهال حق بیمه سهم 

اسفند ۹۸  فروردین و اردیبهشت ۹۹ 
برای رسته های شغلی منتخب 

در ایــن بــاره نامــه ســازمان تامیــن اجتماعی 
کشــور با موضوع  کل  کلیه ادارات  خطــاب به 
کارفرمــا از اســفند  »مهــال حــق بیمــه ســهم 
پایــان اردیبهشــت ۹۹« بدیــن شــرح  تــا   ۹۸

است: پیرو دســتور ریاست محترم جمهوری 
هماهنگــی  ســتاد  در  متخــذه  تصمیمــات  و 
اقتصــادی دولــت و نظــر بــه اینکــه بخشــی از 
کارگاه های مشــمول قانون تامین  فعالیتهــا و 
گانه پیوســت  اجتماعی مشــمول عناوین ده 
که به تصویب ستاد رسیده است، تحت تاثیر 
گرفتــه و موجب  مســتقیم بیمــاری مزبور قرار 
گردیده است، لذا در جهت  رکود فعالیت آنها 
ایجــاد وحــدت رویــه ضمــن ارســال فهرســت 
کــه بیشــترین آســیب  ۱0 رســته از فعالیت هــا 
را از ایــن ناحیــه متحمــل شــده انــد، توجــه 
واحدهــای اجرایــی تابعــه را در نحوه دریافت 
کارکنان شــاغل اینگونه  لیســت حقوق و مزد 

کارگاه ها به نکات ذیل جلب می نماید:
پیوســت  فهرســت  مذکــور  کارگاه هــای   -۱
گانه( مشــمول امهال حق بیمه  )عناویــن ده 
اســفند۹۸، فروردین و اردیبهشــت ۹۹ سهم 
کارفرمــا )۲0 درصــد( می باشــند و می بایســت 
نســبت بــه ارســال لیســت حقــوق و مــزد بــا 
رعایــت ماده ۳۹ قانــون تامین اجتماعی و در 
مهلــت مقرر قانونی )بدون حق بیمه متعلقه 
کارفرمــا( بــه شــعب مربوطــه ســازمان  ســهم 
تامین اجتماعی اقــدام نمایند. لذا مکلف به 
کارفرما )۲0 درصد(  پرداخت حق بیمه ســهم 

نمی باشند.
می بایســت  تابعــه  اجرایــی  واحدهــای   -۲  
مــزد  و  حقــوق  لیســت  دریافــت  بــه  نســبت 
اشــاره شــده  ماه هــای  مزبــور در  کارگاه هــای 
کارفرما اقدام  بدون دریافت حق بیمه ســهم 

نمایند.
 ۳- مبنــای دریافــت لیســت حقــوق و مــزد 
اســاس  بــر  شــده،  اشــاره  ماه هــای  کارکنــان 
لیســت های ارســالی دی ماه ۹۸، خــرداد ۹۹ 

لغایت تیر ۹۹ خواهد بود.
۴- بــا توجــه به امهال داده شــده بــه اینگونه 
شــده،  یــاد  دوره  اتمــام  از  بعــد  و  کارگاه هــا 
کارفرمایان مزبور می بایست نسبت به تعیین 
کارفرما  تکلیــف حق بیمه معوق شــده ســهم 
بابت اسفند ۹۸ و فروردین لغایت اردیبهشت 
۹۹ اقدام نمایند و در این خصوص واحدهای 
کثر  می توانند نسبت به تقسیط آن برای حدا

تا پایان سال ۹۹ اقدام نمایند.
 ۲0( کارفرمایــی  ســهم  بیمــه  حــق  تبصــره: 
درصــد( ماه هــای اشــاره شــده در خصــوص 
ده  عناویــن  ذیــل  کارگاه هــای  و  فعالیت هــا 
گانه پیوســت در صورت ارســال صورت مزد و 

تمهیدات  ضد کرونایی 
در حوزه کار و تامین اجتماعی
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حقــوق ماهیانــه وفق مــاده ۲۹ قانــون تامین 
اجتماعــی مشــمول تاخیــر جرایــم پرداخــت 

نخواهند بود.
کل اســتانها و واحدهــای اجرایــی  ۵- ادارات 
تابعــه می بایســت در وصــول لیســت حقوق و 
کارکنان شــاغل در  مزد و بهره مندی هریک از 
کارگاه هــای مزبــور، تعامل الزم را با تشــکلهای 

کارفرمایی و صنوف مرتبط معمول نمایند.
۶- الزم اســت معاونــت فرهنگــی و اجتماعی 
کل روابــط  و امــور اســتانها و همچنیــن اداره 
کامل در این  عمومی نســبت به اطالع رسانی 

خصوص اقدام نماید.
۷- شرکت مشــاور مدیریت خدمات ماشینی 
تامیــن مکلــف اســت همزمــان بــا صــدور این 
بخشــنامه نســبت به اصالح سیستم مربوطه 

کارگاه های یادشده اقدام نماید. بابت 
نامــه  شــماره  بــا  کــه  نامــه  ایــن  در 
منتشــر  اســفند   ۲۶ روز  ۱۲۷۷۴/۹۸/۱000و 
شــده عنــوان شــده مســئول حســن اجــرای 
ایــن بخشــنامه معاونــت بیمــه ای ســازمان، 
کارکنان  مدیران، معاونین بیمه ای و روســا و 
روســا،  و  اســتان ها  کل  ادارت  درآمــد  ارشــد 
معاونین بیمه ای و مســئولین شعب، شرکت 
مشــاور مدیریــت خدمــات ماشــینی تامیــن و 

سایر واحدهای ذیربط می باشند.

2( صدور بخشنامه نحوه دریافت 
کارکنان شاغل در  لیست حقوق و مزد 

گروه های اقتصادی منتخب
پیرو تصمیمــات متخذه در ســتاد هماهنگی 
اقتصادی و نظر به اینکه بخشــی از فعالیت ها 
کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی  و 
کــه بــه  گروه هــای اقتصــادی منتخــب  ذیــل 
تصویــب ســتاد مذکور رســیده اند تحــت تاثیر 
مستقیم بیماری کرونا قرار گرفته اند؛ سازمان 
تامین اجتماعی بخشــنامه های تحت عنوان 
کارفرمــا در ماه های  امهــال حــق بیمــه ســهم 
را   ۹۹ اردیبهشــت  و  فروردیــن  و   ۹۸ اســفند 
کارگاههای مشــمول عناون  برای فعالیت ها و 
خصــوص  در  منتخــب  اقتصــادی  گروه هــای 
کارکنان  نحــوه دریافت لیســت حقــوق و مــزد 
کارگاه ها ابالغ نموده است. شاغل در  آن گونه 

3( ابالغ شیوه نامه اجرایی نحوه 
کرونا  برقراری بیمه بیکاری ناشی از 

مشــترک  اداری  دســتورالعمل  اجــرای  در 

کار  کار وزارت تعاون  فیمابیــن معــاون روابــط 
و رفــاه اجتماعی و مدیرعامل ســازمان تامین 
شــیوع  از  جلوگیــری  منظــور  بــه  اجتماعــی 
کار  کرونا و صیانت از ســالمت نیروی  ویــروس 
و همــکاران و همچنیــن ایجــاد وحــدت رویــه 
در زمینــه برقــراری مقــرری بیمه بیــکاری این 
شــیوه نامه تدوین و جهت اجرا به واحدهای 
بیمــه  قانــون  مجــری  دســتگاه  دو  اجرایــی 

گردید. بیکاری با رعایت دقیق موارد ابالغ 
بــه  اجــرا  نامــه تدویــن و جهــت  ایــن شــیوه 
واحدهای اجرایی دو دســتگاه مجری قانون 
کل حمایــت از مشــاغل  بیمــه بیــکاری مدیــر 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  بیــکاری  بیمــه  و 
کل امــور بیمــه  اجتماعــی و سرپرســت اداره 
شــدگان ســازمان تأمیــن اجتماعی بــا رعایت 

گردید: دقیق موارد ذیل ابالغ 
کار و رفــاه اجتماعــی “اداره  ۱- وزارت تعــاون، 
کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری” مکلف 
است بانک اطالعات سامانه ثبت درخواست 
http://bimebikari. بیمه بیکاری به نشانی
صــورت  بــه   CD قالــب  در  را   mcls.gov.ir
کســل تا تاریخ بیســت و یکم هر ماه  خروجی ا
در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

کل امور  ۲- ســازمان تأمین اجتماعــی “اداره 
بیمــه شــدگان مکلف اســت ظرف یــک هفته 
اطالعات ارســالی را از نظر نــوع بیمه پردازی، 
شمول و یا عدم شمول بیمه بیکاری پاالیش 
نموده و جهت اطالع رســانی بــه متقاضیان و 
واحدهــای اجرایــی در اختیــار وزارتخانــه قرار 

دهد.
 ۳- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می بایست
 از طریق ارســال پیامک جهت اطالع رســانی 
بــه متقاضیــان بیمــه بیــکاری بــه شــرح ذیل 

اقدام نماید.
الف- ارسال پیامک برای متقاضیان مشمول 
ج  دریافــت مقــرری بیمــه بیــکاری جهــت در
شــاره حساب فعال در یکی از شعب بانکهای 
ملــی، رفــاه، ملــت، ســپه، تجارت و صــادرات 
کد شــعبه بیمــه پردازی به منظــور ویرایش  و 
اطالعــات در ســامانه ثبــت درخواســت بیمه 

بیکاری.
که طبق  ب- ارسال پیامک برای متقاضیانی 
و مشــمول  نداشــته  را  احــراز  قانــون شــرایط 

دریافت مقرری بیمه بیکاری نمی شوند.
کار و رفــاه اجتماعــی  کل تعــاون،  ۴- ادارات 
کارگــران ثبــت نــام شــده در  مکلفنــد لیســت 

سامانه که با برقراری مقرری بیمه بیکاری آنها 
در مرحلــه اول موافقــت شــده و توســط اداره 
گرفته اســت  کل ســتادی در اختیــار آنهــا قــرار 
گــزارش ذیــل تهیــه و به منظور  را در قالــب دو 
برقراری مقرری بیمه بیــکاری در اختیار اداره 
کل تأمین اجتماعی استان مربوط قرار دهد.

الف( لیســت بیکاران ثبت نام شــده ناشــی از 
حــوادث غیرمترقبه )موضوع تبصره ۲ ماده ۲ 

قانون بیمه بیکاری(
ب( لیســت سایر ثبت نام شــدگان در سامانه 
کــه مطابق ضوابــط و مقررات قانــون مربوطه 
بیــکاری بیمــه  مقــرری  دریافــت   مشــمول 

 می شوند به روش معمول صورت می پذیرد. 
۵- شــعب ســازمان تأمین اجتماعی مکلفند 
بــه هنــگام ثبــت مشــخصات و صــدور حکــم 
بیمــه بیــکاری، علــت برقــراری مقــرری بیمــه 
شدگان ردیف الف بند ۱ را در سیستم مکانیزه 

الزامات »حوادث غیرمترقبه« ثبت نمایند.
الــف: واحدهــای بهره منــد از تبصــره ۲ مــاده 
۲ قانــون بیمــه بیــکاری در ۱0 رســته شــغلی 
کار و تأمین  پیوســت )صرفًا مشمولین قانونی 

اجتماعی(
کار، قرارداد  ب: به استناد مواد ۱۴ و ۱۵ قانون 
کار افراد شــاغل در ۱0 رســته شــغلی ذکر شده، 
در ایــام دریافــت بیمه بیکاری )اســفند ۱۳۹۸ 
لغایــت پایــان اردیبهشــت ۱۳۹۹( بــه حالــت 
کارگاه های موصوف  کارفرمایان  تعلیق بوده و 
کارگران مزبــور پس از  کار  موظــف به اعاده بــه 
اتمــام مــدت دریافــت مقــرری بیمــه بیــکاری 

می باشند.
ج  که جزء ۱0 رسته مندر ج- سایر بنگاه هایی 
در ردیــف الــف بنــد »۵« نمی باشــند، لیکــن 
کرونا بوده و به منظور اقدامات  متأثــر از اثرات 
پیشگیرانه به کاهش یا تعدیل نیروی انسانی 
مبادرت ورزیده اند، نســبت به برقراری مقرره 
کارگــران بنگاه هــای موصــوف  بیمــه بیــکاری 
کار و رفاه  کل تعــاون،  بــه تشــخیص مدیــران 
اجتماعــی و تأمیــن اجتماعی اســت، حســب 
کلیه ضوابــط قانونــی مورد  مــورد و بــا رعایــت 

عمل، اقدام خواهد شد.
۶- بررسی درخواست و برقراری مقرری بیمه 
کــه در زمــره بیمــه شــدگان  بیــکاری افــرادی 
موضــوع بنــد ۵ نباشــند، بــر اســاس ضوابط و 
مقررات مقرر در بند یک تفاهم نامه مشــترک 
عمــل   ۸۴/۱۲/۱ خ  مــور  ۱۱۸۷۳۹ شــماره 

خواهد شد.
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۷- شــعب ســازمان تأمین اجتماعی موظفند 
بــا توجــه به تاریــخ بیــکاری، با رعایــت مقررات 
مورد عمل و دســتورالعمل ابالغ شــده، نسبت 
شــدگان  بیمــه  بیــکاری  بیمــه  برقــراری  بــه 
ع وقــت اقــدام و نتیجــه  واجــد شــرایط در اســر
بررسی های انجام شده را به اداری تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی شهرستان مربوط اعالم نمایند.

بیمــه  مقــرری  پرداخــت  گواهــی  صــدور   -۸
بیــکاری )فــرم شــماره ۱0 تأمیــن اجتماعی( تا 
پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای کلیه مقرری 
بگیران موضوعیت نداشــته و شعب سازمان 
مقــررات  چهارچــوب  در  اجتماعــی  تأمیــن 
بیــکاری  بیمــه  پرداخــت  بــه  مجــاز  قانونــی 
اردیبهشــت  لغایــت  اســفند ۱۳۹۸  ماه هــای 

۱۳۹۹ )حسب مورد( خواهند بود.
کمیتــه دو نفــره تشــخیص بیمه  ۹- تشــکیل 
کلیــه مقــرری  بیــکاری و نیــز حضــور و غیــاب 
 ۱۳۹۹ مــاه  اردیبهشــت  پایــان  تــا  بگیــران 

موضوعیت نخواهد داشت.
۱0- شعب سازمان تأمین اجتماعی موظفند 
فهرســت مشــخصات مقــرری بگیــران واجــد 
شــرایط در بندهای )۶ و ۵( این شــیوه نامه را 
گزارش، محاسبه مبلغ مقرری  به منظور ارائه 
پرداختــی و ســایر اقدامات الزم بــه طور مجزا 

نگهداری نمایند.
۱۱- بــه منظــور ایجــاد هماهنگی، اتخــاذ رویه 
واحــد، تســریع در ارائــه خدمــت، نظــارت بــر 
گــزارش بــه مقامــات  عملکــرد اســتانها و ارائــه 
وزارت  در  ســتادی  مشــترک  کمیتــه  ارشــد، 
متبــوع فعال بوده تــا ضمن نظارت بر عملکرد 
استانها، مشکالت و ابهامات منعکس شده به 
صورت مستمر از سوی واحدهای اجرایی را به 

فوریت بررسی و اقدام الزم معمول نمایند.

۴( تعویق در برگزاری جلسات 
هیات های تشخیص مطالبات بدوی 

وتجدید نظر در ۶ استان
جلسات هیات های تشخیص مطالبات بدوی 
کل تامین اجتماعی  و تجدیــد نظــر در ادارات 
شهرســتانهای  تهــران  شــرق  تهــران  غــرب 
گلســتان و  گیــالن   اســتان تهــران قــم مرکزی 
 مازنــدران تــا اطــالع ثانــوی برگــزار نمــی شــود
تشــکیل  خصــوص  در  اســتانها  ســایر  در  و   
و یــا عــدم تشــکیل ایــن جلســات بــر حســب 
آن  اجتماعــی  تامیــن  مدیــرکل  صالحدیــد 

گیری می شود. استان تصمیم 

5( ثبت نام الکترونیکی درخواست 
متقاضیان بیمه بیکاری

کرونا در  گســتردگی شیوع ویروس  با توجه به 
کــه ایــن وزارتخانه  کشــور و اقدامــات موردی 
بــه  تــر  ارائــه خدمــات شایســته  بــه منظــور  
جامعــه هــدف در حــوزه حمایــت از مشــاغل 
ســامانه  از جملــه طراحــی  بیــکاری  بیمــه  و 
الکترونیکی ثبت درخواست متقاضیان بیمه 
بیــکاری بــدون نیــاز بــه مراجعه حضــوری به 
کار و رفــاه اجتماعی اســتانها و   ادارات تعــاون 
حــذف  همچنیــن  و  غیردولتــی  کاریابــی ای 
مراحل حضور غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری 

تا پایان اردیبهشت ۹۹ به عمل آورده است.

کار  پیشنهادات در حوزه 
و تامین اجتماعی  )ارایه شده توسط 

مراجع مختلف خصوصی و دولتی(
۱-تامین اعتبار از سوی دولت جهت پرداخت 
کارفرما )۲۳ درصد( متناظر با  سهم حق بیمه 
نرخ حداقل دســتمزد تا اطالع ثانوی و پایان 
کرونا برای  شــرایط فوق العاده ناشی از شیوع 

گروه منتخب آسیب دیده  ۱۳
۲-تخفیــف حداقــل ۵ درصــدی حــق بیمــه 
کسب  کارفرما )۲۳ درصد( برای تمامی  سهم 
کارهــا از اســفند ۹۸ تــا اطالع ثانــوی و پایان  و 

کرونا شرایط فوق العاده ناشی از شیوع 
۳-برقــراری امــکان امهــال ســهم حــق بیمــه 
کارفرمایان و پذیرش لیســت های بیمه فصل 
بهــار ۹۹ صرفــا بــا دریافــت تعهــد پرداخــت از 
کارفرمایــان بــه صــورت قســطی از مهرماه ۹۹ 

بدون اخذ جریمه دیرکرد
جهــت  دولــت  ســوی  از  اعتبــار  ۴-تامیــن 
کارگران بیکار شده  حمایت بی قید و شــرط از 
کارهــا بــرای پرداخــت بیمه  کســب و  تمامــی 

بیکاری حداقل به مدت سه ماه
مشــاغل بــرای  بیــکاری  بیمــه   ۵-برقــراری 
خویش فرمای داوطلب به مدت حداقل ۳ ماه
پنجــم  برنامــه  قانــون   ۸0 مــاده  ۶-احیــای 
توســعه مبنی بــر معافیت حق بیمــه افزایش 
نیــروی واحدهــای تولیــدی )اعمــال تخفیف 
پلکانی و یا تامین بخشــی از حق بیمه ســهم 
که با تایید و یا معرفی  کارگاه هایی  کارفرمایان 
در  اجتماعــی  امــور  و  کار  وزارت  واحدهــای 
کار جدید مبادرت  کارگیــری نیروی  جهت به 
که واحد تازه تاسیس  می نمایند به شرط آن 
کار  کاهش نیروی  بوده و یا در سال قبل از آن 

نداشته باشد(
۷-بخشــودگی جرایم بدهی سررســیده شده 
تمدیــد  و  اجتماعــی  تامیــن  بــه  کارفرمایــان 
بخشنامه بخشودگی جراپم و تقسیط بدهی 

تا پایان خرداد ۹۹
۸-پرداخت حق السهم افزایش پایه سنوات 
کمتــر از ۵0 نفــر توســط دولــت  کارگاه هــای  در 
کارگران  )ایــن مبلغ هر ماه در لیســت حقــوق 
کارفرمایان  ایــن واحدهــا محاســبه و توســط 
پرداخت شــود اما مبلغ مذکــور در همان ماه 
کســر و مابقی  کارفرمایان  از حق الســهم بیمه 
به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود به 
که ســازمان تایمن اجتماعــی در این  نحــوی 

رابطه با دولت طرف باشد(
۹-عدم محاسبه و وصول مابه التفاوت مبلغ 
افزایش ســایر ســطوح مزدی در لیســت سال 
جدیــد نســبت بــه بهمــن مــاه ســال قبــل در 
خصوص کارفرمایانی که با توافق کارگر افزایش 
مــزد را در قرارداد جدید منظور ننموده اند )از 
طریق اصالحدستورالعمل دستمزد مشمول 
کســر حــق بیمــه تامیــن اجتاماعی و نــرم افزار 

محاسباتی حق بیمه سنواتی(
ســوی  از  دســتورالعملی  ابــالغ  و  ۱0-تدویــن 
ســازمان تامین اجتماعی بــرای تعیین نحوه 
ارسال لیست بیمه با توجه به تعلیق تعطیلی 
کارکنان در برخی مشاغل و یا حضور شیفتی 

۱۱-توقف حسابرسی دفاتر قانونی موسسات 
و شــرکتها تا پایان قانون برنامه ششم توسعه 
بــا  قراردادهــا صرفــا  و صــدور مفاصاحســاب 
رسیدگی به سرفصل حقوق و دستمزد بدون 

کارفرما نیاز به مراجعه حضوری به محل 
بدهی هــای  اجراییــات  کلیــه  ۱۲-تعلیــق 
پایــان  تــا  اجتماعــی  تامیــن  بــه  کارفرمایــان 

شهریور ۹۹
هیات هــای  جلســات  برگــزاری  ۱۳-تعلیــق 
تشــخیص مطالبــات بــدوی و تجدیــد نظــر و 
کمیته های تشــخیص و تجدید نظر مشــاغل 
برنامه هــای  آور و همچنیــن  زیــان  و  ســخت 
کلیه استانها تا اطالع  کار در  آموزشی در حوزه 

ثانوی و پایان شرایط فوق العاده
ایمنــی  صالحیــت  گواهی هــای  ۱۴-تمدیــد 
کار  وزارت  تحقیقــات  مرکــز  از ســوی  صــادره 

بدون نیاز به مراجعه حضوری
کلیه تســهیالت برقرار شده برای  ۱۵-تســری 
تشــکل های  و  اتحادیه هــا  بــه  کارفرمایــان 

اقتصادی 
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 نشست
نشست

بــا  پیمــان  عمومــی  شــرایط  آموزشــی  کارگاه 
محوریــت ادعاهــای مطروحه و  حــل و فصل 
اختالفات روز ســه شــنبه ۲۹ بهمــن با حضور 
مصطفــوی  حمــزه  غالمحســین  مهنــدس 
ریاســت پیشــین ســابق نظــام فنــی و اجرایی 
دبیــر  نــژادی  مهــدی  محمــد  دکتــر  کشــور، 
شــورای عالی فنی ســازمان برنامــه و بودجه، 
کارشــناس و متخصــص  و دکتــر امیــد امیــری 
در  پیمــان  مدیریــت  و  قراردادهــا  حــوزه 
ایــران،  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای 

برگزار شد. 
کارگاه آموزشــی مدیران عالی، مدیران  در این 
مرتبــط  مهندســان  و  کارشناســان  فنــی، 
احــداث  صنعــت  حــوزه  در  فعــال  شــرکتهای 
کــه  ســرفصل هایی  و  بودنــد  بودنــد  حاضــر 
و  بررســی شــرایط عمومــی  ارائــه شــد شــامل 
خصوصــی پیمــان و قوانین مرتبــط، مروری بر 
بخشــنامه های مرتبط، بررســی علل به وجود 
آمدن اختالفات و دســته بندی دعاوی، نحوه 
و  تاخیــرات  ح  شــر زمانبنــدی،  برنامــه  تهیــه 
نحــوه تهیه الیحــه آن، ادعا در پیمــان و نحوه 
محاســبه آن، نحــوه ارجــاع حــل اختــالف بــه 

داوری و مراجع ذیصالح، و ... بود. 

ظرفیت های شرایط عمومی پیمان در 
کنونی اجرا نمی شود فضای 

ســندیکای  دبیــر  گالبتونچــی  ج  ایــر دکتــر 
شــرکتهای ســاختمانی ایــران در ابتــدای ایــن 
کــرد: هدف از تشــکیل  کارگاه آموزشــی عنــوان 
کارگاه باال بردن درک عمومی پیمانکاران  این 
از شــرایط عمومی پیمان اســت، چون بیشــتر 
که پیمانکاران با آن درگیر هستند به  مســائلی 
نــوع نــگاه و تفکر آنها در حوزه شــرایط عمومی 
پیمــان بازمی گــردد، بنابرایــن هر چــه بتوانیم 
ایــن نــگاه را تقویــت نماییــم و برداشــت های 
کنیــم  خــود را از مفــاد آن دقیق تــر و روشــن تر 
کاری بهتر و نتایــج مالی مطلوب تری  فعالیــت 

کرد.   را تجربه خواهیم 
کــرد: دغدغــه مــن ایــن  دبیــر ســندیکا عنــوان 
که  که شــرایط عمومــی پیمــان در جمعی  بــود 
از نــگاه قانونگــذاری و تنقینی شــرایط عمومی 
گذاشــته  پیمــان بهره منــد هســتند بــه بحــث 
گرچه  گیرد. ا شود و زوایای آن مورد توجه قرار 
شــرایط عمومــی پیمان در حال حاضر توســط 
ســازمان برنامــه و بودجــه و تشــکلها در حــال 
بررسی است ولی اساس و قواعد موجود در آن 
که نه تنها باعث  از ثباتی نسبی برخوردار است 
می شــود مرور و بررسی شــرایط عمومی پیمان  

کار می توانــد  ایــن  بلکــه  کنونــی میســر باشــد 
کند.  کمک بسیاری به پیمانکاران 

یــا  دعــاوی  افــزود:  گالبتونچــی  ج  ایــر دکتــر 
که ایجاد می شــود به نوع برداشــت  اختالفاتی 
و اســتفاده ما از شرایط عمومی پیمان در یک 
قــرارداد یــا عملیــات اجرایــی آن بــاز می گــردد. 
یکی از اهداف اصلی ما در این جلســه بررســی 
مســائل،  ایــن  بــه  فنــی  عالــی  شــورای  نــگاه 
اختالفــات بین دســتگاه اجرایــی و پیمانکار و 
نحوه اســتفاده از ظرفیت های شرایط عمومی 
پیمــان توســط شــورای عالی فنی بــرای حل و 

فصل اختالفات است. 
که شرایط عمومی  گفت: صرف نظر از این  وی 
پیمــان در چــه شــرایطی تهیــه شــده و مــا در 
کار می گیریــم، مســئله  چــه شــرایطی آن را بــه 
کــه ممکــن اســت  مهــم ایــن اســت تــا جایــی 
بایــد از ایــن ابزار بــرای حل و فصــل اختالفات 
کــه فهــم مــا بــه عنــوان  کنیــم، چــرا  اســتفاده 
 پیمانــکار از شــرایط عمومــی پیمــان بــا فهــم

کارفرمــا و مهندس مشــاور تفاوت هایی وجود   
دارد. به همین خاطر قانونگذار ظرفیت هایی 
گرفتــه اما برخی  را بــرای حــل اختــالف در نظر 
بــا  ظرفیت هــا  ایــن  از  اســتفاده  در  مواقــع 
و  مشــاور  مهنــدس  طــرف  از  مقاومت هایــی 

ضرورر ت تدوین  قوانین یکپارچه   
در حوزه مهندسی  

در کارگاه آموزشی شرایط عمومی پیمان مطرح شد 
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کارفرما مواجه می شویم. 
که تســلط به  گالبتونچــی بــا بیــان ایــن  دکتــر 
شــرایط عمومی پیمان می توانــد پیمانکاران 
را بــه  اســتفاده از ظرفیتهــای آن ســوق دهد 
کــرد: ظرفیت هــای بالقــوه مختلــف  تصریــح 
بحث هــای  هــم  پیمــان  عمومــی  شــرایط 
امیــدوارم  کــه  دارد  را  خــود  خــاص  حقوقــی 
بــه ایــن مســائل  در نظــرات فنــی مهمانــان 

پرداخته شود. 

ضعف اصلی نظام فنی و اجرایی، 
عدم آموزش و ترویج است  

مصطفــوی  حمــزه  غالمحســین  مهنــدس 
کشور نیز در  رئیس سابق نظام فنی و اجرایی 
کرد:  کارگاه آموزشــی حاضر بــود و عنوان  ایــن 
فضای مهندسی و نظام مهندسی ما فضایی 
فنــی و  اســت. در نظــام  آشــفته  و  چندگانــه 
کم اســت و در  اجرایــی یک ســری مقررات حا
گر هیچ  نظام مهندســی یکســری مقررات، و ا
کــدام از اینهــا نباشــند خــود صاحب ســرمایه 
گفت  که می تــوان  حکــم مــی  رانــد به طــوری 
کشــور ما  یکــی از ضعف های بزرگ مهندســی 

در عدم یکپارچگی است. 
نیــز  اجرایــی  و  فنــی  نظــام  در  افــزود:  وی 
کمبودهایی دیده می شود. یکی از ضعفهای 
کشــور عــدم  آمــوزش و  نظــام فنــی و اجرایــی 
ترویج است. متاسفانه آموزش برای ما امری 
تشریفاتی شــده اســت، پیمانکار با اطالعات 
گرفتاری وی  که بــه  اندکــی قــرارداد می بنــدد 
کــه در  منجــر می شــود. تعــداد پیمانکارانــی 
که  زندان هســتند، آمار پرونده هــای قضایی 
زندگی پیمانکار درگیر آن شده و پرونده هایی 
کم  که در شــورای عالی فنی بررسی می شوند 
نیســتند و همه اینهــا از بی اطالعی پیمانکار، 
کارفرمایانی  عــدم تنظیم قــرارداد مناســب، و 
کارمنــدان قــرار می گیرنــد و به  کــه در جایــگاه 

نتیجه اهمیت نمی دهد ناشی می شود. 
بســیار  کــرد:  تصریــح  مصطفــوی  مهنــدس 
کــه قــرارداد تنظیمــی پیمانکار  اهمیــت دارد 
گرچه پیمانکاران  از همــه زوایا مرتب باشــد. ا
خــوب  بســیار  را  کارهــا  جــزء  پیمانــکاران  و 
قــرارداد  حقوقــی  مبانــی  امــا  می کننــد  اجــرا 
گرفتــار  هــم  همیــن  بــرای  و  نمی داننــد  را 
می شــوند. ضعف بــزرگ نظام فنــی و اجرایی 
کــه  کاری  اســت،  ترویــج  و  آمــوزش  کشــور 
دوستان ما در سازمان برنامه تالش بسیاری 

بــرای راه انــدازی آن انجــام می دهنــد امــا بــه 
دالیــل مختلفــی از جملــه تضعیــف معاونــت 
مباحــث  افتــادن  اولویــت  از  ســازمان،  فنــی 
بــه   ... و  غیرتخصصــی،  نظارتهــای  فنــی، 
نتیجــه نمی رســند. در ایــن میان، تشــکلها و 
در راس آن شــورای هماهنگــی )با ۱۹ تشــکل 
مهندســی( می تواننــد در موضــوع آمــوزش و 

کارهای بزرگی انجام دهند. ترویج 
گفــت: متاســفانه اغلــب مــا تــا  وی در پایــان 
کاری نباشــیم به  که مجبور به اجرای  زمانــی 
ســراغ آن نمی رویم اما واقعا زمان آن رســیده 
که مســئله آموزش و ترویــج را جدی بگیریم، 
الزم اســت قوانیــن و ادبیــات یکپارچــه ای در 

کشور شکل بگیرد.   حوزه مهندسی 

شرایط عمومی پیمان، ادعاهای 
مطروحه، حل و فصل اختالفات 

کارگاه، پانل آموزشــی با حضور  در ادامــه ایــن 
دکتر محمد مهدی نژادی دبیر شــورای عالی 
فنــی ســازمان برنامــه و بودجــه و دکتــر امیــد 
مــدرس حــوزه شــرایط  کارشــناس و  امیــری 
که در  عمومــی پیمــان برگزار شــد، از آنجایــی 
ایــن بخــش مدرســان بیانات خــود را به طور 
تکمیلی و در راســتای ســخنان مــدرس دیگر 
گزیده ای از آن جهت اطالع اعضا  ارائه دادند 

ج می گردد.  در

 ۱۸۳ مــاده  اســاس  بــر  دکتــرمهدینــژادی: 
که دو  قانــون مدنــی  قــرارداد تعهــدی اســت 
کاری دارنــد و اراده  گــروه بــر انجــام  طــرف یــا 
می کننــد آن را انجــام دهنــد. بنابرایــن بــرای 
ایجــاد عقد به بیش از یک اراده نیاز هســت. 
عقــد بایــد دارای موضــوع باشــد. از عقد باید 
کید  تعهــد حاصــل شــود به همیــن منظــور تا
نحــوی  بــه  موضــوع  قراردادهــا  در  می شــود 
کــه نتــوان از آن تفســیرهای مختلفــی  باشــد 
کــرد و بــه طور روشــن تعریــف شــود. »دلیل« 
کــه اصحاب دعــوا برای  هــم آن چیزی اســت 
کار می برنــد. دلیل بر  اثبــات ادعــای خود بــه 
کتبی، شــهادت، امارات  ۵ نــوع اقرار، اســناد 

و قسم است. 

دکتــرامیــری:در شــرایط عمومــی پیمان ذکر 
شده تغییر مقادیر پیمان باید در چهارچوب 
نمونــه  بــرای  باشــد.  پیمــان  موضــوع 
محوطه سازی یک ساختمان در چهارچوب 
موضوع احداث ســاختمان نیست. بسیاری 
از دعــاوی به خاطر عدم اطــالع ما از موضوع 
پیمــان پیــش می آیــد. حتــی مــواردی بــرای 
که بــا ماده  اجــرا بــه پیمانــکار ابالغ می شــود 
۱۸۳ قانــون مدنــی مغایــرت دارد. هــر چقــدر 
ج  هــم بخواهیــم شــرایط عمومی پیمــان را ار
نهیــم نمی توانــد مغایــر بــا قوانین باالدســتی 
بــر  اساســی  قانــون   ۱۹0 مــاده  در  باشــد.  مــا 
گفت  کید شــده و نمی توان  رضایت طرفین تا
کنید و حق  کار  پیمانــکار بایــد اینقدر بیشــتر 

اعتراض هم ندارد. 

دکتــرمهدینــژادی: ادعــا در فرهنگ عمید 
که  ســه تعریف دارد، ادعــا در تعریف اولیه آن 
در مراحل رسیدگی استفاده می شود ادعایی 
در  اســت.  مــدرک  و  ســند  داشــتن  بــدون 
ادبیــات پیمانکاری دومین تعریف اســتفاده 
کــه در خواســتی رســمی بــرای طلب  می کنــد 
گان نظام فنی  یک حق است. در فرهنگ واژ
»درخواســت«  نیــز  کشــور)۱۳۸۳(  اجرایــی  و 
کــه مــورد تمدیــد  را هــر آن چیــزی می داننــد 
موسســه  شــود.  پــول  دریافــت  یــا  زمانــی 
انجمــن مدیریت پروژه انگلســتان نیــز ادعا را 
کسب شایستگی  »درخواســت احقاق حق یا 
که بــه طور معمول  باســتناد به مفــاد قرارداد 
به تقاضــای پرداخت مبلغی اضافه یا تمدید 

دكتر گالبتونچی:
 هدف از تشــكيل اين كارگاه باال 
بردن درک عمومی پيمانكاران از 
است، چون  پيمان  عمومی  شرايط 
بيشتر مســائلی كه پيمانكاران با 
آن درگير هســتند به نوع نگاه و 
تفكر آنها در حوزه شرايط عمومی 
پيمان بازمی گردد، بنابراين هر چه 
بتوانيم ايــن نگاه را تقويت نماييم 
و برداشت هاى خود را از مفاد آن 
دقيق تر و روشــن تر كنيم فعاليت 
كارى بهتر و نتايج مالی مطلوب ترى 

را تجربه خواهيم كرد.  
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 نشست

که  زمان پروژه می انجامد« بنابراین ادعایی 
ح نشده است حالت  مبلغ و زمان در آن مطر
درد دل دارد و خواســته واقعــی پیمانــکار را 
گفتند  نشــان نمی دهد. چنانکه دکتر امیری 
نمی تــوان مطلبی خــالف قوانین باالدســتی 
گــر هــم نوشــته شــود  ا در قــرارداد نوشــت و 
گویــا وجــود  کــه  نمی شــود طــوری  خوانــده 
نــدارد. البتــه این مســئله با اشــتباه نوشــتن 
مطلــب یــا مغایــر نوشــتن چیــزی بــا اســناد 
مناقصه و شــرایط عمومی-خصوصی تفاوت 
دارد و در این موارد از راه حل اولویت اســناد 

استفاده می شود.

دکترامیدامیری: ۲0-۳0 درصد وقت مدیران 
طــرف قــرارداد بــه بررســی ادعــا می گــذرد. ما 
هیــچ وقــت نمی توانیــم ادعا را از بیــن ببریم. 
ادعــا زیاده خواهــی نیســت. ادعا همیشــه در 
قــرارداد وجــود دارد، و بایــد مدیریــت شــود. 
ما با دو نوع شــرط در قرارداد روبرو هســتیم. 
یکــی از آنهــا مغایر با قانون باالدســتی اســت 
که شــرط های باطل به شــمار می آیــد. اما در 
بعضی موارد در قرارداد مواردی ذکر می شود 
که اشــتباه است. برای نمونه منطبق نبودن 
مواردی در اســناد قــرارداد با اســناد مناقصه 
که الزم اســت اســناد قرارداد بر اساس اسناد 
مــاده ۲۸  در  کــه  چــرا  تهیــه شــود  مناقصــه 
که  راهنمایــی برگــزاری مناقصــات ذکر شــده 

اسناد مناقصه اولویت دارد. 

بــه  مربــوط  تعاریــف  نــژادی:  مهــدی دکتــر
مبلــغ اولیه پیمان)هنــگام مبادلــه پیمان(، 
کارهای  مبلــغ پیمان)مبلــغ اولیــه بــه عــالوه 
جدیــد( و مبلــغ نهایــی پیمان)مبلــغ اولیــه 
کارهــای جدید (  کاهــش و  بعــالوه افزایــش و 
که خسارت تعلیق  که زمانی  تعاریفی هستند 
ح می شــود اهمیــت  یــا باالســری مــازاد مطــر
کارکــرد فرضــی ماهانــه مبلــغ و  می یابنــد. در 
مــدت اولیه به رســمیت شــناخته می شــود. 
کار بــه مرجــع حــل اختالف برســد  گــر  البتــه ا
کارکرد واقعی و مدت مجاز را در  ممکن است 
که به مقدار واقعی نزدیک باشد.  نظر بگیرند 
مــدت پیمــان شــامل مــدت اولیــه و تاخیــر 
پــروژه شــامل مــدت  مجــاز اســت. و مــدت 

اولیه، تاخیر مجاز و تاخیر غیرمجاز است.  
گفتــه می شــود  گاهــی وقتهــا  امیــری:  دکتــر
تعدیــل بــه مــدت اولیه یا به مــدت پیمان یا 

به مدت پروژه تعلق می گیرد. وقتی از تمدید 
تاخیــرات  یعنــی  می شــود  صحبــت  قــرارداد 

مجاز شده اند.  

دکتــرمهــدینــژادی: انــواع قــرارداد شــامل 
متعــارف   ،-In house)اجرا)امانــی خــود 
ح  طــر مدیریــت   ،DBB-)عاملــی )ســه 
ح و ســاخت)دو عاملی(-  )چهارعاملــی(، طر
ســاخت- و  تــدارک  مهندســی  روش  و   DB

EPC  است. 
کوچکی هستند  پروژه های امانی پروژه های 
ماشــین آالت،  انســانی،  نیــروی  کارفرمــا  کــه 
تهیــه  را  ســاختمانی  مصالــح  و  تجهیــزات 
نمــوده و مدیریت را انجام می دهد. در پروژه 
DB  مطالعــات فازهــای صفــر و یــک توســط 
کارفرما و یا مشاور وی انجام شده و پیمانکار 
از طراحــی تفصیلی تــا انتهای اجرا را بر عهده 
دارد و مســئولیتی در قبال مطالعات فازهای 
کارفرما حــق نظارت بــر مراحل  قبــل نــدارد . 
کار را برای خــود محفوظ می داند و  مختلــف 
ج  می تواند مســتقال یا توسط یک مشاور خار

کار را انجام دهند. از مجموعه این 
در  کــه  ســرمایه گذاری  قراردادهــای 
شــامل  گرفته انــد  رونــق  اخیــر  ســالهای 
 ،)BOT(گــذاری وا بهره بــرداری-  ســاخت- 
 ،ROT گــذاری  وا نوســازی-بهره برداری- 

 ،BOO مالکیــت  بهره بــرداری-  ســاخت- 
 ،DBO بهره بــرداری  ســاخت-  طراحــی- 
گــذاری  بهره برداری-وا ســاخت-اجاره-  و  
BLOTاســت. عــالوه بــر بحــث نــوع قــرارداد 
بحث نحوه پرداخت هم اهمیت دارد. نحوه 
کارکرد  پرداخت ممکن است بر اساس میزان 
و صــورت وضعیت، قیمت مقطوع بر اســاس 
درصد پیشــرفت CBSیا هزینــه اجرا به عالوه 

سود مشخص- Cost Plusباشد.
دکتــرامیری: یکی از دالیل شکســت پروژه ها 
کدام روش انجام  که نمی دانیم از  این اســت 
کنیم و هر  پــروژه بایــد در قراردادها اســتفاده 
کــدام از ایــن روشــها چــه مشــخصاتی دارد. 
پــروژه  گرفتــن  تحویــل  فراینــد  مثــال  بــرای 
 EPC بــا ســه عاملــی فــرق دارد. در EPC در
 EPC قــرارداد  بــا  اســت.  مدنظــر  محصــول 
کــه مربوط به زیــر زمین  کارهایــی  نمی تــوان 
کار معلوم  اســت انجام داد چون مشخصات 

نیست و ...
بــه نظــر مــن نحــوه نظــارت در EPC اشــتباه 
کــه پیمانکار مجبور اســت صورت  اســت چرا 

وضعیت خود را به تایید مشاور برساند. 

دکتــرمهــدینــژادی: نــکات مهــم در حل و 
فصل اختالفات شــامل مواردی مانند حل و 
گاهی طرفین  کار،  آ فصل اختالفات در حین 
از حــق و حقــوق خود، مستندســازی از ابتدا 
کار، عــدم انجام هیــچ فعالیتی به  تــا انتهــای 
کارها بر اساس  صورت دوستانه و لزوم انجام 
قرارداد است. عالوه بر این اصل بر این است 
کــه پیمانکار  کاری  کــه در هــر قــراردادی، هــر 
انجــام می دهــد و مورد نیــاز اســت هزینه آن 

باید پرداخت شود.
مهم تریــن دالیل بروز اختــالف در پروژه های 
عمرانــی شــامل اشــتباه در اســناد مناقصه یا 
کارهای  کارگاهی،  قرارداد، تغییرات )شــرایط 
اضافــی و جدیــد، قیمت ها( تاخیــرات )عدم 
کارفرما، عدم  تأمیــن مالــی به موقع از ســوی 
در  تجهیــزات  و  مصالــح  موقــع  بــه  تحویــل 
کارگاه توســط  کارفرما، تأخیر در تجهیز  تعهــد 
کارگاه( و  پیمانــکار و عــدم تحویــل بــه موقــع 

کاری ناشی از ضعف در اجرا است.  دوباره 
ح ادعا اهمیت  دکتــرامیری: نحوه و زمان طر
بســیاری دارد. بهتر اســت از روز اول مواردی 
امــکان رفــع آن توســط طرفیــن وجــود دارد، 

حل و فصل شود. 

نشست

مهندس غالمحسين حمزه مصطفوى:
 فضاى مهندســی و نظام مهندسی 
ما فضايی چندگانه و آشفته است. 
در نظام فنی و اجرايی يك ســرى 
مقــررات حاكم اســت و در نظام 
اگر  و  مقررات،  مهندسی يكسرى 
هيچ كــدام از اينها نباشــند خود 
صاحب ســرمايه حكم می  راند به 
طورى كه می تــوان گفت يكی از 
ضعف هاى بزرگ مهندسی كشور 

ما در عدم يكپارچگی است. 
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دکتــرمهــدینــژادی: نقشــه ها نیــز می توانــد 
شــامل  مــوارد  ایــن  باشــد.  دعــوا  محــل 
و  نقشــه  در  الزم  پیش بینی هــای  عــدم 
– معمــاری   – ســازه  بیــن  هماهنگــی  عــدم 
کار  نقشــه در حیــن  کلــی  تغییــر  تاسیســات، 
نظیــر ارتقــاء در ســطح و ارتفــاع پــروژه، وجــود 
مســائل حــاد اجرائی مســتتر در ابتــدای رویت 
لغــزش گرفتگــی،  زمیــن، آب   نظیــر وضعیــت 
 و...،  عــدم ابــالغ و ارائــه بــه موقــع نقشــه های 
اصالحــی، و عــدم پیش بینــی در نقشــه و ... 

است. 

دکترامیری: بر اســاس مــاده ۲ موافقت نامه 
نقشــه ها جزو اســناد و مدارک پیمان است و 
کارفرما  بایــد روز اول به پیمانکار داده شــود. 
کار  طــول  در  را  نقشــه  اصالحیــه  می توانــد 
بــه پیمانــکار ارائــه دهــد. در شــرایط عمومی 
پیمــان جدیــد محدودیــت زمانی بــرای ارائه 
اســت.  گرفتــه شــده  نظــر  در  نقشــه ها  ایــن 
که  پیمانــکار بایــد ایرادات نقشــه را تــا زمانی 
تاثیــری در برنامــه زمانبندی نداشــته باشــد 
اعالم کنند. در شرایط عمومی پیمان جدید، 
برای اعالم ایرادات نقشه در قراردادهای سه 

عاملی زمان مشخصی تعیین شده است.  
کاری بایــد در  دکتــرمهــدینــژادی: اضافــه 
چهارچــوب موضــوع پیمــان باشــد. تفســیر 
طرفیــن از اضافه بها می توانــد محل اختالف 
باشــد. در مــورد صورت وضعیت نیز مســائل 
که  گــر همــان زمانــی  ح اســت. ا مهمــی مطــر
نوشــته  وضعیــت  صــورت  شــده  انجــام  کار 
شــود و تعدیل آن محاســبه شــود از بسیاری 
اختالفهــا جلوگیری می شــود. بر خالف تصور 
صــوری  وضعیــت  صــورت  دوســتان  برخــی 
کمتری بــه پیمانکار  باعــث می شــود تعدیــل 

گیرد.  تعلق 

متــره و بــرآورد غلــط نیــز می توانــد از عوامــل 
باعــث  بــرآورد غلــط  آفریــن باشــد.  اختــالف 
مناقصــه  بــرای  اشــتباه  قیمتهــای  می شــود 
بــرای  زمــان پیش بینــی شــده  داده شــود و 

پروژه نیز اشتباه باشد.
که »متربرآورد تنها  دکترامیری: آیا این جمله 
جهــت راهنمایی اســت« از لحــاظ قراردادی 
درست است؟ فهرست بهای سازمان برنامه 
جهت برآورد اســت و نباید برای تهیه صورت 
وضعیــت اســتفاده شــود. پیمانــکار بایــد بــا 

فهرســت منضم به پیمان صورت وضعیت را 
کند.  تهیه 

دکترمهــدینژادی: روشــهای حل اختالف 
شامل روشهای دوستانه، استسفار از مرجع 
کارشناس مرضی الطرفین،  دارای صالحیت، 
داوری و دادگاه اســت. داوری بــه دو شــکل 
اختیــاری و اجبــاری اســت. داوری اختیاری 
حیــن قــرارداد یــا الحاقیــه بــا توافــق طرفیــن 
اســت و داوری اجبــاری ارجاع امــر به داوری 

توسط دادگاه. 
شــامل  اختــالف  حــل  مراجــع  مهم تریــن 
دادگســتری  رســمی  کارشناســان  کانــون 
کانــون  کارشناســی(،  گانــه  )گروه هــای یــازده 
وکالی دادگســتری )اختالفــات پیمانــکاری، 
مالیــات  بیمــه،  بانکــی،  بازرگانــی،  ملکــی، 
و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق   ،)... و 
کشــاورزی تهران)اختالفــات بازرگانی داخلی 
و خارجــی(، دیــوان عدالــت اداری )اختــالف 
با ســازمان ها و دستگاههای دولتی( شورای 
عالی فنی )اختالفات پیمانکاری و مشــاور در 

قراردادهای عمرانی( است. 
کمیسیونی  در تبصره ۸0 قانون بودجه ۱۳۵۶ 
 برای تعین قیمت ها و مشخص کردن ضوابط 
و دستورالعمل ها تعیین کرده بود تا قیمتهای 
کند، بعد از انقالب، شــورای  پیمان را تعدیل 
انقــالب اصالحیــه داد و نحــوه تعیین اعضای 

کمیسیون)شــورای عالــی فنــی( و نحــوه  ایــن 
کردند و وظایف آن را  تشــکیل آن را مشــخص 
کارهای خاص  از تعییــن قیمت هــای پایه بــه 
گســترش دادند.  و تجدید نظر در نرخ پیمان 
دبیرخانه شــورای عالی فنی ســازمان برنامه و 
بودجه و معاونت فنی آن است. شورای عالی 
فنــی نهــادی مســتقل اســت، بخشــنامه  ای 
که مربــوط به قیمت  ابــالغ نمی کنــد مگر ایــن 
پیمــان باشــد. ســال ۱۳۷۷ بــه وظایــف اولیه 
شــورای عالی فنی داوری هم اضافه شد. سه 
تصویب نامــه هیات وزیــران در این باره وجود 
کــه در آخریــن مصوبــه )۱۳۹۲( مثــل دو  دارد 
مصوبــه قبلی رئیــس وقت ســازمان به عنوان 
نماینــده ویــژه در امور داوری مشــخص شــده 
شــورا  و  باشــد  عمرانــی  بایــد  قــرارداد  اســت، 
قــرارداد  بــه عنــوان مرجــع حــل اختــالف در 

پیش بینی شده باشد. 

دکترامیری:تغییرات انجام شــده در شورای 
عالــی فنــی بســیار بــه نفــع پیمانکار اســت از 
کمتری  کــه رویــه داوری در زمان  جملــه این 

انجام می شود. 

 ۱۳۹ اصــل  در  البتــه  نــژادی:  مهــدی دکتــر
ارجــاع  اســت:  شــده  ذکــر  اساســی  قانــون 
دعــاوی راجــع به امــوال عمومــی و دولتی به 
داوری پــس از تصویب هیات وزیران و اطالع 
مجلس شــورای اســالمی صورت می گیرد. در 
که طرف دعوا خارجــی و یا موضوع  مــواردی 
که قانون آن را مهم  دعوا از موضوعاتی باشد 
شــورای  مجلــس  تصویــب  داده،  تشــخیص 
اسالمی نیز ضروری است. بر اساس دادنامه 
خ  مــور  ۹۱0۹۹۷0۲۲۳۵00۵۶۵ شــماره 
۲0/0۶/۱۳۹۱ شــعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظــر 
رعایــت  عــدم  صــورت  در  تهــران  اســتان 
تشــریفات اصــل ۱۳۹ قانون اساســی، شــرط 
صالحیــت  در  دعــوا  و  بــوده  منتفــی  داوری 

کم دادگستری قرار می گیرد. محا
در  فنــی  عالــی  شــورای  مشــابه  شــورایی 
فنــی  عالــی  شــورای  عنــوان  بــا  و  شــهرداری 
کــه وظایف آن  شــهرداری تهران وجــود دارد 
شــبیه شــورای عالــی فنــی اســت امــا داوری 
عالــی  شــورای  اعضــای  نفــر  ســه  نمی کنــد. 
کارشناســی  فنــی شــهرداری می تواننــد نظــر 
گــر بــه ایــن  دهنــد امــا الزم االجــرا نیســت. ا
کارشناســی هم اعتــراض شــود، پرونده  نظــر 

دكتر اميرى:
شــرط ارجــاع موضــوع بــه 
شــوراى عالی فنی اين اســت 
كــه طــرح عمرانــی )تملك 
اى( ســرمايه   دارايی هــاى 

اختالف حاوى  ماده حل  باشد. 
داورى شــوراى عالــی فنی در 
قرارداد وجود داشته باشد، موارد 
اختالف در مراجع قضايی طرح 
نشده باشــد-راى قطعی صادر 
نشده باشــد- و تسويه حساب 

نهايی صورت نگرفته باشد. 
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بــه هیــات موضوع ماده ســی و هشــتم )۳۸( 
آیین نامه معامالت شهرداری تهران می رود. 
مواد ۴۵۴-۵0۱ در باب هفتم آیین دادرســی 
مدنــی بــه موضــوع داوری پرداختــه اســت. 
در ماده ۴۷۷ عنوان شــده اســت: داوران در 
رســیدگی و رای، تابــع مقــررات قانــون آییــن 
دادرســی نیســتند ولــی باید مقــررات مربوط 
کنند. مــاده ۴۷۸ موارد  بــه داوری را رعایــت 
دارد.  مدنظــر  را  داوری  بــه  ارجــاع  غیرقابــل 
ماده ۴۹0 به درخواست ابطال رای پرداخته 
اســت و عنــوان می کنــد: درمــورد مــاده فــوق 
هریــك از طرفیــن مــی تواند ظرف بیســت روز 
کــه دعــوا  بعــد از ابــالغ رای داور از دادگاهــی 
کــه  یــا دادگاهــی  کــرده  بــه داوری  ارجــاع  را 
صالحیــت رســیدگی بــه اصــل دعــوا را دارد، 
حکــم بــه بطــالن رای داور را بخواهــد در این 
صــورت دادگاه مکلــف اســت بــه درخواســت 
کرده، هــرگاه رای از موارد مذکور در  رســیدگی 
ماده فوق باشــد حکم به بطالن آن دهد و تا 
رســیدگی به اصل دعوا و قطعی شــدن حکم 

به بطالن، رای داور متوقف می ماند.

دکترامیری:رای داوری قابل ابطال است اما 
قابل تجدید نظر نیست. شرط ارجاع موضوع 
ح  کــه طر بــه شــورای عالــی فنــی ایــن اســت 
ای( ســرمایه  دارایی هــای  )تملــک   عمرانــی 
داوری  حــاوی  اختــالف  حــل  مــاده  باشــد. 
شــورای عالــی فنی در قــرارداد وجود داشــته 
ح  باشد، موارد اختالف در مراجع قضایی طر
نشده باشد-رای قطعی صادر نشده باشد- 
و تسویه حساب نهایی صورت نگرفته باشد. 
گر قراردادی به دادگستری هم برود و قاضی  ا
شــرط داوری را در آن ببینــد بــه بررســی آن 
نمی پــردازد. شــروع داوری در شــورای عالــی 
فنی از زمــان امضای قرارنامه به مدت ۶ ماه 

و قابل تمدید است.   

آییــن   ۴۸۹ مــاده  نــژادی:  مهــدی دکتــر
رای  آنهــا  در  کــه  مــواردی  مدنــی  دادرســی 
داوری باطــل اســت و قابلیــت اجرایی ندارد 

که شامل موارد زیر است: را برشمرده است 
۱-رای صــادره مخالف بــا قوانین موجد حق 
باشــد، قوانیــن موجود حق ماهــوی و ایجاد 

کننده حق هستند.
که موضوع داوری  ۲ - داور نسبت به مطلبی 

کرده است. نبوده رای صادر 

از حــدود اختیــار خــود رای  ج  ۳- داور خــار
صــادر نموده باشــد. در این  صــورت فقط آن 
ج از اختیــارات داور  کــه خــار قســمت از رای 

است ابطال می گردد.
۴ - رای داور پــس از انقضــای مــدت داوری 

صادر و تسلیم شده باشد.
ک یــا بین  ۵ -رای داور بــا آنچــه در دفتــر امــال
اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده 

و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
کــه  ۶ - رای بــه  وســیله داورانــی صادرشــده 

مجازبه صدور رای نبوده اند.
۷ - قــرارداد رجــوع بــه داوری بی اعتبــار بوده 

باشد.
برای ابطــال رای از تاریخ ابالغ ۲0 روز فرصت 

تعیین شده است. 

مــاده ۱۴ شــرایط عمومــی  در  امیــری: دکتــر
پیمان تصریح شــده اســت وقتــی صحبت از 
فرصــت ۲0 روزه برای ابطال قــرارداد به میان 
می آیــد منظــور مــا ۲0 روز شمســی اســت، در 
آییــن دادرســی نیز مــاه ۳0 روزه تعریف شــده 

است. 

آییــن   ۴۸۷ مــاده  نــژادی:  مهــدی دکتــر
داوری  رای  تصحیــح  بــه  مدنــی  دادرســی 
قانــون   ۳0۹ مــاده  طبــق  اســت.  پرداختــه 
و  تنظیــم  در  هــرگاه  مدنــی  دادرســی  آییــن 

خ دهد مثل  نوشــتن رای دادگاه ســهو قلــم ر
کلمه ای یا زیاد شــدن آن و یا  از قلــم افتــادن 
گرفته باشد تا  اشــتباهی در محاســبه صورت 
که از آن درخواست تجدیدنظر نشده،  وقتی 
دادگاه راســا یــا بــه درخواســت ذی نفع، رای 
بــه  تصحیحــی  رای  می نمایــد.  تصحیــح  را 
طرفین ابالغ خواهد شــد. تســلیم رونوشــت 
رای اصلــی بــدون رونوشــت رای تصحیحــی 
که  ممنــوع اســت. حکــم دادگاه در قســمتی 
مورد اشــتباه نبــوده در صــورت قطعیت اجرا 
خواهد شــد. برای این درخواست اصالح ۲0 
گرفته شــده  روز از تاریــخ ابالغ فرصت در نظر 

است. 
ح  دربــاره اجــرای رای نیز بحــث اجرائیه مطر
مــاده  در   ۱۳۶۵ آبــان   ۱۵ مصــوب  اســت. 
کــرده اســت  وزارتخانه هــا  واحــده ای عنــوان 
ج  مخــار و  درآمــد  کــه  دولتــی  مؤسســات  و 
کشــور منظــور می گــردد،  کل  آنهــا در بودجــه 
مکلفنــد وجــوه مربــوط به محکوم بــه دولت 
اوراق  و  دادگاههــا  قطعــی  احــکام  مــورد   در 
الزم االجــراء ثبتــی و دفاتــر اســناد رســمی و یا 
اجــرای دادگاههــا و ســایر مراجــع قانونــی را 
بــا رعایــت مقــررات از محل اعتبــار مربــوط به 
پرداخــت تعهــدات بودجه مصوب ســالهای 
کشــور و  کل  قبــل منظــور در قانــون بودجــه 
در صــورت عــدم وجــود و عدم امــکان تأمین 
ســال  بودجــه  در  دیگــر  محلهای قانونــی  از 
بعــد خود منظــور و پرداخــت نمایند، اجرای 
ک و  دادگســتری و ادارات ثبــت اســناد و امال

سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به  توقیف
امــوال منقــول و غیــر منقــول وزارتخانه هــا و 
که اعتبــار و بودجه الزم را  مؤسســات دولتــی 
جهــت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب 
و ابــالغ بودجــه  یــک ســال و نیم بعد از ســال 

صدور حکم نخواهند بود.
در تبصــره  ۲ مــاده  ۵۱۵ قانون آیین دادرســی 
مدنی نیز عنوان شــده اســت خسارت ناشی 
از عدم النفع قابل مطالبه نیســت  و خسارت 
تاخیــر تادیه در مــوارد قانونی، قابــل مطالبه 

می باشد

برنامه پرسش و پاسخ
کارگاه آموزشــی  الزم بــه ذکــر اســت مباحــث 
»شــرایط عمومــی پیمان« توســط مدرســان 
ایــن دوره طــی چند ســاعت ادامــه یافت و با 

برنامه پرسش و پاسخ به پایان رسید.

دكتر مهدى نژاد:
ادعايــی كه مبلغ و زمــان در آن 
مطرح نشــده است حالت درد دل 
دارد و خواســته واقعی پيمانكار را 
نشان نمی دهد. چنانكه دكتر اميرى 
گفتند نمی توان مطلبی خالف قوانين 
باالدستی در قرارداد نوشت و اگر 
هم نوشته شــود خوانده نمی شود 
طورى كــه گويا وجود ندارد. البته 
اين مسئله با اشتباه نوشتن مطلب يا 
مغاير نوشتن چيزى با اسناد مناقصه 
و شرايط عمومی-خصوصی تفاوت 
دارد و در ايــن مــوارد از راه حل 

اولويت اسناد استفاده می شود.

نشست



 پیام آبادگران                                  
اسفند ،  فروردین

 اردیبهشت و خرداد99
 شماره 386

21

ســندیکایشــرکتهایســاختمانیایران-
محمدتکلی:طبق ماده ۸۶ قانون مالیات های
کننــدگان حقــوق هنــگام   مســتقیم"پرداخت 
هر پرداخــت یا تخصیــص آن مکلف اند مالیات 
ایــن   )۸۵( مــاده  مقــررات  طبــق  را  متعلــق 
کســر و تــا پایــان مــاه بعــد  قانــون محاســبه و 
ضمن تســلیم فهرســتی متضمن نام و نشــانی 
دریافت کننــدگان حقــوق و میــزان آن بــه اداره 
امور مالیاتــی محل پرداخت و در ماه های بعد 
که براســاس  فقــط تغییــرات را صورت دهند".  
تبصــره ۱ ایــن مــاده قانونــی مصــوب ۱۳۹۴ نیز 
بــه اشــخاص  کارفرمایــان  کــه  پرداخت هایــی 
مشــمول  کــه  خــود  کارکنــان  از  غیــر  حقیقــی 
کسورات بازنشستگی یا بیمه نبودند  پرداخت 
وبــاعنــوانحقالمشــاوره،حــقحضــوردر
و حقالتحقیــق حقالتدریــس، جلســات،
کنند را  حــقپژوهــش بــه آن هــا پرداخت مــی 
مــاده )۸۴(  رعایــت معافیــت موضــوع  بــدون 
خ ده  این قانون مشــمول مالیــات مقطوع با نر

درصــد)۱0%(، درموقــع پرداخت یــا تخصیص، 
مــدت  ظــرف  و  کســر  را  متعلقــه  مالیــات 
تعیین شــده در مــاده)۸۶( این قانــون با اعالم 
مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه 
کشور  اعالم شــده توسط ســازمان امور مالیاتی 
به اداره امور مالیاتی پرداخت می کردند؛ لیکن 
در ســال ۹۶، ایــن تبصــره بدیــن شــکل اصالح 
شد.   "درموردپرداختهاییکهازطرفغیر
کنندهاصلیحقوقبهاشــخاص ازپرداخت
حقیقــیبهعمــلمیآیــد،پرداختکنندگان
مکلفنــدهنگامهرپرداخت،مالیاتمتعلق
رابــارعایــتمعافیتهایقانونــیمربوطبه
حقــوقبهجزمعافیتموضوعماده84این
قانــون،بهنــرخمقطوع10درصدمحاســبه،
کثــرتــاپایانماهبعدبافهرســتی کســروحدا
حاوینامونشانیدریافتکنندگانومیزان
آنبــهادارهامــورمالیاتــیمحــل،پرداخــت
کننــدودرصــورتتخلف،مســئولپرداخت
مالیاتوجریمههایمتعلقخواهندبود."

امــور  کل  اداره  تبصــره،  ایــن  اصــالح  از  پــس 
مالیاتی در راســتای رســیدگی به عملکرد سال 
۱۳۹۶ شــرکت های پیمانــکاری، بــا اســتناد به 
کارکرد پرداخت پیمانکاران دست  آن، با تلقی 
دوم حقیقــی بــه عنــوان "حقــوق" مبــادرت به 
کارکــرد پیمانــکاران دســت  مطالبــه ۱0 درصــد 
کــه  دوم بــه عنــوان مالیــات حقــوق می نمایــد 
ح شده از سوی معترضین  رئوس ایرادات مطر

ح ذیل: در این خصوص به شر
۱. مــاده ۸۶ صرفــا ناظــر بــر پرداخــت  حقــوق 
می باشــد و به موضوع پیمان هــا و قراردادها و 
پرداخت هــای آنهــا در این ماده قانونی اشــاره 
پیمانــکار  کــه  پرداخت هایــی  و  اســت  نشــده 
قالــب  در  دارد  فرعــی  پیمانــکاران  بــه  اصلــی 
قراردادهای منعقده می باشــد و عنوان حقوق 

به آن تلقی نمی شود.  
۲. بحــث پیمان هــا و قراردادهــا موضــوع ماده 
کــه ایــن مــاده قانونــی در  ۱0۴ ق.م.م)1( بــوده 
ســال ۹۴ حذف شده اســت. بنابراین با توجه 

گزارش اصالح تبصره»1«ماده 86 
قانون مالیاتهای مستقیم
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 نشست

تاسيس:  1326

» »هب انم خدا
جناب آقای دکتر سالح ورزی

قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

موضوع:  تبصره 1 ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم

با سالم؛
احتراماً،    حسب درخواست اعضای این سندیكا باستحضار می رساند اداره كل امور مالياتی 
مركز تهران در راستای رسيدگی به عملكرد سال 1396 شركتهای پيمانكاری، به استناد 
تبصره »1« ماده 86 قانون مالياتهای مستقيم با تلقی كاركرد پرداخت پيمانكاران دست 
دوم حقيقی بعنوان »حقوق« مبادرت به مطالبه 10درصد كاركرد پيمانكاران دست دوم 
بعنوان ماليات حقوق می نماید كه این تفسير اشتباه موجب تضييع حقوق شركتهای عضو 
در شرایط نامساعد حاضر می باشد. خواهشمند است دستور فرمایند موضوع در جلسات 

كارشناسی شورا مطرح و از نتيجه امر این تشكل را مطلع فرمایند.
پيشاپيش از دستوری كه صادر می فرمائيد، سپاسگزاری می نماید. 

تاریخ:1398/10/02

شماره:98-61552

پیوست:

شمارهثبت:94

آدرس:تهــرانخیابــانطالقانــی-خیابانشــهیدبرادرانمظفر)صبایجنوبی(-شــماره86-کدپســتی:1416964691
www.acco.ir  info@acco.irتلفن:66469105-66402037-66460195-66464261)دهخط(فاکس:66464084

با تقدیم احترام
ایرج گالبتونچی

 دبيـر

ش
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بــه اینکــه شــرکت های پیمانــکاری مشــمول 
اقــدام  ایــن  نمی باشــند،  ۱مــاده ۸۶  تبصــره 
عضــو  شــرکت های  حقــوق  تضییــع  موجــب 

می گردد.  
۳. در تبصــره ۱ مــاده ۸۶ مصــوب ســال ۹۴، 
مــوارد از جمله حق التدریس، حق مشــاوره، 
حــق حضــور، حــق التحقیــق و حــق پژوهش 
احصاء شــده بود؛ لیکن با اصالح این تبصره، 
کار رفته  این احصا حذف شــده و عبــارات به 
در آن نیــز دارای ابهــام اســت بــه طــور مثــال 
کننــده اصلــی« و »هرگونــه  »غیــر از پرداخــت 
پرداخت« بــرای حوزه صنعت احــداث ابهام 

دارد. 
ســندیکای  فــوق،  مطالــب  بــه  عنایــت  بــا 
شــرکت های ســاختمانی ایــران از دبیرخانــه 
کمیتــه مــاده ۱۲ درخواســت نمــود تــا اصالح 
دســتور  در  مالیاتــی  امــور  ســازمان  رویــه 
از  ناشــی  مشــکالت  گیــرد.  قــرار  کمیتــه  کار 
 نحــوه اجــرای تبصــره )۱( مــاده )۸۶( قانــون 

مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و اصالحی 
۱۳۹۶ توســط ادارات امور مالیاتی درخصوص 
کارکرد پرداخت پیمانکاران دســت دوم  تلقی 
حقیقــی بــه عنوان حقــوق و مطالبــه مالیات 
مقطــوع ۱0 درصــد از پیمانــکاران اصلــی، در 
قانــون   ۱۲ مــاده  کمیتــه  تخصصــی  کارگــروه 
خ  احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مور
گرفت و در این  ۱۵/۱۱/۹۸  مــورد بررســی قرار 
جلســه مقرر شــد اقدام الزم توسط دبیرخانه 
کمیتــه جهت تفســیر و تصریح تبصــره ۱ ماده 
امــور مالیاتــی  ۸۶ ق.م.م. توســط ســازمان 
مربوطــه  اقتصــادی  فعــاالن  و حــل مشــکل 

صورت پذیرد.
 در ادامه با عنایت به اقدامات و پیگیری های

مالیاتــی  امــور  ســازمان  پذیرفتــه،  صــورت   
طــی نامــه شــماره  ۲۱0/۹۱۳/ ص در تاریــخ 
کمیته ماده  ۹۹/0۱/۳۱، در پاســخ بــه اقــدام  
۱۲ اعــالم نمــود "با توجــه به اینکــه تبصره )۱( 
از  کــه  پرداخت هایــی  ق.م.م   )۸۶( مــاده 

کننــده اصلــی حقوق به  طــرف غیــر پرداخت 
اشــخاص حقیقــی بــه عمــل مــی آیــد را مورد 
حکم قرار داده اســت، دامنه شمول مقررات 
که شــمول  مذکور صرفًا پرداخت هایی اســت 
فصل مالیات بر درآمد حقوق بوده و از سوی 
کننده  کنندگان )غیر پرداخت  سایر پرداخت 
اصلــی حقوق( انجــام می پذیرد؛ لــذا بدیهی 
اســت ادارات امورمالیاتــی در رســیدگی های 
خود شــرایط اعمال مقررات مذکــور را مدنظر 
بــه  یادشــده  مقــررات  تســری  و  داده  قــرار 
بــر  مالیــات  فصــل  مشــمول  پرداخت هــای 
درآمد مشــاغل اجتناب خواهنــد نمود. علی 
ایحال در صورت ارائه اسناد و مدارک مربوط 
بــه عــدم رعایــت مفــاد تبصــره مــورد اشــاره، 
مراتب از سوی ادارات مالیاتی ذیربط بررسی 

و پیگیری خواهد شد."
تصویر مکاتبات صورت گرفته و  پاسخ سازمان 
امــور مالیاتی پیوســت مــی باشــد و مطالب از 

سایت سندیکا قابل دسترس  می باشد.

کلیه اشــخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشــخاص موضوع بند ) الف( ماده  1-  وزارتخانه ها، موسســات دولتی، شــهرداری ها، موسســات وابســته به دولت و شــهرداری ها و 
کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری،  که بابت حق الزحمه پزشــکی، هزینه های بیمارســتانی و آزمایشــگاهی و رادیولوژی، داوری، مشــاوره،  ۹۵ این قانون مکلف اند در هر مورد 
کارمزد  کارمزد ارائــه خدمات به اســتثنای  لــی و حق العمــل کاری، هرگونه حق الزحمه یــا  نویســندگی، تألیــف و تصنیــف، آهنگ ســازی، نوازندگــی و هنرپیشــگی و خوانندگــی، نقاشــی و دال
ج از بورس بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی  کاال در بورس ها و بازارهای خار کارمزد معامالت و تسویه اوراق بهادار و  ج از بورس و  پرداختی  به بورس ها، بازارهای خار
کلیه خدمات و ارتباطات رایانه ای، اجاره هر نوع وســایل نقلیه موتــوری زمینی، هوایی و دریایی،  کن و ابنیه،  اجاره ماشــین آالت اداری و محاســباتی،  مجــاز، امــور مربــوط بــه نظافت اما
ح ساختمانها و  کار ساختمانی و تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تهیه طر کارخانجات و سردخانه ها، انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و  شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع  ماشین آالت و 
که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کنند، پنج درصد )۵%( آن را به عنوان  تأسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، قرارداد حمل و نقل و وجوهی 
کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین  کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی  علی الحساب  مالیات مودی )ریافت کنندگان وجوه( 

ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال دارند.
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کشــور از ظرفیت بسیار  حوزه صنعت احداث 
ســخت افزاری  و  نرم افــزاری  نظــر  از  باالیــی 
برخوردار اســت. وجود بیش از ۴۶000 شرکت 
پیمانکاری و ۳۱00 شــرکت مهندســی مشــاور 
تائید صالحیت شــده توسط ســازمان برنامه 
و بودجه از یک ســو و داشتن سالیانه بیش از 
غ التحصیل رشــته های مرتبط  ۲۳۳ هــزار فار
که  کشور نشان می دهد  مهندسی در ســطح 
کــردن بازارهای  توجــه به این حــوزه و فراهم 
ضــرورت  یــک  آنهــا  فعالیــت  بــرای  مناســب 

اساسی و انکارناپذیر ملی است.
صرفــًا بــرای اســتفاده از تمــام ظرفیــت ایــن 
شرکت ها و فعال نگه داشتن همه آنها حداقل 
نیــاز بــه تأمیــن بودجــه و تعریــف پروژه هــای 
مختلف به ارزش حداقل چهل تریلیارد ریال 
کــه قطعًا در  )حــدود ۲00 میلیارد دالر( اســت 
کشــور، حصــول آن  شــرایط اقتصــادی فعلــی 
امکان پذیــر نیســت. بــدون تردیــد توجــه بــه 
حضــور در بازارهای بین المللی خدمات فنی 

و مهندســی به ویــژه در ســال جهــش تولیــد 
کمک شــایانی به توســعه اقتصادی  می تواند 

کشور و رونق بیشتر تولید نماید.
می توانــد  بین المللــی  بازارهــای  در  حضــور 
تــا  کارگــری  قشــر  بیــکاری  مــوج  ایجــاد  از 
کشــور جلوگیــری  تحصیل کــردگان مهندســی 
کرده و از بروز آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی 
آن بکاهد. می تواند چرخه عظیمی از اقتصاد 

صادراتــی  فعالیت هــای  بــا  مرتبــط  کشــور 
مصالــح،  عرضه کننــدگان  و  تولیدکننــدگان 
حــوزه  در  کاال  و  ماشــین آالت  تجهیــزات، 
خ باال و بســیار مناســبی  ساخت وســاز را بــا نر

فعال نماید.
موقعیــت بی بدیــل و اســتراتژیک جمهــوری 
همســایگی  در  قرارگیــری  و  ایــران  اســالمی 
کســتان،  پا عــراق،   ،CIS حــوزه  کشــورهای 
کشورهای  افغانستان و دسترسی مناسب به 
که  عربــی، آفریقایی، هند و حتی شــرق آســیا 
و  زیرســاخت ها  توســعه  نیازمنــد  و  مســتعد 
اجرایی نمودن پروژه های مختلف مهندسی 
هســتند، نشــان می دهد توجه بــه این حوزه 
می بایــد بیش ازپیــش موردتوجــه مســئولین 

امر باشد.
بازارهــای  در  بین المللــی  رقابــت  عرصــه  در 
از رقیبــان  یکــی  فنــی و مهندســی  خدمــات 
کشــور ترکیه  اصلــی جمهوری اســالمی ایران، 
اســت. مزید اســتحضار صنعت ساخت وســاز 

برنامهجامع جایخالی
برای  صدور خدمات فنی و مهندسی  در سال »جهش تولید«

 دکتر ایرج گالبتونچی/ دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی ایران -عضو هیات مدیره  انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

ايرانی  مهندسی  حضور شركتهاى 
در بازارهاى بين المللی بدون ترديد 
نمادى از قدرت و عزت جمهورى 
اســالمی ايران  اســت و به  قطع 
وابستگی اقتصادى به نفت كمك 
خواهد كرد. لذا توجه به اين مقوله 
می تواندگام مهمی در راستا رسيدن 
به اهداف عاليه  دولت محترم در  

سال جهش توليد باشد  

اله م�ت
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ترکیــه تقریبًا ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی 
کشور را تشکیل می دهد. آن 

کشــور ترکیه به   ســهم ایــن صنعت در اقتصاد 
بیش از ۳0 درصد می رســد. این صنعت برای 
بیش از دو میلیون نفر اشــتغال زایی مستقیم 
و پایــدار ایجــاد نمــوده اســت. در دوره زمانــی 
کــه شــرکتهای  بیــن ســالهای ۱۹۷۲ تــا ۲0۱۷ 
مهندسی ترکیه در زمینه صدور خدمات فنی 
و مهندســی فعال بوده اند بیش از  ۹000 پروژه 
کشــور دنیــا در ۵ قــاره بــه مجمــوع  را در ۱۱۵ 
ارزشــی بالــغ بــر ۳۵0 میلیــارد دالر بــه انجــام 

رسانیده اند.
صرفــًا بــرای مقایســه در بیــن ســالهای ۱۹۹۲ 
که شــرکتهای ایرانــی وارد این عرصه  تــا ۲0۱۷ 
شــده اند طبق آمار ثبت شده سازمان توسعه 
تجارت ایران، مجموع قراردادهای شرکتهای 
ایرانــی فقــط ۳۱ میلیــارد دالر در قالــب ۸۷۸ 
پــروژه بین المللــی بــوده اســت. از ایــن مقدار 
حــدود ۵ میلیــارد دالر مربوط بــه صادرات به 

کشور عراق از سال ۲0۱۳ تا ۲0۱۷  است.
کیلومتــر  بــا توجــه بــه داشــتن بیــش از ۱۶00 
کشــور به  کشــور عراق و نیاز این  کی با  مــرز خا
ساخت وساز به ویژه در طرحهای توسعه ای و 
زیربنایی، امکان و ضرورت حضور در این بازار 

کشــورهای  مهــم منطقه ای و دیگــر بازارهای 
ذکرشده بسیار قابل ذکر و توجه است.

در راســتای اهتمــام جدی به فعالیت بیشــتر 
در حــوزه صــدور خدمــات فنــی و مهندســی، 
و  کشــور  عمرانــی   و   مهــم  وزارتخانه هــای 
کشــور  همچنیــن   ســازمان برنامــه و بودجــه 

بــا تجربیــات ۷0 ســاله خــود می توانــد نقشــی 
بی بدیل و بســیار مهم در این عرصه داشــته 
باشند. این ســازمان به ویژه امور نظام فنی و 
اجرایی آن می تواند همراه و همگام با فعالیت 
و  فنــی  تعامــالت  در  حــوزه،  ایــن  شــرکتهای 
کشــورهای هدف صادراتی به ویژه  مهندســی 
عراق و  ســوریه بســیار اثرگذار باشــد. سازمان 
برنامــه و بودجــه می توانــد بــا ورود جــدی بــه 
بخش صدور خدمات فنی و مهندســی عالوه 
کثــری  گام نهــادن در مســیر اســتفاده حدا بــر 
کشــور بــا  از ظرفیتهــای شــرکتهای مهندســی 
تبــادل علمــی و انتقــال تجربیات خــود نقش 
و  فنــی  اســناد  تدویــن  و  تهیــه  در  محــوری 
بــه شــرکتهای  کار  توزیــع  و حتــی  قــراردادی 
کشورهای هدف  ایرانی فعال در این حوزه در 
بویژه عراق و  سوریه را  به عهده داشته باشد.

در  ایرانــی  مهندســی  شــرکت های  حضــور 
بــدون تردیــد نمــادی  بازارهــای بین المللــی 
ایــران   اســالمی  عــزت جمهــوری  و  قــدرت  از 
اســت و به  قطع وابســتگی اقتصادی به نفت 
کــرد. لذا توجــه به ایــن مقوله  کمــک خواهــد 
بــه  رســیدن  راســتا  در  مهمــی  می توانــدگام 
اهــداف عالیه  دولت محترم در  ســال جهش 

تولید باشد.
بــا توجــه بــه پتانســیل بــاالی علمــی و فنــی 
مهندسی ایران وعزم راسخ مسئولین محترم 
دولــت در حمایــت از صــدور خدمــات فنــی و 
مهندســی و همچنیــن به دلیــل اهمیت  این  
مقولــه    بــه ویــژه  از نظــر اقتصــادی  و  ایجــاد 
آن  وقــت  می رســد  نظــر  بــه  پایــدار  اشــتغال 
که فعالیت های  ایــن حوزه به  رســیده اســت  
صــورت   متمرکز  توســط نهــادی در  دولت  در 
کنترل  حد معاونت ریاست محترم جمهوری  
و رصــد شــده و بــا تدوین یک برنامــه جامع  و 
اســتراتژیک  اقدامــات الزم در ســال جهــش 

تولید به عمل آید .
و  فنــی  خدمــات  صــادرات  معاونــت  ایجــاد 
کــه قطعــا تحقق آن  مهندســی آرزویی اســت 
کشــور  می توانــد  بــه رونــق و جهــش تولید در 
گســترده تر در بازارهــای  بــا حضــور موثــر تــر و 

بین المللی این حوزه همراه باشد.

با توجه به پتانسيل باالى علمی 
و فنی مهندســی ايــران وعزم 
راسخ مسئولين محترم دولت در 
حمايــت از صدور خدمات فنی 
و مهندســی و همچنين به دليل 
اهميت اين مقولــه   به ويژه  از 
نظر اقتصادى  و  ايجاد اشــتغال 
پايدار به نظر می رسد وقت آن 
رسيده اســت  كه فعاليت هاى  
اين حــوزه به صورت   متمركز  
توسط نهادى در  دولت  در حد 
معاونت رياست محترم جمهورى  
كنترل و رصد شده و با تدوين 
يك برنامه جامع  و استراتژيك  
اقدامات الزم در ســال جهش 

توليد به عمل آيد 
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که الیحه بودجه ســال   هفدهــم آذرماه بــود 
ج از ســوی  ۱۳۹۹ به عنــوان ســند دخل و خر
در  شــد؛  مجلــس  تقدیــم  رئیس جمهــوری 
الیحه بودجه ســال آینده بــرای بودجه های 
عمرانــی حــدود ۱۲ درصــد رشــد پیش بینــی 
گر نســبت بــه رقــم مصوب  کــه ا شــده اســت 
امســال محاسبه شــود، بودجه عمرانی سال 
را از ۶۲ هــزار میلیــارد تومــان فعلی تــا مرز ۷0 
هــزار میلیــارد تومان پیش می برد اما مســاله 
که بودجه عمرانــی به درآمد نفت  این اســت 
وابســته اســت و تحقــق درآمد نفتی بــا ابهام 
از همــه ســبب  بیشــتر  آنچــه  اســت.  همــراه 
کمبود اعتبــار بودجه ای در  نگرانــی می شــود 
کــه ایــن وضعیــت  گذشــته اســت  ســال های 
در ســال ۱۳۹۹ هــم ادامــه خواهــد داشــت. 
بودجــه  تزریــق  بــا  گذشــته  ســال های  در 
قطره چکانی بــه پروژه های انبوه نیمه تمام، 
شــده  طوالنــی  پروژه هــا  ایــن  ســاخت  دوره 
حــدود  دســترس  در  آمــار  براســاس  اســت. 
ح هــای تملــک دارایی های  ۶۵ درصــد از طر
اتمــام  بــه  خــود  زمــان  در  ملــی  ســرمایه ای 
ح هــا طول  نرســیده اســت؛ برخــی از ایــن طر

دوره ساخت ۱۲ سال را تجربه می کنند.
محمدرضــا انصــاری، نایب رئیــس اتاق ایران 
گفت وگــو بــا »پایــگاه خبــری اتــاق ایــران«  در 
دربــاره هزینه هــای دولت می گویــد: هزینه ها 
در الیحــه بودجــه ســال ۹۹ نســبت بــه ســال 
از ۳۵۲  و  کــرده  رشــد  ۹۸ معــادل ۴ درصــد 
هــزار میلیــارد تومــان بــه ۳۶۷ هــزار میلیــارد 
تومان رســیده اســت. همچنیــن درآمدهای 
عمومــی شــامل درآمدهای مالیاتــی، حقوق 
ورودی و ســایر درآمدهــای دســتگاه ها ۲۶۱ 
هــزار میلیــارد تومــان اســت. دولــت ۱0۶ هزار 
کسری تراز عملیاتی را از فروش اوراق  میلیارد 
مشــارکت، اوراق قرضه و تملــک دارایی های 

کرد. مالی جبران خواهد 
انصــاری معتقد اســت: باید بــه واقعیت های 
گاه باشــیم. امروز مــا در یک  اقتصــاد ایــران آ
شرایط بحرانی و تحریم شدید به سر می بریم؛ 
کردن  درآمد دولت پایین آمده، امکان صادر 
کشور در وضعیت  نفت وجود ندارد و اقتصاد 
رکود به سر می برد. در چنین شرایطی میزان 
مالیــات قابل وصــول دولت برخــالف ادعاها 
کاهش پیدا می کند و نمی تواند حتی بخشی 
کند. ســاده ترین راه  از هزینه هایــش را تأمین 
بــرای حــل ایــن مشــکل اســتقراض از بانــک 

مرکــزی یعنــی دســت بــردن در منابــع بانــک 
مرکزی و استقراض پول، فروش اوراق است.
حاضــر  شــرایط  در  اســت:  معتقــد  انصــاری 
انتشــار اوراق متعــدد شــاید از ظرفیت هایــی 
کنــد و  کــه دولــت بایــد از ان اســتفاده  باشــد 
اجــازه ندهــد بودجــه بخــش عمرانــی بــه کل 
اقتصــادی شــود،  قربانــی وضعیــت موجــود 
کــه ســال های قبــل هــم انجام  کاری  همــان 
آینده فروشــی  را  آن  برخــی  گرچــه  ا مــی داد. 
یــا تــورم زا می داننــد ولــی دولــت چــاره ای جز 

انتشار اوراق متعدد ندارد.
او ادامــه می دهــد: دولــت نمی توانــد هزینــه 
به خوبــی  آینــده  ســال  بــرای  را  بودجه هــا 
کنــد؛ یــا شــاید ایــن دولــت نتوانــد  مدیریــت 
هزینه ها را به درستی مدیریت کند. در چنین 
قربانــی وضــع  کــه  تنهــا هزینــه ای  شــرایطی 
کشور است.  موجود می شود بودجه عمرانی 
گرچه بودجه عمرانی ســال  گفته انصاری ا به 
۱۳۹۹، رشــد ۱۲ درصــدی دارد اما با توجه به 
اینکــه در ســال ۱۳۹۸، ایــن بودجــه محقــق 
نشــد، بار دیگــر نگرانی ها دربــاره عدم تحقق 

آن وجود دارد.
گرچــه از ابتــدای دولــت  انصــاری می گویــد: ا
تخصیــص  بــرای  تــازه ای  رویکــرد  یازدهــم 
اولویت بنــدی  براســاس  عمرانــی  اعتبــارات 
ح ها و پیشرفت فیزیکی آنها اعمال شده،  طر
پروژه هــای  تعــداد  بــودن  بــاال  به دلیــل  امــا 
نیمه تمــام، مشــکالت اقتصاد ملــی و بودجه 
مشــکالت  درگیــر  همچنــان  عمرانــی  حــوزه 
جــدی اســت. برخــی مهمتریــن روش حــل 

بخــش  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  را  مســئله 
خصوصی در تکمیل پروژه ها می دانند.

یکــی از چالش هــای اصلــی دولــت چگونگــی 
حــاال  و  اســت  نیمه تمــام  ح هــای  طر اتمــام 
دولــت دوازدهــم درگیــر ایــن مســئله اســت. 
شــورای اقتصــاد، طبــق آیین نامه مــاده ۲۷، 
کــه بخشــی از پروژه ها  بــه دولت اجــازه داده 
بخــش  بــه  را  خــود  نیمه تمــام  ح هــای  طر و 
گــذار شــود؛ امــا موانعــی بــر ســر  خصوصــی وا
راه اســت. دولــت به دنبــال ایــن اســت تــا بــا 
کــردن بخــش خصوصی، ســرمایه های  قانــع 
ح های  آنــان را برای مشــارکت در تکمیــل طر

کنند. کشور جلب  نیمه تمام 
خردادمــاه ســال ۱۳۹۵ علــی عبدالعلی زاده، 
 رئیس »کارگروه پیگیری پروژه های نیمه تمام« 
گفت وگــو بــا »پایــگاه خبــری اتــاق ایــران«  در 
پروژه هــای  گــذاری  وا جزئیــات  دربــاره 
گفته اســت:  نیمه تمــام به بخــش خصوصی 
در شــورای اقتصــاد، طبــق آیین نامــه مــاده 
که بخشــی  ۲۷، بــه دولــت اجازه داده شــده 
ح هــای نیمه تمام، به بخش  از پروژه هــا و طر
گفته است: دولت  گذار شــود. او  خصوصی وا
بخــش  تشــویقی  سیاســت  بــا  می خواهــد 
ایــن  در  ســرمایه گذاری  بــرای  را  خصوصــی 
کنــد؛  تــا پروژه هــای نیمه تمــام  عرصــه وارد 
انصــاری  برســد.  بهره بــرداری  بــه  و  تکمیــل 
کــه  اســت  معتقــد  گذاری هــا  وا نــوع  دربــاره 
ح هــا و  گــذاری طر دولــت بایــد در ســازوکار وا
کند؛ برخی  پروژه هــای نیمه تمام تجدیدنظر 
ح ها اصال توجیه اقتصادی ندارد و  از ایــن طر

کننده است. گذاری ها بسیار ناامید  روند وا
گر در  نایب رئیــس اتاق ایران ادامه می دهد: ا
ح های  گــذاری طر بودجــه ســال آینــده بــه وا
نیمه تمــام بــه بخــش خصوصــی توجه شــود 
جدیــد  اشــتغال  هــزار   ۸00-۷00 آن  نتیجــه 
کافــی بــه ایــن  اســت، ولــی متاســفانه توجــه 
ح های نیمه تمام  مسئله نمی شود و هنوز طر

به وضعیت سابق باقی مانده است.
گذاری ها را هم مشکل دولت  او دلیل عدم وا
و هــم مشــکل بخــش خصوصــی می دانــد و 
گویــد: دســتگاه های اجرایــی مایــل بــه  مــی 
گذاری هــا نیســتند. بنابرایــن بــه ســازوکار  وا
قویتری نیاز اســت تا دستگاه اجرایی را وادار 
از طــرف دیگــر  کنــد.  ح هــا  گــذاری طر وا بــه 
بخش خصوصی ســرخورده و ناامید اســت و 

امید به آینده ندارد.

محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران: 

  واقعیت های 
اقتصاد ایران

 

اله م�ت
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کشــور  اتاق تعاون ایران برای نخســتین بار در 
ح شامخ  از مهرماه ۱۳۹۸ نسبت به اجرای طر
که نتیجه آن بصورت  ساختمان اقدام نموده 
ماهانــه توســط مرکــز آمــار اتــاق تعــاون ایــران 
منتشــر خواهد شــد. در همین راستا محاسبه 
کل اقتصــاد، بــا همکاری ســه  شــامخ ترکیبــی 

اتاق در حال انجام است.
ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای  دبیرخانــه 
ایــران نیــز همــکاری متقابــل خــود را از ابتــدای 
کلیه  برگــزاری ایــن طــرح آغاز نمــوده اســت و از 
گرامــی و تمامــی بنگاه هــای اقتصادی  اعضــای 
کثری  حوزه صنعت احداث جهت مشارکت حدا

در این طرح دعوت به عمل می آورد.
گــون  گونا و  متنــوع  شــاخص های  میــان  از 
کشــورها و ســازمان های  که توســط  اقتصادی 
بین المللی انتشار می یابند،  شاخص مدیران 
  PMI )Purchasing Manager’s Index(  خرید
که در فارســی بــه اختصار “شــامخ” نامگذاری 
شــده اســت، یکــی از مهم ترین شــاخص های 
کثــر  ا پذیــرش  مــورد  کــه  اســت  اقتصــادی 
درحــال  دارد.  قــرار  توســعه یافته  کشــورهای 
 ۲۹000 حــدود  بــرای  شــامخ  شــاخص  حاضــر 

کشــور  بنــگاه بخــش خصوصــی در بیــش از ۴0 
دنیــا  محاســبه و منتشــر می شــود. نتایج این 
که بر اســاس پایش پرسشنامه ای به  شاخص 
دســت می آیــد، بینش آنــی و تصویر ســریعی از 
کالن بــه ویژه وضعیــت رونق  شــرایط اقتصــاد 
و رکــود در بخش هــای ســاختمان، صنعــت و 

خدمات ارائه می دهد.
کثری در  کــه مشــارکت حدا الزم بــه ذکر اســت 
ح می تواند تصویری دقیق از شــرایط  ایــن طــر
کــه به  کــم بــر صنعــت احــداث )  اقتصــادی حا
را  اســت(  شــده  نامیــده  ســاختمان   اختصــار 
 در اختیار فعاالن و تشکلهای صنفی حرفه ای
مشــکالت  رفــع  پیگیــری  و  اســتناد  جهــت   
ح بصــورت ماهانه  صنفــی قرار دهــد. این طــر
برگــزار شــده و پــس از اتمام زمان پاســخگویی 
مشــخص، نســبت به تدوین آمــاری آن اقدام 
و پــس از مشــخص شــدن شــامخ ســاختمان، 
که عالقمندان مــی توانند با  گردد  منتشــر مــی 
ح شــامخ ســاختمان عالوه  ورود بــه بخش طر
ح  کســب اطالعــات بیشــتر در خصــوص طر بــر 
شــده  منتشــر  شــامخ های  کلیــه  بــه  شــامخ، 
دسترســی داشــته و پــس از دریافــت، بررســی 

نمایند.

اجرایــی  دســتورالعمل  ابــالغ  از  پــس 
قانون تســهیل تســویه بدهــی بدهکاران 
و   ۹۸ مــاه  اســفند  در  بانکــی  شــبکه  بــه 
بدلیــل عــدم ارائــه خدمــات ایــن قانون 
به اعضای ســندیکا )پیمانکاران( توسط 
برخــی شــعب بــا بهانــه اســتفاده از واژه 
دبیرخانــه  قانــون،  متــن  در  “تولیــدی” 
ســندیکا نســبت به نامه نــگاری با بانک 
مرکــزی در اســفند ۹۸ اقــدام نمــود تــا با 
منــدی  بهــره  امــکان  مشــکل  ایــن  رفــع 
را  قانونــی  ظرفیــت  ایــن  از  پیمانــکاران 

نماید. فراهم 
 اداره مطالعــات و مقــررات بانکــی بانــک 
طــی   ۹۹ خــرداد   ۱۹ تاریــخ  در  مرکــزی 
بــه نامــه ســندیکای  نامــه ای در پاســخ 
ح  شرکتهای ســاختمانی ایران ضمن شر
امــکان  کــه  اســت  داشــته  اعــالم  قانــون 
بهره منــدی پیمانــکاران از ایــن ظرفیــت 

قانونی امکان پذیر است. 
کــه:   اســت  آمــده  چنیــن  نامــه  ایــن  در 
اســتحضار می رســاند، بــه اســتناد تبصره 
ذیل ماده واحده قانون تســهیل تســویه 
کشــور  بانکــی  شــبکه  بدهــکاران  بدهــی 
که  کــه اشــعار مــی دارد »کلیــه تســهیالتی 
بــرای تولیــد اعطــا شــده، مشــمول ایــن 
اســاس  بــر  همچنیــن  و  اســت«  قانــون 
صرفــا  مذکــور،  دســتورالعمل   ۲ مــاده 
اعطایــی  تســهیالت  از  ناشــی  مطالبــات 
ک محاســب آن در  کــه قــرارداد مال ریالــی 
سامانه ســمات در بخش های اقتصادی 
کشــاورزی، شــکار و جنگلداری، شیالت، 
اســتخراج معــادن، صنعــت، ســاختمان 
گاز بــا هــدف ایجاد،  و تامیــن بــرق، آب و 
و  گــردش  در  ســرمایه  تامیــن  توســعه، 
باشــد،  شــده  بنــدی  طبقــه  تعمیــرات 
مشــمول بهــره منــدی از مزایــای قانــون 

مذکور می باشد. 

کشــور،  ســازمان امور مالیاتی 
معاونــت درآمدهــای مالیاتی 
ابالغــی  دســتورالعمل  طبــق 
خ  شــماره ۵0۴/۹۹/۲۳0 مور
۱۳ اردیبهشــت ۹۹ و مطابــق 
مفــاد  از  حاصلــه  اختیــار 
مــاده ۱0 آییــن نامــه اجرایــی 
موضــوع تبصــره ۳ مــاده ۱۶۹ 
قانــون مالیاتهای مســتقیم و 
موافقت به عمل آمده در این 
خصوص اعالم داشــته اســت 
کــه مهلــت ارســال معامــالت 
فصلــی زمســتان ســال ۱۳۹۸ 
تا ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹ و معامالت 
فصلــی بهــار ۱۳۹۹ تــا ۱۵ مهــر 

گردیده است. ۱۳۹۹ تمدید 

امکان بهره مندی فراخوان مشارکت کلیه پیمانکاران در طرح شامخ ساختمان 
پیمانکاران از ظرفیت قانون

 تسهیل تسویه بدهی
 بدهکاران به شبکه بانکی

تمدید زمان ارسال معامالت فصلی زمستان ۹8 و بهار ۹۹
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 نشست

مشــکالت بیمــه ای مدیرعامــل موظــف و 
اعضــای موظــف هیــات مدیــره شــرکتها بــا 
ســازمان تامین اجتماعی در نحوه دریافت 
لیســت و احتســاب حق بیمــه و همچنین 
مشــکالت پیمانــکاران در نحــوه احتســاب 
حــق بیمــه قراردادهــای غیرعمرانــی حوزه 
کمیته  کارگــروه تخصصــی  صنعــت بــرق در 
مــاده ۱۲ قانون احــکام دائمــی برنامه های 
ح و مــورد بررســی قــرار  کشــور مطــر توســعه 

گرفت.
کمیتــه  کارگــروه تخصصــی  آخریــن جلســه 
کار »بررسی درخواست  ماده ۱۲ با ۲ دستور 
اجــرای صحیح  بخشــنامه ۹ جدیــد درآمد 
ســازمان تامین اجتماعی بــا موضوع نحوه 
دریافــت لیســت و حــق بیمــه مدیرعامــل 
و   شــرکت ها«  موظــف  مدیــره  هیــأت  و 
همچنیــن »بررســی مشــکالت پیمانــکاران 
حــوزه صنعت بــرق در پرداخــت حق بیمه 
موضــوع بخشــنامه ۱۴/۵ ســازمان تامیــن 
اجتماعــی تحــت عنــوان نحــوه احتســاب 
کلید در  حق بیمــه قراردادهای غیرعمرانی 
دست)PC و EPC(” در تاریخ ۱۱ /۹۹/0۴در 
اتــاق  بــا حضــور نماینــدگان  ایــران و  اتــاق 
ایــران، اتــاق تهران، اتــاق تعــاون، معاونت 
حقوقی ریاســت جهموری، سازمان تامین 
اجتماعی، شرکت توانیر، شرکت توزیع برق 
تهــران بــزرگ، ســتاد تســهیل و رفــع موانع 
تولید، ســندیکای شــرکت های ساختمانی 

ایــران، انجمــن صنفی مهندســان معمار و 
شهرســاز، ســندیکای صنعــت بــرق ایــران، 
ســندیکای صنعــت برق اصفهان و شــرکت 
گردیــد. نمایندگان  مشــاور شــاربافت برگزار 
گفتگــوی اســتان های اصفهــان و  شــورای 
خوزســتان نیز بــه صورت آنالین در جلســه 

حضور داشتند.
ح بود :» طبق  دســتور اول جلسه بدین شر
تبصره ۵ ماده ۴ قانون اصالح قانون تامین 
اجتماعی مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشــخیص 
کارفرمایان  که  مصلحت نظام “در مواردی 
تامیــن  قانــون   ۲ مــاده   ۴ بنــد  موضــوع 
اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ اشــخاص حقیقی 
اشــخاص  مدیــران  همچنیــن  و  باشــند 
حقوقــی غیردولتــی مــی توانند بــا پرداخت 
کارفرمــا به  حــق بیمــه ســهم بیمــه شــده و 
ترتیــب مقــرر در مــاده ۲۸ قانــون مذکــور و 
کار  اصالحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به 
کارگاه در زمــره مشــمولین قانــون مذکور  در 
گیرند. آییــن نامه اجرایــی این تبصره  قــرار 
خدمــت  ســوابق  احتســاب  نحــوه  شــامل 
و پرداخــت حــق بیمه هــای معوقــه بنــا بــه 
پیشــنهاد وزارت رفــاه و تامین اجتماعی به 

تصویب هیات وزیران خواهد رسید.«
نماینــده  تکلــی،  محمــد  مــورد  ایــن  در 
ســندیکای شــرکت های ســاختمانی ایران  
کــه در جلســه حاضر بود اظهار داشــت طی 
کــه ســندیکا با ســازمان تامین  مکاتبــه ای 

اجتماعــی در زمان جناب آقای زدا داشــته 
کــه از  اســت، ســازمان پاســخ داد مدیرانــی 
کننــد باید در  شــرکت حقــوق دریافــت مــی 
که حقوق دریافت  کســانی  لیســت بیایند و 
کنند مشــمول تبصره ۵ ماده ۴ قانون  نمی 
تامیــن اجتماعــی هســتند، لیکــن در حال 
حاضــر برخــالف پاســخ ایشــان عمــل مــی 
شــود. همچنیــن رویه ســازمان قبــاًل بدین 
شــکل نبــوده اســت و االن تصمیــم بــر این 
کســانی  که بیمه اختیاری شــود، لذا  شــده 
کــه از ۲0 ســال پیــش لیســت داده انــد، می 

گیرند. بایست مورد پذیرش قرار 
از  خــود  تکمیلــی  گــزارش  در  تکلــی  آقــای 
دستور اول این جلسه نکاتی را خاطرنشان 

ح زیر است: که به شر شدند 
در خصــوص ایــن تبصــره نــکات ذیــل حائز 
مــاده  ایــن  بیمــه  کــه  می باشــد  اهمیــت 
ایــن  زیــرا در  یــک بیمــه اختیــاری اســت. 
کارفرمایان کــه   تبصــره تصریح شــده اســت 

از  همچنیــن  نماینــد.  بیمــه  می تواننــد   
مدیــران  تبصــره  ایــن  مشــمولین  جملــه 
کــه   اشــخاص حقوقــی غیردولتــی هســتند 
بر اســاس بند ت ماده ۱ آیین نامه آن، این 
کــه حقــوق دریافت نکنند  عــده در صورتی 
که به نظر می رســد  می تواننــد بیمه شــوند 
منظــور عــدم وجــود رابطــه اســتخدامی بــا 
کارفرمایی اســت. فعاالن  کارگــری و  رابطــه 
کمیته ماده  بخش خصوصــی از دبیرخانــه 

بررسی مشکالت بیمه ای  
اعضای هیأت مدیره موظف

در جلسه کارگروه تخصصی کمیته ماده ۱۲  سازمان تامین اجتماعی بررسی شد

س�ت
�ش �ز
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۱۲ درخواست نموده اند تا درخواست اجرای 
صحیــح بخشــنامه ۹ جدیــد درآمــد موضــوع 
نحوه دریافت لیســت و حق بیمه مدیرعامل 
کــه حقــوق دریافت   و هیــات مدیــره شــرکتها 

گیرد. کنیته قرار  کار این  می کنند در دستور 
بخــش  نماینــدگان  از ســوی  مــوارد مذکــور 
نماینــده  و  شــده  ح  مطــر خصوصــی 
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران با 
اشــاره بــه نامــه ســازمان در پاســخ بــه نامه 
را  شــعب  از  متفــاوت  رویه هــای  ســندیکا 
مــورد انتقــاد قــرار داد طبــق مکاتبه صورت 
گرفتــه فی مابین ســازمان تامیــن اجتماعی 
و ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی )نامــه 
مــرداد   ۲۷ خ  مــور  ۵۲0/۹۷/۵000 شــماره 
که  ۹۷( ســازمان چنیــن پاســخ داده اســت 
کلیــه اعضــای هیــات مدیــره و مدیرعامــل 
حقــوق  شــرکت  از  کــه  حقوقــی  اشــخاص 
بــرای  موضــوع  ایــن  و  می نماینــد  دریافــت 
گردد،  ســازمان تامیــن اجتماعی احــراز می 
در ایــن صــورت مــی بایســت لیســت و حق 
شــدگان  بیمــه  ســایر  هماننــد  آنــان  بیمــه 
مشــمول قانون تامیــن اجتماعی به شــعبه 

ذیربط ارســال و پرداخت شود.
لیکن در خصوص مدیران اشــخاص حقوقی 
کننــد  کــه حقــوق دریافــت نمــی  غیردولتــی 

تامیــن  قانــون   ۴ مــاده   ۵ تبصــره  مشــمول 
که می توانند نسبت به  اجتماعی می شــوند 
ارســال لیست و پرداخت حق بیمه به همراه 
گردیده  کارگــران شــاغل اقــدام نماینــد. مقــرر 
اســت ســازمان طی نامــه مکتوب نســبت به 
اظهار نظرهای جلســه اقدام اصالحی خود را 

به دبیرخانه این شورا اعالم نماید.
 

دستور دوم جلسه
کارگــروه  دســتور دوم جلســه آخریــن جلســه 
کمیته مــاده ۱۲ در ارتباط با نحوه  تخصصــی 
احتســاب حــق بیمه متعلقــه در قراردادهای 
کار بود. پیمانکاران  گذارنــدگان  منعقده با وا
نحــوه  بــا  ارتبــاط  در  بــرق  صنعــت  حــوزه 
احتســاب حــق بیمه متعلقــه در قراردادهای 
کار )عمدتا شــرکت  گذارنــدگان  منعقــده بــا وا
توانیر، ۱۶ شــرکت در بخــش انتقال برق و ۳۹ 
شــرکت در بخش توزیع برق( با دو بخشــنامه 
۱۴ و ۵/۱۴ ســازمان تامین اجتماعی رو به رو 
هستند؛ لیکن مشکالتی برای آنان در اجرای 
ح ذیل ایجاد شــده  بخشــنامه ۵/۱۴ بــه شــر

است:
۱-عدم امکان اســتفاده شرکتهای توزیع برق 
کار از بخشــنامه ۵/۱۴  گذارنــده  بــه عنــوان وا

سازمان تامین اجتماعی

کلید در دست ۲-وجود ابهام در واژه 
در  بیمــه  حــق  مقطــوع  ضریــب  نبــود   -۳

قراردادهای حوزه برق
گفتگوی  با عنایت به مطالب فوق شورایهای 
و ســندیکای صنعــت  اصفهــان  خوزســتان، 
بــرق اســتان اصفهان درخواســت نمــوده اند 
کار شــورای  تــا پیشــنهادات ذیــل در دســتور 

گیرد: گفتگو قرار 
گذارنده  •شــرکتهای توزیع بــرق به عنــوان وا

گیرند. کار، مشمول بخشنامه ۵/۱۴ قرار 
جدیــد   ۵/۱۴ بخشــنامه  ب  بنــد  •عنــوان 
ســازمان تامیــن اجتماعــی از قراردادهــای به 
کلید در دست پروژه های انتقال نیرو  صورت 
کلید  و برق رســانی به قراردادهای به صورت 
در دســت PC و EPC پروژه انتقال نیرو و برق 

گردد. رسانی اصالح 
که  •قراردادهــای انتقــال نیــرو و بــرق رســانی 
کثــر ۳0 درصــد تجهیــزات اختصاصی آن  حدا
کارفرما تامین می شود از شمول این  توســط 

گردد. ج نمی  بخشنامه خار
قراردادهــا  بیمــه  ضریــب  ســازی  •مقطــوع 
گیرد.  به عبارت دیگر ضریب مقطوع  صــورت 
کــه در آینــده  حــق بیمــه بــرای قراردادهایــی 

منعقد می شوند، اعالم شود.

 معاون استاندار لرستان و فرماندار بروجرد 
گفــت: پروژه هــای عمرانــی به دلیل شــیوع 

کرونا نباید زمین بمانند. بیماری 
حقــوق  جلســه  در  رحیمــی  عبدالرحیــم 
شهروندی بروجرد که روز ۵ تیرماه در سالن 
همایش های فرمانداری برگزار شــد، اظهار 
کرونــا نظیر بیماری های دیگر  کرد: بیماری 
مانند آنفلوانزا. ایدز و ... با ما خواهد بود.

کرد: باید زندگی مســالمت آمیز  وی تصریح 
ادارات  و  باشــیم  بیمــاری داشــته  ایــن  بــا 
کلیــه  شهرســتان تعطیــل نخواهنــد شــد و 

کارکنان باید حضور داشته باشند.
کــرد: هر فرد  فرمانــدار بروجرد خاطرنشــان 

بایــد بــرای مقابله با این بیماری مراقب خود باشــد و فاصله اجتماعی 
کند. را رعایت 

رحیمی با اشــاره به اینکه زدن ماسک در ادارات ضروری است، افزود: 
کلیه پرسنل ادارات شهرستان باید ماسک بزنند ولی در برخی ادارات 

این مهم رعایت نمی شود.
کرونا  کــرد: به دلیل شــیوع ویروس  وی اضافــه 
کارهای عمرانی غافل شــد بلکه عالوه  نبایــد از 
کارها به  بر رعایت پروتکل های بهداشــتی باید 
روال عادی برگردند. معاون اســتاندار لرســتان 
کــرد:  بیــان  ادارات،  ارزشــیابی  بــه  اشــاره  بــا 
ادارات به صــورت ماهیانــه صــورت  ارزشــیابی 
می گیرد و ارزشــیابی ها بر اســاس شاخص های 
صــورت می گیــرد. رحیمــی ادامــه داد: نهادینه 
بــه عنــوان  ســازی فرهنــگ حجــاب و عفــاف 
یکــی از ضرورت هــای باورهــای دینی مســتلزم 
برنامه ریزی صحیح در سه حوزه فرد، خانواده 

و جامعه است.
کــرد: بــرای فرهنــگ ســازی بایــد از ظرفیت هــای موجــود   وی عنــوان 
کرد و شــهرداری ها، صدا و سیما، ائمه جمعه و امور مساجد  اســتفاده 
ترویــج  بــرای  آن  از  بایــد  کــه  اســت  ظرفیت هایــی  جماعــات  ائمــه  و 

کرد./ ایسنا فرهنگ سازی استفاده 

ونا نباید زمین باقی بمانند وژه های عمرانی به دلیل کر پر
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 نشست

 ۱۲ مــاده  کمیتــه  نشســت  ششــمین  هفتــادو 
لعیــا جنیــدی معــاون  بــا حضــور خانــم دکتــر 
حقوقــی رئیــس جمهــور به عنــوان رئیــس این 
قــوه  معــاون  الفــت  محمدباقــر  دکتــر  کمیتــه، 
کاظم دلخوش نماینــده قوه مقننه،  قضاییــه، 
کمیتــه مــاده ۱۲ و  غالمحســین شــافعی دبیــر 
کمیته و نماینــدگان بخش  ســایر اعضای ایــن 
خصوصی و ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی 
ایــران از ســاعت ۱۸ روز دوشــنبه ۱۲ خرداد  ۹۹ 
در محــل اتاق بازرگانی ایران با موضوع بررســی 
مشــکالت ســامانه الکترونیــک دولــت )ســتاد( 

تشکیل شد.
طریــق  از  مناقصــات  فرآینــد  حاضــر  حــال  در 
انجــام  )ســتاد(  دولــت  الکترونیــک  ســامانه 
بــرای فعــاالن بخــش  کــه مشــکالتی  می گیــرد 
نمــوده  ایجــاد  ســندیکا  اعضــای  و  خصوصــی 
اســت ســندیکا موضــوع را از طریــق دبیرخانــه 
کمیتــه ماده ۱۲ قانــون احکام دائمــی پیگیری 
از  پــس  کــه  و درخواســت حــل مســئله نمــود 

کارشناســی جلســه  مکاتبات و برگزاری جلســه 
اصلی شورا برگزار گردید. در این جلسه نمانیده 
کمیته ماده ۱۲ بر مبنای مســتندات  دبیرخانه 
ومکاتبــات ارســالی ســندیکا بــه عنــوان مرجــع 
ح، موضــوع را تشــریح نمــود، نماینــدگان  طــر
وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
توضیحاتــی از خدمات ســامانه ارائــه نمودند، 
گالبتونچی و مهندس مســعودی  آقایــان دکتــر 
نمایندگان سندیکا اعتراض اعضای سندیکا را 
گران بدالیل  نســبت به اخذ هزینه از مناقصــه 

ذیل اعالم نمودند:
گردش  -عــدم شــفافیت در اخذ هزینه و عــدم 

خزانه ای وجوه حاصله
-عدم وجود مبنای قانونی در اخذ هزینه

-مطابــق قانون و مصوبــه هیات دولت، دولت 
در راستای شفاف سازی و نظارت بر مناقصات 
و معامــالت دولتی اقدام به راه اندازی ســامانه 
نمــوده و می بایســتی هزینــه را پرداخــت نماید 
در حالیکــه هزینــه را از بخــش خصوصــی اخــذ 

مینماید مضافًا عدم تطابق خدمت ارائه شده 
که هزینه راه اندازی سامانه و  با هزینه دریافتی 
هزینه خدمات بوده و رقم ســنگینی به نسبت 

گردد  رقم معامالت اخذ می 
کــه قبال و در جلســه حضوری  - ســایر مــواردی 

گردید عنوان 
در ادامــه نماینــده دیــوان عدالــت اداری نیــز 
ابطــال مصوبــه ســازمان حمایــت را قانونــی و 
مطابــق بــا قانــون بدیــل عــدم مجــوز ســازمان 
حمایــت در تعیین و اخذ هزینه اعالم و آمادگی 
خــود را بــرای پیگیری عدم اجــرای رای دیوان 

اعالم نمود.
کرات و بحث هــای طرفین نماینده  پــس از مذا
قــوه قضائیــه مبنــی بــر جرم بــودن اخــذ هزینه 
در صــورت نبــودن مجــوز قانونــی اظهــار نظــر 

نمودند.
در  جلســه  رئیــس  به عنــوان  جنیــدی  خانــم 
جمــع بنــدی مطالــب اعــالم نمودنــد طرفیــن 
مســتندات و مــدارک خــود را مبنــی بــر مجــوز 
گــذاری به بخش خصوصی بــرای راه اندازی  وا
ســامانه و نحوه تعیین قیمت و مجوزها و سایر 
مســتندات الزم و نماینــدگان بخش خصوصی 
و اتــاق هــم نظرات خود در مــورد اخذ هزینه ها 
الزم  مســتندات  اســاس  بــر  تــا  نمانیــد  اعــالم 
کمیته و  گــردد. مصوبــه  کمیتــه ابــالغ  مصوبــه 
اقدامــات بعدی از ســوی دبیرخانه ســندیکا تا 

گردد. اخذ نتیجه نهائی پیگیری می 
 

هفتاد و ششمین نشست 
کمیته ماده 12 

کمیتــه مــاده ۱۲  هفتــاد و ششــمین نشســت 
کمیتــه برگــزار شــد. در  بــا حضــور اعضــای ایــن 
ایــن نشســت ضمن بررســی مشــکالت فعاالن 
اقتصادی با سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد(، موضوع اجرایی نشدن مصوبه هیات 
وزیــران در مــورد امــکان تبدیل شــرکت های با 
بــه شــرکت های ســهامی  مســئولیت محــدود 

ح شد. خاص مطر
ورزی،  ســالح  حســین  اظهــارات  اســاس  بــر 
ایــن  در   ،۱۲ مــاده  کمیتــه  دبیــر  قائم مقــام 
جلســه اجرایــی نشــدن مصوبه هیــات وزیران 
از ســوی بخــش خصوصــی را مــورد انتقــاد قرار 
داد  و خواســتار عملیاتی شــدن ایــن مصوبه با 
گســترده انواع  توجــه به تغییــرات بازار و تمایل 

شرکت ها به حضور در بورس شد..
معــاون  جنیــدی،  لعیــا  نشســت،  ایــن  در    

بررسی      مشکالت
    سامانه الکترونیک دولت )ستاد(

در نشست دولت ومجلس و نماینده بخش خصوصی صورت گرفت

س�ت
�ش �ز
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رونــد  از  گزارشــی  رئیس جمهــور  حقوقــی 
چگونگــی تصویــب و ابالغ شــیوه نامه اجرایی 
مصوبه هیات وزیــران در مورد امکان تبدیل 
شرکت های با مســئولیت محدود به سهامی 
خــاص ارائــه داد. او در نهایــت بــا توجــه بــه 
کمک  گرفته خواستار  که صورت  تالش هایی 
قــوه قضائیــه در مســیر اجرایــی شــدن ایــن 

مصوبه شد.
کار  ســالح ورزی در ادامــه بــه آنچه در دســتور 
کــرد:  ایــن نشســت بــود پرداخــت و تشــریح 
کمیتــه مــاده ۱۲  هفتــادو ششــمین نشســت 
بــه مشــکالت فعــاالن اقتصــادی بــا ســامانه 
ســتاد اختصاص داشــت. طبق قانون وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت مســئولیت ایجاد 
که سیســتم انجام  و مدیریــت این ســامانه را 
بــه  اســت  اجرایــی  دســتگاه های  معامــالت 
کار  عهــده دارد. در ایــن رابطــه وزارت  خانــه 
کمک یک شــرکت  کــرده و با  را بــرون ســپاری 
بخــش خصوصــی ایــن ســامانه را راه انــدازی 

کرده است.
گفته هــای او روند تشــکیل و خدماتی  طبــق 
کــه از ایــن ســامانه باید ارائه شــود بــه تدریج 
در قوانیــن بعــدی ماننــد تبصره ۵ مــاده ۱۶۹ 
قانون مالیات های مستقیم، ماده ۵0 قانون 
کشــور و  احــکام دائمــی برنامه هــای توســعه 
مــاده ۹ قانون برنامه ششــم توســعه، تکمیل 

شد.
کیــد بــر اجرایی  نایب رئیــس اتــاق ایــران بــا تأ
ایــن  خدمات دهــی  و  قوانیــن  ایــن  شــدن 
گذشــته به مشکالتی  ســامانه طی سال های 
ح شــده  کــه از ســوی فعــاالن اقتصــادی مطر
کارمزد در  کرد: دریافــت هزینه  کید  اشــاره و تأ
کــه مورد  این ســامانه یکی از مســائلی اســت 
کــه در قانون اشــاره ای  گرفته چرا انتقــاد قــرار 
کارمزد برای اســتفاده از خدمات  بــه دریافت 
دریافــت  درحالی کــه  اســت.  نشــده  ســامانه 
کارمــزد باید بر اســاس قانون باشــد و  هرگونــه 

نه مقرره.
طبــق  کارمــزد  ایــن  داد:  ادامــه  ســالح ورزی 
مصرف کننــده  از  حمایــت  ســازمان  مصوبــه 
بــرای  نیــم درصــد  کثــر  تولیدکننــده و حدا و 
گرفتــه  تمامــی مراحــل یــک معاملــه در نظــر 
شــده اســت. در ســال ۹۵ ایــن تعرفــه طبــق 
تغییراتــی  حمایــت،  ســازمان  دیگــر  مصوبــه 
کــرد. او یادآور شــد: این اعتراض هــا در دیوان 
ح و بررســی شــده و بر  عدالــت اداری نیــز مطر

اســاس رأی دیــوان، مطابــق قانــون تعییــن 
تجــارت  توســعه  مرکــز  خدمــات  تعرفه هــای 
الکترونیکــی، ایــن مرکز اجازه دارد نســبت به 
که ارائه می دهد، هزینه ای دریافت  خدماتی 
کند.  و وجــوه حاصــل از آن را بــه خزانــه واریز 
در تبصره این قانون نیز آمده »انواع خدمات 
کز یاد شــده و تعرفــه هر یک از آنها باید بنا  مرا
بر پیشــنهاد وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
بــا رعایت اصل ۴۴ قانون اساســی به تصویب 
کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.« 
بنابرایــن مرجــع تعیین تعرفه ســامانه ســتاد 
کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطات اســت 
و  مصرف کننــده  از  حمایــت  ســازمان  نــه  و 
تولیدکننده. از طرفی وجوه دریافتی به جای 
اینکه به خزانه واریز شود مستقیم به ازای هر 
که  کنشــی به حســاب مجری این ســامانه  ترا

یک شرکت خصوصی است، واریز می شود.
قائم مقام دبیر کمیته ماده ۱۲ اجرایی نشدن 
برخی از الزامات قانونی برای انجام معامالت 
ســامانه ســتاد را بخــش دوم از اعتراض هــای 

کرد. فعاالن اقتصادی عنوان 
ســالح ورزی با توجه به آنچه در این نشســت 
ح شد، گفت: برای روشن شدن موضوع  مطر
و اتخاذ تصمیمی دقیق و مشــخص، قرار شد 
اعضای ســندیکای شــرکت های ســاختمانی 
ایران و انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان 
شــرقی از یک ســو و وزارت صنعــت، معــدن و 
تجارت به عنوان متولی از ســوی دیگر به سه 
ســئوال مشــخص، پاســخ داده و در اختیــار 

کمیته ماده ۱۲ قرار دهند. دبیرخانه 
نایب رئیس اتاق ایران درباره این ســه ســوال 
کــه همگــی در  گفــت: نکتــه اول ایــن اســت 
کارمزد بــه ازای خدمتی  مــورد لــزوم پرداخت 
کــه دریافــت می کنیــم، توافــق داریــم. ســوال 
کــه ایــن مبلــغ باید به چــه میزان  اینجاســت 
باشــد و بــرای چــه خدماتــی دریافــت شــود؟ 
ســوال دوم اینکــه بــر اســاس قانــون امــکان 
پــروژه  ایــن  در  خصوصــی  بخــش  مشــارکت 
خــاص بــر اســاس مــدل BOT وجــود دارد یــا 
خیــر؟ و در نهایــت، این ســامانه بــرای حفظ 
کاربران خود تا چه حد  حریــم تجاری و اصرار 

مسئولیت دارد؟
کمیته درباره  ســالح ورزی درباره نظر اعضای 
گفــت: بدون  کارمــزد نیــز  چگونگــی دریافــت 
شــک بــه منظــور شــفافیت و نظــارت دقیق، 
کشــور واریز شــود و در  این وجه باید به خزانه 

این رابطه هیچ تردیدی وجود ندارد.

 ادامه بررسی مشکالت سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت

ســندیکای  داریــد  اطــالع  کــه  همانطــور 
شرکتهای ساختمانی ایران پس از راه اندازی 
کارمزدهای غیرمتعارف  سامانه ســتاد و اخذ 
از برنــدگان مناقصات، پیگیــری موضوع را در 
ح  کنــون با طر کار خود قــرار داده و تا  دســتور 
کمیته مــاده ۱۲  گفتگــو،  موضــوع در شــورای 
کشــور،  توســعه  برنامه هــای  دائمــی  احــکام 
وزارت صمت، و ...  با اســتناد به مفاد قانون 

کسب شده است. نتایجی 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز  شورای 
گذشــته بــا مصوباتی مشــکالت این  در ســال 
کاهش داده و پیگیری ها همچنان  سامانه را 
کمیته مــاده ۱۲ احکام دائمی برنامه های  در 

کشور در حال انجام است. توسعه 
کمیتــه در  هفتــاد و ششــمین نشســت ایــن 
۱۲ خــرداد نیــز بــه بررســی موضــوع پرداختــه 
گزارش( و مقرر شــد در جلسه آتی با  )مطالعه 
توجه به عدم شــفافیت مبنــای قانونی برای 
کارمزد از برنده مناقصات توســط  اجــازه اخذ 
تجــارت  توســعه  مرکــز  خصوصــی  پیمانــکار 
الکترونیکــی، بــرای روشــن شــدن موضــوع و 
اتخــاذ تصمیــم دقیــق و مشــخص از ســوی 
کمیتــه مــاده ۱۲، فعــاالن بخــش خصوصی و 
وزارت صنعت،معدن و تجارت )مرکز توســعه 
تجــارت الکترونیکــی( به ۳ ســوال مشــخص، 
ح در جلســه آتی به  پاســخ داده و جهــت طــر

کمیته ماده ۱۲ ارسال نمایند. دبیرخانه 
 ۱(کارمزد خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به چه میزانی تعیین می شود؟
 ۲(کارمزد خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی
گردد؟ دولت بابت ارائه چه خدماتی دریافت 

۳(آیــا طبــق قانــون، امــکان مشــارکت بخش 
دولتــی بــا خصوصــی در ایجــاد، راه انــدازی، 
تــدارکات  ســامانه  بــر  نظــارت  و  اجــرا  اداره، 
الکترونیکی دولت )ستاد( بر اساس مدلهایی 

نظیر BOT وجود دارد یا خیر؟
 همچنیــن مرکــز توســعه تجــارت الکترونیــک

 مــی بایســت مســتندات و مــدارک الزم برای 
اقنــاع حفــظ حریــم و اســرار تجــاری فعــاالن 
بــه  را  ســامانه  کاربــران  و  خصوصــی  بخــش 

کمیته ماده ۱۲ ارائه نماید.  
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 نشست

گذشــته انتقادهایی به سدســازی در ایران  در 
بــا تغییــر شــرایط  کنــون  ح می شــد امــا ا مطــر
کــه  می رســد  نظــر  بــه  کشــور  در  آب وهوایــی 
سیاســت ها و رویکردهــا نســبت بــه این ســازه 

کرده است. تغییر 
ســال های  از  ایــران  در  سدســازی  ماجــرای   
کنــون ۱۷۲ ســد  پایانــی دهــه ۲0 آغــاز شــد و تا
ملی در ســطح ایــران به بهره برداری رســیده و 
که تا ســال ۱۴00 این تعداد به  قرار شــده است 
۲۱۴ ســد افزایــش یابد این در شــرایطی اســت 
کند بود؛  گذشــته روند سدســازی بسیار  که در 
به گونه ای که در دولت های اول و دوم تنها یک 
سد، در دولت سوم ۳ سد و در دولت پنجم نیز 
۲ ســد به بهره برداری رسید اما از دولت ششم 
و هفتم می تــوان به عنوان دولت های میانه رو 
کــدام از  کــه در هــر  کــرد؛ چرا در سدســازی یــاد 

آن ها ۱۳ سد به بهره برداری رسید.
کشــور بــا حجم وســیع   پــس از دولــت ششــم، 
کــه تنهــا در  سدســازی روبــه رو بــود؛ به طــوری 

دولــت هشــتم ۳۵ ســد بــه مــدار بهره بــرداری 
وارد شــد. در ادامــه ایــن رونــد، در دولــت بعد 
یعنــی دولــت نهــم، از اول مهرماه ســال ۱۳۸۴ 
تــا پایــان شــهریور ســال ۱۳۸۸ بالــغ بر ۱۸ ســد 
در  سدســازی  قلــه  امــا  رســید  به بهره بــرداری 
دولــت دهــم و بــا تعــداد ۳۹ ســد قرار داشــت. 
پــس از آن، دولت تدبیر و امیــد، به طور جدی 
گرفت و  در بحــث سدســازی مــورد انتقاد قــرار 
که تعداد سدهای  همین مســئله موجب شد 
کاهــش  بهره بــرداری شــده در ایــن دولــت، بــا 
روبــه رو شــود و دولت یازدهم ۲۵ ســد و دولت 
دوازدهــم نیــز تنهــا ســه ســد را به بهره بــرداری 

برساند.

۴3 سد تا پایان برنامه ششم 
بهره برداری می شود

۱۷۲ســد  ســال ها  ایــن  طــی  درمجمــوع  امــا 
میلیــون   ۷۶۵ و  هــزار   ۵۱ ظرفیــت  بــه 
مترمکعــب به بهره بــرداری رســید و بــر اســاس 

کنون ۶۷۲  گرفتــه، ا برنامه ریزی هــای صــورت 
ســد در دســت بهره برداری، ۱۲0 سد در دست 
ساخت و ۱۷۶ سد در دست مطالعه قرار دارد. 
کــه تــا پایــان  ایــن موضــوع بــه ایــن معناســت 
برنامه ششــم، تعداد ســدهای ســاخته شــده 
در دولــت دوازدهــم نیــز افزایــش چشــمگیری 
که بر اساس عملکرد اهداف  خواهد یافت؛ چرا
تعیین شــده، بر اســاس ســند تفصیلــی برنامه 
تأمیــن  برنامــه  در ســرفصل  و  توســعه  ششــم 
آب، ظرفیــت آب تنظیمــی ســدها )غیرمرزی( 
کــه در طــول برنامــه، ۱۴0۱  مقــرر شــده اســت 
که در ســال  میلیــون مترمکعــب اضافــه شــود 
ایــن هــدف ۱۳۲ میلیــون مترمکعــب   ،۱۳۹۶
بوده و عملکرد این فعالیت بالغ بر ۱۱۲ میلیون 
مترمکعــب بوده اســت. هم چنیــن در ظرفیت 
که در  آب تنظیمــی ســدها )مرزی( مقرر شــده 
طول ســال های برنامه ششــم توسعه، ۲۸۵۷ 
میلیون مترمکعب ظرفیت تنظیم اضافه شود 
کــه در ســال ۱۳۹۶، ایــن هــدف، ۳۱۴ میلیون 

سدسازی در ایران 
از سد مخالفت ها عبور می کند

     در پی تغییرات آب و هوایی سال های اخیر، رویکردها به سدسازی تغییر کرده است 

اله م�ت
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مترمکعــب بــوده و عملکــرد هم بالــغ بر ۲۲۸ 
میلیون مترمکعب اعالم شده است.

آمار سد ملی به 21۴ مورد می رسد
کلی و طبق اعالم وزارت نیرو، از ســال  به طور 
۱۳۵۷ تا ۱۳۹۲ تعداد ۱۲۵ سد بزرگ و از سال 
۱۳۹۲ تا امروز حدود ۳۷ ســد ملی اضافه شد 
و طبــق برنامــه تــا ســال ۱۴00 به ایــن عدد در 
پایــان دولــت اضافه می شــود؛ به ایــن ترتیب 
که در مدت هشــت سال ۷0 سد ملی به بهره 
برداری خواهد رســید و آمار ســد ملی به ۲۱۴ 

مورد می رسد.
در این راستا رضا اردکانیان وزیر نیرو در پاسخ 
به ســؤالی مبنی بر این که وضع سدســازی در 
گذشــته  کشــور با وجــود انتقادات ســال های 
گفت:  بــه موضوع سدســازی چگونه اســت؟ 
بیش از ۴۷ هزار سد بزرگ در دنیا وجود دارد 
کــه نیمــی از آن در چیــن اســت و بخش قابل 
توجهــی در نیمــه دوم قــرن بیســتم ســاخته 
که  کشورهای معدودی هستند  شده است و 
کرده اند.  سدسازی هایشان را در قرن ۲۱ آغاز 
که در  وی با بیان این که ما ته جدول هستیم 
سال های جنگ تحمیلی، ساخت و ساز سد 
گفت: در ســال ۱۳۵۷  کرده بودیم،  را محدود 
تعــداد ۱۹ ســد ملــی ســاخته شــد. آن زمــان 
وقتــی وارد عرصــه سدســازی شــدیم، ســراغ 
کــه با یک ســد حجم  ســدهای بــزرگ رفتیــم 

کند. زیادی از آب را جمع آوری 
کنترل  سد سازی باید با هدف 

سیالب باشد
کنــون  گــر تــا  گفــت: ا اردکانیــان در ایــن بــاره 
گفته می شــد سدســازی باید بــا هدف تامین 
کنتــرل  کشــاورزی، تولیــد بــرق و  آب شــرب، 
کنون بایــد وارد این  ســیالب صورت بگیــرد، ا
کنترل  که سدســازی را با هدف  مســیر شویم 
گفته می شــود  ســیالب انجام دهیم و این که 
بارندگی هــای یکســاله ســدها را پــر نکــرده و 
سدســازی بی فایده اســت! دیگــر نباید مانع 
کار باشــد زیــرا مــا جیــره منابــع آبی مــان را در 
هر ســال دریافت نمی کنیم و ممکن است هر 
چند ســال یکبــار این ســهمیه در اختیارمان 
گیرد. به همین دلیــل باید ظرفیت های  قــرار 

ذخیره سازی را در اختیار داشته باشیم.
 ۳ کارون  ســد  مثــال  به طــور  افــزود:  وی 
در  و  شــد  آبگیــری  و  تکمیــل   ۸0 دهــه  در 
همــان دهــه نیــز بــه بهره برداری رســید و در 

حــوزه  در  وســیعی  ســیالب  زمــان،  همــان 
همچــون  ســد  ایــن  و  داد  خ  ر بــزرگ  کارون 
میلیــارد  ســه  توانســت  بــزرگ  مخــزن  یــک 
مترمکعب آب شــیرین را در خود جای دهد 
کند و  و از خســارات جانی وســیع جلوگیــری 
همچنیــن به موجب آن هشــت واحــد تولید 
برق ۲۵0 مگاواتی وارد مدار شد و شاهد توان 
تولید ۲000 مگاوات برق بودیم. امسال نیز در 
سیســتان و بلوچســتان توانســتیم مدیریــت 
کــه  گونــه ای  بــه  باشــیم،  داشــته  مناســبی 
گر  اقدامات موثری در این راستا انجام شد و ا
این اقدامات صورت نمی گرفت، قطعا میزان 

خسارات سیالب بیش از این میزان بود.

صدور خدمات فنی و مهندسی
کشور   به خارج از 

همچنیــن مدیرعامــل شــرکت توســعه منابع 
آب و نیــروی ایــران درخصوص تغییــر رویکرد 
که تا  گفــت: ســدهایی  کشــور،  سدســازی در 
کنــون ســاخته شــداند، در مدیریت ســیالب 
کنــون شــرایط  ا نقــش ویــژه ای داشــته اند و 
که باید رویکردها نســبت به  به گونه ای اســت 
که  کند. برای روان آب هایی  سدســازی تغییر 
وارد دریــای عمــان و خلیج فارس می شــوند، 

برنامه هایــی  قدیــم  از  مــرادی  گفتــه  بــه 
داشــته ایم، اما باید سدهای دیگری ساخته 
کــه از منطقــه  کلیــه روان آب هایــی  شــود تــا 
ج  خــار هرمــزگان  و  بلوچســتان  و  سیســتان 

کند. کنترل  می شود را 
بــرای ایجــاد  بــا بیــان این کــه  بهــروز مــرادی 
ســدها و مخازن بزرگ همچون سد بختیاری 
گفــت:  داریــم،  نیــاز  اعتبــارات ســنگینی  بــه 
کشــورهای  کراتــی را با  بــرای این مســئله مذا
ح ها  کــه بتوانیم ایــن طر خارجــی داشــته ایم 
را با اســتفاده از فاینانس خارجی تامین مالی 
کنیــم و به محــض این که منابع مالی آن مهیا 
ح هــا را وارد مرحلــه ی اجرایــی  شــود ایــن طر
که  کــرد. وی بــا اشــاره بــه اقداماتی  خواهنــد 
گرفته اســت، ادامه داد:  برای ســدها صورت 
روان  مهــار  ســدها،  روی  گردشــگری  بحــث 
آب ها و ایجاد ســدها با هدف مهار ســیالب از 
کنون در دست  که ا جمله برنامه هایی اســت 
اجــرا داریــم، امــا بــرای این که چند ســد دیگر 
کشــور ساخته شــوند، باید مطالعاتی  باید در 
گیرد تــا بتــوان در این بــاره اطالعات  صــورت 
که یک  کرد. در استان لرستان  دقیقی را ارائه 
منطقــه ســیل خیز اســت، دو ســد در دســت 
که باید برای مهار ســیالب  مطالعــه قــرار دارد 

کنیم. این دو سد را ایجاد 
و  آب  منابــع  توســعه  شــرکت  مدیرعامــل 
نیــروی ایــران بــا اشــاره بــه صــدور خدمــات 
کشــور در حوزه  ج از  فنــی و مهندســی به خــار
کــرد: این  سدســازی و نیروگاه ســازی، اظهــار 
بــه قابلیت هــای بســیار  بــا توجــه  را  مســئله 
کشــور در این دو صنعــت دارد، در  که  باالیــی 
کشــورهای منطقــه نیز  گرفته ایــم و بــا  پیــش 

کره شده ایم. برای این مسئله وارد مذا
که برای مهار  مرادی در پاســخ به این ســوال 
کشور ساخته  ســیالب چه تعداد ســد باید در 
گفــت: بــا توجــه بــه این کــه بخشــی از  شــود، 
سدســازی در اختیار شرکت آب نیرو قرار دارد 
و شــرکت آب منطقــه ای در ایــن حــوزه فعال 
کــرد اما  اســت، نمی تــوان عــدد دقیقی اعالم 
کنون ۲0 ســاختار را در دســت بررســی داریم  ا
گرفته است و  که مطالعات آن در فاز یک قرار 
در بخش شناخت نیز همین مقدار در دستور 
که منتظر اخذ مجوزهای زیست  کار قرار دارد 

محیطی آن هستیم.
۲۷ بهمن - ایسنا

گفتهمیشــدسدســازی کنون گــرتــا ا
شــرب، آب تامیــن هــدف بــا بایــد
کنترلسیالب کشاورزی،تولیدبرقو
کنــونبایــدوارداین صــورتبگیــرد،ا
کهسدسازیراباهدف مسیرشــویم
کنتــرلســیالبانجــامدهیــمواینکه
گفتــهمیشــودبارندگیهاییکســاله
سدســازی و نکــرده پــر را ســدها
کار بیفایــدهاســت!دیگرنبایــدمانع
باشــدزیــراماجیــرهمنابــعآبیمانرا
درهرسالدریافتنمیکنیموممکن
استهرچندسالیکباراینسهمّیه
گیــرد.بــههمیــن دراختیارمــانقــرار
دلیلبایدظرفیتهایذخیرهســازی

رادراختیارداشتهباشیم.
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 نشست

نشســت  در  خصوصــی  بخــش  نماینــدگان 
و  قضایــی  »حمایــت  کمیســیون  شــانزدهم 
مبــارزه بــا فســاد« اتــاق بازرگانــی تهــران، بــه 
تعــارض  مدیریــت  الیحــه  بندهــای  بررســی 
منافــع پرداختنــد و خواســتار تعمیــم آن بــه 
اعضــای  شــدند.  نیــز  غیردولتــی  نهادهــای 
که بخش  کردند  کید  کمیســیون همچنین تا
خصوصــی بایــد روی برخــی قوانیــن مفیدی 
که اجرا نمی شود، مطالبه گری داشته باشد.

گزارش روابط عمومــی اتاق تهران، الیحه  بــه 
انجــام  در  منافــع  تعــارض  »نحــوه مدیریــت 
وظایــف قانونــی و ارائه خدمــات عمومی« به 
پیشــنهاد معاونــت حقوقــی رییــس جمهــور 
هیــات  تصویــب  بــه  امســال  مــاه  آبــان  در 
وزیــران رســید و در حــال حاضر نیــز روی میز 
قــرار  اســالمی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
گرفته  اســت. ایــن الیحه در ابتدا بــا ۷0 ماده 
تدوین شــد اما در نهایت با ۴0 ماده از ســوی 

دولت به تصویب رسید.
منفعــت  تعــارض  الیحــه،  ایــن  براســاس 
کــه اجــرای وظایــف قانونی  موقعیتــی اســت 
کارمنــدان و مدیــران بخش هــای  هریــک از 
حکومتــی یــا موسســات خصوصی عهــده دار 
بــا منافــع فــردی آنهــا در  خدمــات عمومــی 
گیــرد و احتمال ترجیح  تقابل یــا تعارض قرار 
منفعت فردی، قومی، سیاسی و غیره توسط 
فــرد یــاد شــده وجــود داشــته ممکــن اســت 
مانــع از انجام شایســته وظیفــه قانونی افراد 

شــود. از ایــن رو، فعــاالن اقتصــادی در اتــاق 
کمیســیون  تهــران در شــانزدهمین نشســت 
حمایــت قضایــی و مبــارزه با فســاد این اتاق 
بــه نقد و تحلیل این الیحه و آثار و تبعات آن 
بــر نهادهــای بخش خصوصــی از جملــه اتاق 

بازرگانی پرداختند.
حسن فروزان فرد، رییس کمیسیون حمایت 
قضایی و مبارزه با فســاد اتاق تهران، در این 
نشســت، با اشــاره به اینکه به هنگام تنظیم 
و  ایــران  اتــاق  در  الیحــه،  ایــن  پیش نویــس 
کارشناســی بررســی آن  اتــاق تهران جلســات 
گرفــت، افــزود: دولــت در  در دســتورکار قــرار 
کرده است  تدوین و تنظیم این الیحه تالش 
تــا مدیریت تعــارض منافع را بــه بخش هایی 
غیــر از دولــت نیز تعمیم دهــد و این در حالی 
کــه رؤســا و نماینــدگان اتــاق بازرگانــی  اســت 
به عنــوان نهاد تصمیم ســاز بخش خصوصی 
کرســی دارند و  در برخــی مجامــع تصمیم گیر 
گســتراندن چتــر این الیحــه به نهــاد اتاق  بــا 
که رؤســا  گاهــی بــه ایــن موضوع  بازرگانــی و آ
و نماینــدگان اتــاق بازرگانــی بــه روال معمول 
عمــال  هســتند،  کســب و کار  دارای  قانونــی  و 
در  رأی  اعمــال  و  تصمیم گیری هــا  امــکان 

گرفت. مجامع را از آنان خواهد 
و  ســاز  مدیریــت  نحــوه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کارهــای تعــارض منافــع در اتــاق بازرگانــی بــا 
دســتگاه های دولتــی متفاوت اســت، افزود: 
اتاق بازرگانی یک نهاد انتخابی است و اعمال 

این الیحــه روی این نهاد، تصمیم ســازی ها 
و مداخلــه در تصمیم گیری هــا را بــرای اتــاق 

کرد. بازرگانی دچار ابهام خواهد 
فالحیــان  مهــدی  جلســه،  ایــن  ادامــه  در 
کمیســیون نیــز در ســخنانی  کارشــناس ایــن 
تعــارض  مدیریــت  الیحــه  مفــاد  تحلیــل  بــا 
منافــع بــه نقــد آن پرداخت. وی با اشــاره به 
اینکه در بررســی پیش نویس الیحه مدیریت 
تعــارض منافع از ســوی دولــت، اعضای اتاق 
ج شــدند،  بازرگانــی از شــمول این الیحه خار
افــزود: بــا ایــن حــال، رؤســا و اعضــای هیات 
جــزو  همچنــان  بازرگانــی  اتاق هــای  رییســه 
شــخصیت های حقوقی مشــمول این الیحه 

هستند.
مبهــم،  نهادســازی  حــال،  عیــن  در  وی 
آیین نامــه  بــه  قانــون  اجــرای  شــدن  معلــق 
تبییــن  جــای  بــه  مصادیــق  احصــای  نیــز  و 
کلــی را از چالش های ماهوی  چارچوب های 

این الیحه دانست.

که اجرا نمی شوند مطالبه  قوانینی 
  هم چنین مهراد عباد، نایب رییس کمیسیون، 
که   نیز طی سخنانی، بر مطالبه گری قوانینی 
کــرد و یادآور  کیــد  کشــور اجــرا نمی شــود تا در 
که ایــن موضــوع می تواند در دســتورکار  شــد 
کمیســیون حمایت قضایی و مبارزه با فســاد 
کدام قوانین مصوب  که  گیرد  اتاق تهران قرار 
کشــور بــه مرحلــه اجــرا درنیامــده اســت و  در 
گیرد. کاوی قرار  دلیل عدم اجرای آن مورد وا

محمود نجفی عرب دیگر عضو این کمیسیون 
نیــز با تایید این مطالبه گــری، افزود: عالوه بر 
کشــور بــه اجرا در  آنکــه بســیاری از قوانین در 
که از  نمی آیــد، قوانین زیادی نیــز وجود دارد 
ســوی وزارتخانه ها نقض می شود و این رویه 
کســب و کار بنگاه هــای  بــه عامــل مخربــی در 
از  نیــز  وی  اســت.  شــده  تبدیــل  اقتصــادی 
همین رو، خواســتار رسیدگی به این موضوع 
کمیســیون حمایــت قضایــی و مبــارزه بــا  در 

فساد اتاق تهران شد.
تــا  کــرد  پیشــنهاد  همچنیــن  نجفی عــرب 
کمیســیون بــرای بررســی  کارگروهــی در ایــن 
کارشناســی الیحــه مدیریــت تعــارض منافــع 
کشــورهای  که  ایجاد شــود و طی آن، روشــی 
گرفته اند  توسعه یافته در این رابطه در پیش 

گیرد. کنکاش قرار  مورد 
۲۷ بهمن- روابط عمومی اتاق تهران

نشست

نقد و بررسی الیحه مدیریت تعارض 
منافع  از سوی بخش خصوصی

در کمیسیون »حمایت قضایی و مبارزه با فساد« 
اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
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گفــت  از سلســله  اولیــن نشســت تخصصــی 
خصوصــی  و  عمومــی  مشــارکت  گوهــای   و 
کمیســیون  روز ســه شــنبه ۸ بهمن به همت 
اتــاق  احــداث و خدمــات فنــی و مهندســی 
بــا  کــه  ایــن نشســت  برگــزار شــد.  در  ایــران 
توســعه  بــرای  تحقیــق  موسســه  همــکاری 
صنعــت احــداث و ســازمان برنامــه و بودجه 
کشور، اتاق بازرگانی ایران، جامعه مهندسان 
انجمن هــای  عالــی  کانــون  ایــران،  مشــاور 
انجمن هــای  ایــران،  کارفرمایــی  صنفــی 
نوپــای مشــارکت عمومــی و خصوصــی و مرکز 
پژوهشــهای مجلــس شــورای اســالمی برگزار 
گردیــد به اهمیت اســتفاده از مدل مشــارکت 
پروژه هــای  اجــرای  در  خصوصــی  عمومــی- 
عمرانــی اشــاره شــد و پیش نیازهــای تحقــق 
بررســی  مــورد  ایــران  اقتصــاد  در  مــدل  ایــن 
گرفــت. آشــنایی بــا مشــارکت عمومــی و  قــرار 
خصوصــی به عنــوان راهــکاری برای توســعه 
کارآفرینی برای شرکتهای پروژه محور  کشور و 

از اهداف این نشست بود.
کمیســیون احــداث و خدمــات فنــی  رئیــس 
ایــده  از  اســتفاده  ایــران  اتــاق  مهندســی 
راه حلــی  را  خصوصــی  عمومــی-  مشــارکت 
قابــل  بخــش  تکمیــل  راســتای  در  مناســب 
ح های نیمه تمام کشور دانست  توجهی از طر
گــر تا بــه امروز نتوانســتیم در  کــرد: ا و تصریــح 
کنیم به دلیــل نبود  ایــن وادی موفــق عمــل 

قانون منسجم برای مشارکت است.

کمیســیون احداث  محســن چمن آرا، رئیس 
کــه  و خدمــات فنــی مهندســی در همایشــی 
بــه منظور تشــریح سیاســت ها و دیدگاه های 
سلســله  برگــزاری  بــرای  کمیســیون  ایــن 
ســمینارهای زیســت بوم مشــارکت عمومی-
خصوصــی برگــزار شــده بــود، بی توجهــی بــه 
مشــارکت در اجرای پروژه هــای عمرانی را باال 
بــاالی  بــودن ریســک ســرمایه گذاری، ســود 
فعالیت هــای نامولــد، تأمیــن مالی ســخت و 
کشــور  عــدم تعریف حقوق مالکیت فکری در 
کــرد. بــه بــاور او نبود قانون منســجم  عنــوان 
علــل بی رغبتــی  از دیگــر  مــورد مشــارکت  در 
روش  ایــن  از  اســتفاده  بــه  ســرمایه گذاران 
بخــش  از ســوی دیگــر بی اعتمــادی  اســت. 
خصوصــی بــه دســتگاه های دولتــی مانــع از 

کشور می شود. توسعه ایده مشارکت در 
بخــش  ناآشــنایی  اقتصــادی  فعــال  ایــن 
خصوصی و دولتی با اصول مشــارکت را مورد 
که در  گفــت: بایــد بپذیریــم  توجــه قــرار داد و 
کافــی صــورت  تــالش  مــدل،  ایــن  شــناخت 
نگرفتــه و علی رغــم توجــه جهانــی بــه اجرای 

در  مشــارکت،  طریــق  از  عمرانــی  پروژه هــای 
ایــران هنــوز ایــن مــدل جایــگاه خــود را پیدا 

نکرده است.

نهادینه نشدن مشارکت عمومی- 
کشور  خصوصی در 

که زمانی  در همین رابطه علی عبدالعلی زاده 
گذاری  در اتــاق ایــران مســئولیت پیگیــری وا
ح هــای نیمه تمــام به بخــش خصوصی را  طر
داشــت، عمده تریــن دلیــل نهادینــه نشــدن 
را  کشــور  در  خصوصــی  عمومــی-  مشــارکت 
کــرد: دولت  بزرگــی دولــت دانســت و تصریــح 
بــزرگ بــا هزینه هــای جــاری بــاال مجبــور بــه 
کــه پیامد آن بــاال رفتن  اســتقراض می شــود 
بهــای ارز و طــال و در نتیجــه ایجــاد تــورم در 
اقتصــاد اســت. وی ادامــه داد: از طرف دیگر 
دولت بزرگ، انتظارات مردم از خود را بیشــتر 
می کنــد و همیــن موضــوع دلیلی اســت برای 
رشــد بیشــتر دولت تا بتواند به این انتظارات 
که این چرخه  پاسخ دهد. هرچند به تدریج 
کیفیــت خدمــات ارائه  ادامــه پیــدا می کنــد، 
کاهــش می یابــد،  شــده از طــرف دولــت هــم 
بخــش  و  نمی شــود  رعایــت  اســتانداردها 
خصوصــی بــه عنــوان یــک اســتعداد دســت 

نخورده باقی می ماند.
کافی  عبدالعلی زاده با اشــاره بــه نبود بودجه 
کــردن تمــام انتظــارات ایجــاد  بــرای بــرآورده 
کــرد: بــا ادامــه ایــن  کیــد  شــده از دولــت، تأ
احیــای  و  عمرانــی  ح هــای  طر اجــرای  رونــد 
می مانــد  مغفــول  کشــور  زیرســاخت های 

برنامه ریــزی  و  مطالعاتــی  فرآیندهــای  و 
توســعه ای فراموش می شــوند چون توجه به 
نیازهــای روزمــره مردم جایگزیــن این بخش 
می شــود و در نهایــت جدایی مــردم از دولت 
کــه در نهایــت نیازهــای  اتفــاق می افتــد چرا
آنهــا هــم بــرآورده نمی شــود. وی ادامــه داد: 
جدایــی ملــت از دولــت، ســرمایه اجتماعــی 
در  را  جدیــدی  مشــکالت  و  داده  کاهــش  را 
ســطح جامعه به وجود مــی آورد. او در ادامه 
بــاور مــردم و مشــارکت دادن آنهــا در اجــرای 
ح هــا و پروژه هــا را بــه عنــوان راه حــل این  طر
گفــت: در تمــام دنیــا  کــرد و  ح  مســئله مطــر
کردم،  که تشریح  برای پیشــگیری از اتفاقاتی 
مشــارکت عمومــی- خصوصــی مــورد توجــه 
گرفتــه اســت. طــی ۱۵0 ســال  دولت هــا قــرار 
گذشــته این نوع مشــارکت در دنیا رشد قابل 
کرده  مالحظــه ای داشــته و ابعاد بزرگــی پیدا 
اســت حتــی پــا را از حوزه هــای اقتصــادی و 
بخش هــای  در  و  گذاشــته  فراتــر  اجتماعــی 
گرفته  امنیتی و نظامی نیز مورد استفاده قرار 
اســت. عبدالعلــی زاده، نیــاز زیرســاخت های 
مشــارکت  توســعه  بــرای  قانونــی  و  نهــادی 
کید  کشــور را مــورد تا عمومــی- خصوصی در 
کــرد: در حــال حاضــر  قــرار داد و خاطرنشــان 
نیمه تمــام  ح  طــر دالر  میلیــارد   ۸0 معــادل 
که تکمیل آنهــا تنها به  کشــور وجــود دارد  در 
کمک مشــارکت بخش خصوصی امکان پذیر 

است.
مشــارکت  الیحــه  تهیــه  از  ادامــه  در  وی 
عمومــی- خصوصــی بــه همــت اتاق ایــران و 
کیــد  ســازمان برنامــه و بودجــه خبــر داد و تأ
کرد: این الیحه تهیه شــده و در حال بررســی 
که جدا از ایجاد  اســت. اما باید توجه داشت 
آمــوزش  نهــادی،  زیرســاخت های قانونــی و 
مشارکت و اتخاذ رویکرد علمی در این حوزه، 

اهمیت زیادی دارد.
در ایــن نشســت مهنــدس مهــرداد اشــتری 
و  عمومــی  مشــارکت  تاریخچــه  دربــاره  
آرا  چمــن  محســن  مهنــدس  خصوصــی، 
گذاری  دربــاره مشــکالت موجود در فرآینــد وا
پروژه هــای مشــارکت عمومــی و خصوصی در 
دســتگاه های اجرایی، مهندس قاسم ملکی 
دربــاره نقد ســازنده الیحه مشــارکت عمومی 
و خصوصــی، دکتــر ســهیل آل رســول دربــاره 
چالش تطبیق پذیری با نقش ارکان مختلف 
و  عمومــی  مشــارکت  ذیــل  قراردادهــای  در 
خصوصــی، مهندس شــهرام حالج بــا درباره 
»چگونگــی بــه مثابــه بنیــادی ترین پرســش 

کنونی ما« به ایراد سخنرانی پرداختند. 

ابهامات  قانونی
 مانع از  مشارکت 
بخش خصوصی

 در اجرای
 پروژه ها  است

رئیس کمیسیون
 احداث و خدمات فنی مهندسی 

اتاق ایران:
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 نشست

که  موضــوع بحــث از آنجــا برایم دغدغه شــد 
چنــد پــروژه بــا فرمــت قــرارداد ســرجمع اجرا 
کــرده بــودم و در بررســی پرونده های برخی از 
کــه قراردادهای ســرجمع داشــتند  دوســتان 
نیــز شــرکت داشــتم و بــا توجــه بــه آشــنایی 
از  بعضــی  رســیدگی  پیمــان  بخش هــای  بــا 
انبــوه  مشــاهده  و  اجرایــی  دســتگاههای 
که با این  پرونده هــای پروژه هــای نیمه تمام 
فرمت قراردادی منعقد شده بودند، به نظرم 
که چقدر موضوع اختالفی در این نوع  رسید 
کــه در نهایت جدای  قــرارداد پدیدار میگردد 
از ضــرر و زیانهــای وارده بــه طرفیــن، متضــرر 
کشور به عنوان صاحبان اصلی  اصلی، مردم 
که بایــد در مدت معین و با  پروژه ها هســتند 
قیمــت معین بــه اتمام می رســیدند تــا عامه 
مــردم به عنــوان بهره بــرداران اصلــی حقوق 
که معموال  عمومی از آنها بهره مند می شــدند 
گرانتر به  بســیار دیرتــر از زمان اصلی و بســیار 

اتمام می رسند. 
    وقتــی بررســی می کنیــم متوجــه می شــویم 
که قرارداد ســرجمع، ترجمه و برگردان همان 
کــه  هســت   Lump Sum فرمــت  و  قــرارداد 
اتفاقــا در ابتــدای تعریــف این نــوع قراردادها 
کــه از این فرمــت در پروژه های  ذکــر می کنند 
کامــاٌل معین باید اســتفاده  کوچــک و شــرایط 
پروژه هــای  بــرای  مرجعــی  هیــچ  در  و  شــود 
کتاب  پیچیــده و بزرگ توصیه نمی گــردد. در 
جیمــی   ساختمانی)نوشــته  قراردادهــای 
محمدتقــی  دکتــر  آقــای  ترجمــه  و  هینــزی 
بانکی)انتشــارات اطالعــات ســال ۸۵( نیز در 
مــورد قراردادهای ســرجمع ذکر شــده اســت 
کــه بودجه مختصر  کارفرمایانی  کــه "معمــوال 
و محــدود دارنــد ایــن نــوع قــرارداد را ترجیح 
کــه  قــراداد اســت  نــوع  تنهــا  زیــرا  می دهنــد 
می تواند اشــاره نسبتا دقیقی از هزینه نهایی 

پروژه داشته باشد"
  پــس خاصیــت و ممیــزه اصلــی قراردادهای 
کارفرمایــان تمایل بــه آن دارند  که  ســرجمع 
همــان مشــخص بــودن قیمــت تمــام شــده 
قلــم  یــک  قــرارداد  آن  به واســطه  کــه  اســت 
تعریــف می کننــد و در ادامــه، بحــث خواهــد 
که در قراردادهای بــزرگ و پیچیده این  شــد 
اصــل و هــدف امــکان تحقــق نــدارد و عمــال 
ناشــناخته های موجــود در پروژه هــای آنقدر 
که از منظر مدیریــت پروژه امکان  زیــاد اســت 
پیش بینی صددرصــد آینده طرحهای بزرگ 

عمال امکان ندارد.     
خواهیــم  هــم  حقوقــی  بحــث  مــورد  در     
کارآیــی این نــوع فرمت  کــه علت عــدم  گفــت 
قــراردادی برای پروژه های بزرگ همانا حجم 
از  ناشــی  ریســک های  و  ناشــناخته ها  انبــوه 
کــه بــه واســطه خاصیــت پروژه ها،  آنهاســت 
)دقیقــا بــه خاطــر پــروژه بودنشــان( احتمال 
وقوع دارند و این ناشــناخته ها بعضی مواقع 
که قراردادهای  ممکن است به حدی برسند 
  lump sum منعقده با بخشــنامه ســرجمع یــا
که  را دچــار عــدم قطعیت های بــزرگ نمایند 
مطابق نظر علمــای حقوق و فقها، به دالیل 
از جملــه غــرری شــدن معامــالت،  مختلــف 
قــرارداد  غیــره،  و  عوضیــن  شــدن  مجهــول 
دارای اشــکاالت متعدد خواهد شــد. پاشــنه 
آشــیل موضوع اینکه در بخشــنامه سرجمع، 
برآوردهــای منضــم را فقــط راهنمــا دانســته 
اســت و بعــد از انعقــاد پیمان، اســتناد به آن 
را مردود دانســته اســت و در پروژه های بزرگ 

همیــن موضــوع باعــث میگردد تــا اختالفات 
یعنــی  بیفتــد.   اتفــاق  مقادیــر  بیــن  زیــادی 
استفاده از این فرمت نه تنها باعث اطمینان 
کارفرماهــا از قیمــت و مــدت نگردیــده اســت 
کــه از منظــر حقوقــی نیــز محــل اشــکال بوده 
و به نظر میرســد الزم اســت ســازمان محترم 
برنامــه و بودجه نســبت بــه تجدیدنظر برای 
اســتفاده از ایــن بخشــنامه بــرای پروژه هــای 
بــزرگ یا پیچیده اقدام نموده و اســتفاده آن 

کوچک نماید. را محدود به پروژه های 
برای شــروع بحث ابتدا ســه مطلب اساســی 
بحــث  وارد  ادامــه  در  و  می شــود  ح  مطــر
بخشنامه سرجمع می شویم.  بحثهای مورد 

نظر مقدماتی عبارتند از:
۱- مفهوم ریسک و عدم قطعیت

 ۲- مفهوم پروژه و بررسی خصلت تغییرپذیری
ح در پروژه های   ذاتــی آن و ریســک های مطر

عمرانی
منصفانــه  تخصیــص  وســیله  قــرارداد   -۳

ریسک و تعادل اقتصادی در تخصیص

1-مفهومریسکوعدمقطعیت
منفــی  و  مثبــت  مفهــوم  دو  در  را  ریســک     
می شناســیم و اصــال قصدمــان صرفــا معنای 
منفــی آن نیســت. بنابرایــن همــان فرصــت 
و تهدیــد را در ریســک خواهیــم داشــت.  در 
مفهومی دیگــری  پــروژه،  مدیریــت  ادبیــات 
  Uncertainty که به عــدم قطعیت یــا هســت 
معروف هســت و آن ناشی از در سیالن بودن 
که شــما  وقایــع و اتفاقــات در جهــان هســت 
هیچوقــت چیــز ثابتــی را در جهــان نخواهــی 

یافت. 
  بــه قــول فیلســوفی » تنهــا چیــز قطعــی این 
کــه هیچ چیــز قطعــی نیســت«  میالن  اســت 
کونــدرا نویســنده مشــهور می گویــد »در روی 
زمیــن هیــچ چیــزی قطعــی نیســت . معنای 
چیزهــا بــا وزیــدن بادهــا تغییــر می کنــد و چه 
همیشــه  بادهــا  نخواهیــد  چــه  بخواهیــد 
بــودن  ثابــت  فــرض  بنابرایــن  می وزنــد.« 
که االن در آن هســتیم محال است  شــرایطی 
چه برســد به اینکه بتوانیم اوضاع در آینده را 

ثابت فرض بگیریم.
که چرا باید در مورد     حال سوال این هست 
عــدم قطعیت هــا فکرکنیم و چرا ســازمانهای 
بــزرگ بیشــتر وقتشــان صــرف مطالعــه روی 
آن  از  ناشــی  ریســک های  و  قطعیتهــا  عــدم 

بخشنامه سرجمع 
در پروژه های بزرگ 

با منطق حقوقی 
سازگاری ندارد

)قسمت اول(

مهندس احمد فتحعلیان 
مشاور امور قراردادی 

در شرکت های پیمانکاری
 

اله م�ت
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می گردد. جواب ســوال، ســود و زیانی اســت 
کــه ممکــن اســت از از ریســک های موجــود 
گــردد. بنابراین  در پروژه ها نصیب ســازمانها 
کالن پشت ســر  که ســودهای  مشــهور اســت 
که دانش  ریسک های بزرگتر است به شرطی 
مدیریــت ریســک ها را بدانــی و بــدان عمــل 

کنی.
برنامــه  ســازمان   ۶۵۹ شــماره  نشــریه  در    
بودجــه تحــت عنــوان »مدیریــت ریســک در 
پروژه ها«، ریســک و عدم قطعیــت را با مثال 

زیر از هم تفکیک نموده است. 
کــه امــکان  ریســک، عــدم قطعیتــی اســت 

گیری آن وجود دارد. اندازه 
عدمقطعیت، مقوله ای غیرقابل اندازه گیری

  است
 عدم قطعیت     ریسک    قطعیت

و  گیــری  انــدازه  غیرقابــل  قطعیــت،  عــدم   
غیرقابل پیش بینی اســت. وقتی توانســتیم 
انــدازه بگیریــم می شــود ریســک. ولــی هنــوز 
گر توانستیم  قابل پیش بینی دقیق نیست. ا
کنیــم می شــود  ریســک را پیش بینــی دقیــق 
کــه بــه راحتــی می شــود بــرای آن  قطعیــت، 

کرد.  برنامه ریزی 
در ایــن مقالــه قصــد ورود به بحــث مدیریت 
ریســک را نــدارم و فقــط می خواهــم از منظــر 
حقوقــی و مدیریــت پــروژه اهمیــت ریســک، 
گفته باشم و در  تفکیک آن با عدم قطعیت را 
نهایت به بررسی حقوقی بخشنامه سرجمع 
بپــردازم. پــس ریســک ها مجموعه آســیب ها 
اتفاقاتــی  از   کــه  هســتند  منفعت هایــی  و 

پیــش  قابــل  می شــوندکه  ناشــی  احتمالــی 
گیــری نیســتند ولیکــن قابــل   بینــی و پیــش 
 اندازه گیری و سنجش هستند و ما دانش آن را 
کنیم  که از قبــل در مورد آنهــا مطالعه  داریــم 
کــه در ادبیات مالی، ریســک را به  بــه طوری 
که معمواًل به  صورت رویدادهای غیرمنتظره 
صــورت تغییر در ارزش دارایی هــا یا بدهی ها 
کلــی  می باشــد تعریــف می کننــد و بــه فراینــد 
بــرآورد نمودن میزان ریســک و تصمیم گیری 
ریســک،  بــودن  تحمــل  قابــل  خصــوص  در 
که  گفته می شود. به ریسکی  ارزیابی ریســک 
میزان آن تا حد قابل تحمل توسط سازمان، 
گرفتن الزامات قانونی و خط مشــی  با در نظر 
گویند.)1( شرکت باشد، ریسک قابل تحمل 

 
خصلــت بررســی و پــروژه مفهــوم -2
تغییرپذیریذاتیآنوریســکهایمطرح

درپروژههایعمرانی
که  یــك پــروژه مجموعــه ای از فعالیتها اســت 
بــرای دســتیابی بــه منظور یا هــدف خاص و 
منحصــر بــه فــرد انجــام می گیرد یا بــه عبارت 
که  دیگر مجموعه اقدامات و عملیات خاص 
دارای روابــط منطقــی بــا یکدیگر اســت بوده 
و بــرای رســیدن بــه هــدف یا اهــداف معینی 

انجام می شود. 
گی هــای منحصر بفردی دارد از   هــر پروژه ویژ

جمله 
 دارای هدفی یکتا است.

مختلفــی  محدودیت هایــی  بــا  همــواره   
ماشــین آالتی،  و  انســانی  منابــع  جملــه  از 

جغرافیــا، عــدم شــناخت فرهنــگ اجتماعی 
سیاســی  محدودیتهــای  انــواع  و  منطقــه 

روبروست
یعنــی  می باشــد.  حیــات  چرخــه  دارای   
تــا  دارد  جنینــی  مرحلــه  کــه  انســان  ماننــد 
رشــد و بلــوغ و بالندگــی و سســتی و مــرگ، 
کوچکــی،   پروژه هــا نیــز صــرف نظــر از بزرگــی، 
ســادگی و یــا پیچیدگــی آن ها دارای ســاختار 
کــه  هســتند  پــروژه  حیــات  عمومی چرخــه 
شــامل مراحــل آغازین)شــروع پروژه(،میانی 
کارهای  )سازماندهی،  آماده سازی و اجرای 

پروژه( و پایانی )خاتمه پروژه( هستند.
 همیشه با عدم قطعیت همراه است.

که عدم قطعیت و ریســک   الزم به ذکر اســت 
که  بیشــترین مقدار را در ابتدای پروژه دارند 
ایــن عوامــل معمــوال در طول چرخــه حیات 
کاهــش  پــروژه بــا تکمیــل مرحلــه ای پــروژه، 
می یابند.یعنــی هرچــه پــروژه را جلوتــر ببریم 
دانش ما از ناشــناخته ها بیشتر شده و پروژه 
شــکل میگیــرد بنابرایــن ریســک ها در ابتــدا 

کمتر هستند. بیشتر و در انتها 
بــه  پــروژه  عمــر  طــول  در  ریســک  کاهــش    
کاهــش  یــا  و  پذیــری  تغییــر  عــدم  معنــای 
نیســت  پــروژه  حیاتــی  مراحــل  در  تغییــرات 
که قبال عرض شــد شناســایی  بلکه همانطور 
و مدیریــت ریســک ها بهتر می شــود و در این 
مســیر بنــا به دالیــل مختلف از جملــه بهبود 
تکنولوژیــک و  تغییــرات  پــروژه،  مشــخصات 
غیــره ممکــن اســت تغییراتــی اتفــاق بیفتــد 
کــدام  کــه خــود بحــث مفصلــی دارد و در هــر 
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از فرمتها و اشــکال تعیین شــده قــراردادی از 
طــرف ســازمان برنامــه و بودجه بــه نحوی با 
که همین  ایــن تغییرات برخورد شــده اســت 
پــروژه  بــرای  نبایــد  کــه  احتمالــی  تغییــرات 
گــر بــدون شــناخت از  مشــکل آفریــن باشــد ا
ماهیــت و حجــم و اطراف و حاشــیه های هر 
پروژه، شکل مناســبی برای قرارداد موردنظر 
نوعــی  بــه  اســت  ممکــن  نگیریــم،  نظــر  در 
ریســک غیرقابــل حــل مبــدل شــده و نتیجه 
کارآمدی  آن چیزی جــز ادعاهای طرفین و نا
آن  اهــداف  تحقــق  عــدم  و  عمرانــی   پــروژه 
گرچــه ایــن تغییــرات بنــا بــه  نخواهــد بــود. 
مورد ممکن اســت بــرای هرکــدام از طرفین، 
ح  جای خوشــحالی باشــد ولیکن وقتی از طر
که  عمرانی و فایده عمومی می کنیم موظفیم 

کنیم. فرمت مناسبی انتخاب 
کــه در هــر پروژه    نتیجــه ایــن بنــد آن اســت 
امــکان  آن،  پذیــری  تغییــر  ماهیــت  بــه  بنــا 
تغییرات دور از ذهن نیست و برای جلوگیری 
کارآمــدی پــروژه بایــد شــکلی از  از ادعاهــا و نا
گرفته شــود تا تخصیص و  قرارداد به خدمت 
کام  توزیع ریســک ها مناسب باشد تا پروژه نا

نمایند.
در بررســی ایــن موضوع، تحقیقــی توجهم را 
 جلب کرد که در نشریه هنرهای زیبا - معماری
  )https://jfaup.ut.ac.ir( شهرســازی  و   
شــماره ۴۶ چــاپ شــده بود. ایــن تحقیق در 
ســال ۸۸ توسط جناب دکتر مجید پرچمی و 
نامــه  پایــان  تهیــه  بــرای  ایشــان  دوســتان 
کــه در  کارشناســی ارشــد انجــام شــده اســت 
نــوع خــودش تحقیق میدانی خوبی اســت و 
کــه از این نوع تحقیقــات میدانی  چــه خوب 
بیشــتر انجام بشود تا مطالب علمی با محک 
آزمــون نیــز ســنجیده شــده و ســنگ بنــای 

گیران فراهم شود.  مفیدی برای تصمیم 
  آنچــه در ایــن تحقیــق جلــب توجــه می کند 
کــه بیان مــی دارد از بین  جــدول ۴ آن اســت 
جامعــه  در  کــه  مطالعــه  مــورد  ریســک   ۳۶
آمــاری نخبــگان صنعــت راهســازی بــه نقــد 
گذاشــته شــده است،  ۲۲ ریســک را به اتفاق 
کارفرمــا تخصیــص داده انــد )مانند بی  آرا بــه 
ثباتی سیاســتهای دولت، تعجیل در افتتاح 
کارفرما در  کار، ضعــف  طرحهــا، تغییــر مقادبر 
که  کنتــرل و بررســی مطالعــات انجــام شــده( 
در شــرایط عمومی پیمان، از این ۲۲ ریســک 
کارفرما  احصا شــده فقط ۶ ریسک آمده و به 

اختصاص داده شــده اســت و ۱۶ مــورد آن یا 
مبهم هســتند یــا اصال دیده نشــده اند.  از ۶ 
ریســک احصــا شــده بــرای پیمانــکار هــر ۶ تا 
ج شــده و به  در شــرایط عمومی پیمان نیز در

پیمانکار اختصاص داده شده است و ....
ایــن یعنــی با وجود اســتفاده مکرر از شــرایط 
از  بســیاری  بــودن  درگیــر  و  عمومی پیمــان 
ایــن  بــا  اجرایــی  دســتگاه های  و  شــرکت ها 
موضوع و شناســایی بســیاری از ریسک های 
هســتند  ریســک هایی  هــم  بــاز  احتمالــی، 
کــه در شــرایط عمومی پیمــان بــه آنهــا توجه 
راه حــل دیــده  آن  بــرای مدیریــت  و  نشــده 
نشــده اســت. حــال در ادامه بحــث و در بند 
بعــدی ضمــن بیان نحــوه منطقی تخصیص 
که در  کــرد  ریســک ها، خاطرنشــان خواهیــم 
بخشــنامه ســرجمع چه ریســک های جدید 
کــه در عمــل هــم تخصیــص  خ می نماینــد  ر
مناســب نخورده  اند و تعــادل اقتصادی را به 
هــم زده اند و هــم بعضا با عــدم قطعیتهایی 
که اصل قرارداد را زیر سول  مواجه می شــویم 

می برد.

منصفانــه تخصیــص وســیله قــرارداد -3
ریسکوتعادلاقتصادیدرتخصیص

که منعقد می گردد چهار عنصر  هر قــراردادی 
اساســی دارد. اوال دارای اطــراف اســت یعنی 
که ذینفعان  بین چند شخص اتفاق می افتد 
دارای  بایــد  دومــٌا  می شــوند   محســوب  آن 
البتــه در تعییــن  کــه  موضــوع معیــن باشــد 
موضوع آن شــروطی نیز قید می شوند. سوم 
معقــول  و  معیــن  مدتــی  دارای  بایــد  اینکــه 
معاملــه  مبلــغ  بایــد  اینکــه  چهــارم  باشــد. 

مشخص باشد.
کــه قابــل برداشــت اســت، در هــر    همانطــور 
چهــار رکــن ذکــر شــده شــرایطی بایــد رعایــت 
کتــب حقوقــی بــه تفصیــل بــه  کــه در  شــود 
آنجــا  از  ولیکــن  اســت  شــده  پرداختــه  آنهــا 
چگونگــی  و  ریســک  مــا  کنونــی  بحــث  کــه 
که  کنم  تخصیــص ریســک اســت باید عــرض 
تجمع ریســک ها بیشــتر در ســه رکن موضوع 
و شــرایط آن، مــدت قــرارداد و مبلــغ قــرارداد 
وقتــی  معمــوال  بنابرایــن  می آینــد  بوجــود 
کره  اطراف قرارداد در مورد انعقاد قرارداد مذا
می کنند، ســعی میکنند تا حداقل ریسک به 
کنــد و طرفشــان  خودشــان تخصیــص پیــدا 
بحــث  شــود.  متحمــل  را  بیشــتری  ریســک 

کــه تخصیــص ریســک بــا این  مــا ایــن اســت 
گرچه هریک از طرفین ممکن اســت  رویکرد، 
کنــد ولیکن  در وهلــه اول احســاس پیــروزی 
تعــادل  براســاس  ریســک ها  تخصیــص  گــر  ا
اقتصــادی طرفیــن و انصــاف انجــام نگیــرد، 
کــه انجــام و تحقق  نبایــد بــه نتیجه قــرارداد 
موضوع آن بوده اســت امیدوار بود و از طرف 
که تخصیص ریســک بســیار  دیگر در مواردی 
ناعادالنــه و بــه اصطالح فقهــا و حقوقدان ها 
غرری باشــد، احتمال بطالن قرارداد را نیز در 

پی خواهد داشت. 
   بــا مطالعه متون مختلف و تجربه شــخصی 
فکــر می کنــم در تخصیــص ریســک ها باید به 
چهار عامل توجه ویژه بکنیم و بعد براساس 
عهــده  طــرف  و  مشــخص  را  ریســک ها  آنهــا 
دار تحمــل آن را مشــخص نماییــم. بدیهــی 
اســت قبــول ریســک از هــر طــرف باعــث بروز 
کــرات  کــه در مذا هزینه هایــی خواهــد شــد 

گرفته می شود.  قراردادی در نظر 
 معیارهــای تخصیــص ریســک به ایــن دلیل 
کارآیی پروه ها بیشــتر شــود پس به  که  اســت 

معیارها می پردازیم:

 معیار قابلیت پیش بینی
کــه در بهترین  کســی   ایــن معیار می گوید آن 
وضعیــت از لحــاظ پیــش بینــی ریســک قــرار 
گر  کند چون ا دارد، او باید آن ریسک را قبول 
کــه یک طــرف قابلیت شناســایی  ریســکی را 
کنــد  آن را دارد بهتــر میتوانــد آن را مدیریــت 
که همــان طرف به عهــده بگیرد و  پــس بهتر 
در عوض نســبت به هزینه قبول این ریســک 

کند.  با طرف دیگر توافق 

معیار مدیریت 
 ایــن معیــار هــم خیلــی شــبیه معیــار قبلــی 
کننــده آن باشــد. در  اســت و شــاید تکمیــل 
کــه توان مدیریتــی بهتری  ایــن معیــار طرفی 
نســبت به ریســکی خــاص را دارد بهتر اســت 
کنــد و بــاز هــم  مدیریــت ریســک را او قبــول 
کــه در مورد هزینه های مترتبه  عرض میکنم 
کــره خواهد شــد. به فرض مثال ریســک  مذا
تغییــرات و بــی ثباتــی سیاســتهای دولــت را 
طرف دولتی پروژه راحت تر میتواند مدیریت 
کند تا پیمانکار.   پس بهتر اســت این ریسک 
کارفرمــا بــه عهــده بگیــرد و در قــرارداد بــه  را 

اله م�ت
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کنیــد  فــرض  کارفرمــا تخصیــص داده شــود. 
گــر ایــن ریســک را بــه عهــده پیمانــکار قــرار  ا
دهیــم آیا در صورت بروز ریســک مزبور، پروژه 
چقدر دچار آســیب خواهد شد حتی از منظر 
حقوقی مســئولیت مدیریت و تحمل ریسکی 
که توان آن را ندارد  کسی داده ایم  را به عهده 
و بــه اصطالح حقوقدانان "تکلیف ماالیطاق" 
که ضمــن قبیح بودن  گرفته اســت  بــه عهده 
ج وی نیز میگردد  موضــوع، باعث عســر و حــر

که جایز نیست.

معیار انگیزشی
 ایــن معیــار می گویــد بهتر اســت ریســک را به 
که انگیزه اش نسبت به  کسی بگذاریم  عهده 
طــرف مقابل برای مدیریت آن ریســک باالتر 

باشد. 

معیار نسبت قدرت اقتصادی طرفین 
 یعنــی ریســک ها بــه نســبت تــوان اقتصادی 
کــه قدرت  طرفیــن تقســیم میگــردد و طرفــی 
اقتصادی بیشــتری دارد توان تحمل ریســک 
طــرف  از  بیشــتر  بایــد  پــس  دارد  بیشــتری 

کند.  ضعیفتر ریسک ها را تحمل 
کــه می گویــد:   در فقــه نیــز قاعــده ای داریــم 
که  " مــن له الغنــم فعلیه الغرم"  یعنــی آنکس 
منفعت بیشــتری دارد باید خسارت بیشتری 
را نیز بپردازد و اشــاره به تحمل ریسک بیشتر 

که توان بیشتر دارد. توسط طرفی است 
   از لحــاظ روش پرداخــت معمــوال پروژ هــا به 

دو نوع تقسیم می گردند: 
1- یکســری مبتنــی بــر قیمت هســتند یعنی 

کار قیمتی تعیین  کل  برای انجام یک آیتم یا 
می شــود مانند روش فهرست بهایی یا روش 
که قرارداد براساس قیمت قسمتی  ســرجمع 
کار منعقد می گردد. مانند  کل  کار یا قیمت  از 

روش فهرست بهایی و یا روش سرجمع.
2- یکســری هــم مبتنــی بــر هزینــه هســتند. 
کارفرما کارها را پیش می برد و   یعنی پیمانکار 
اضافــه  )بــا  پیمانــکار  کــرد  هزینــه  براســاس   
پرداختــی  پیمانــکار  بــه  ضریبــی(  نمــودن 
خواهد داشت. مانند روش پیمان مدیریت.
معموال ریسک پیمانکار در روش های مبتنی 
بــر قیمــت بیشــتر و در روش هــای مبتنــی بــر 
کارفرما  کمتر اســت و بالعکس ریســک  هزینــه 
کمتر از روش مبتنی  در روش مبتنی بر قیمت 

بر هزینه است. 
گفت روش پرداخت قیمت مقطوع  می تــوان 
و یــک قلم از یک ســو و روش مدیریت پیمان 

کمترین و بیشترین  از ســوی دیگر، دو ســوی 
که در  ریســک بــرای طرفین قــرارداد هســتند 

نمودار ۱  مشخص تر نمایش داده ایم.
)مثــل  قیمــت  بــر  مبتنــی  قراردادهــای  در 
تــا حــدودی  قراردادهــای قیمــت مقطــوع و 
کــه بــر مبنای  قراردادهــای قیمــت آحــاد بهــا 
تلقــی  اینگونــه  می یابــد(  تغییــر  کار  احجــام 
هزینه هــا  تمــام  پرداخت هــا،  کــه  می شــود 
میدهنــد  پوشــش  را  ســود  و  باالســری  و 
بــرای  ذخیــره  الزم  انــدازه  بــه  پیمانــکار  و 
ریســک های مشــخص شــده یا قابــل درک را 
گرفتــه اســت. قراردادهــای مبتنی بر  در نظــر 
مدیریــت(  پیمــان  آن  )شــاخصترین  هزینــه 
کــه در انتهــای طیــف دیگــر قــرار دارد، بــر این 
کل هزینه کردها به  کــه  اســاس اســتوار اســت 
اضافــه درصدی به عنوان ســود، به پیمانکار 
پرداخــت می شــود و در ایــن حالــت پیمانکار 
همــه  کارفرمــا  و  نشــده  متحمــل  را  ریســکی 

ریسک ها را متقبل می گردد. )2(
بــا توجــه بــه انتخاب یکــی از دو نوع قــرارداد، 
کار  کارفرمــا در مدیریــت  میــزان درگیــر شــدن 
کار متفــاوت خواهد بود  و ایجــاد تغییرات در 
طرفیــن  متوجــه  را  مختلفــی  ریســک های  و 

کرد.  قرارداد خواهد 
در نشــریه ۶۵۹ ســازمان برنامــه و بودجه)3(  
را  قراردادهــا  در  ریســک  تخصیــص  جــدول 
که با مختصری تغییر در  ترســیم نموده است 

جدول یک  آورده ایم. 
حــال بعد از مقدمه و بیان ســه مطلب فوق، 
به بررسی بخشنامه سرجمع در شماره آینده 

ماهنامه  می پردازیم. 
ادامه مطلب در شماره بعدی  
آبادگران   چاپ خواهد شد

نمودار ۱ 

جدول1:تخصیصریسکدرانواعقراردادها
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 نشست
ســرمایه گذاری زیربنایی دولت شرط بهره وری 
در  حتــی  اســت.  شــده  شــناخته  اقتصــادی 
کشورهای پیشرفته از جهت امکانات زیربنایی 
کاهش ســرمایه گذاری دولت در  مانند آمریــکا، 
کاهش  دهه هــای ۱۹۷0 و ۱۹۸0،  اثــر زیــادی در 
کشــور داشــته اســت. مطالعــات  نــرخ رشــد آن 
تأییــد می کنــد.  را  ارتبــاط  نیــز همیــن  جدیــد 
گر به شــکل  ســرمایه گذاری زیرســاختی دولت ا
مولــد و همــراه بــا بهــره وری صــورت بگیــرد، به 
شــکل مســتقیم و غیرمســتقیم بــر نــرخ رشــد 

اقتصادی اثر مثبت می گذارد]۱[.
نســبت  بیــن  مقایســه ای  نوشــتار،  ایــن  در   
زیرســاختی  طرح هــای  در  ســرمایه گذاری 
بــه تولیــد ناخالــص داخلــی در ایــران و برخــی 
که نشــان دهنده  کشــورهای دیگر انجام شــده 
طرح هــای  در  ســرمایه گذاری  بــودن  کافــی  نا
کشورهای  زیرساختی ایران در مقایسه با سایر 
کــه بالتبع تاثیــر خود را بر رشــد  هــم  رده اســت، 

گذارد. اقتصادی و اشتغال می 

طرح های زیرساختی
مریام-وبســتر،  لغت نامــه  تعریــف  بــر  بنــا 
»زیرســاخت ها )Infrastructures( تجهیــزات و 
ســازه هایی )ماننــد جاده هــا و پل ها( هســتند 
کشــور، منطقه یــا ســازمان برای  کــه بــرای یک 
عملکرد مناســب مورد نیاز هســتند«. مؤسسه 
 Economic Policy( اقتصــادی سیاســت های 
ســرمایه گذاری  نیــز  واشــنگتن  در   )Institute
در  ســرمایه گذاری  شــامل  را  زیرســاخت ها  در 
)آب،  تاسیســات  نقــل،  و  حمــل  پروژه هــای 
بــرق، انرژی و ...(، زیســت محیطی، مدارس و 

بیمارستان ها می داند]۲[. 
 McKinsey Global( مکینــزی  مؤسســه 
کــه از مؤسســات مشــهور جهانی در   )Institute
زمینــه مطالعــات و پیش بینی هــای اقتصادی 
اســت، تعریــف وســیع تری را عنــوان می نمایــد 
کــه نــه تنهــا شــامل زیرســاخت های اقتصادی 
)حمل و نقل، نیرو، آب و ارتباطات( می شــود، 
گاز، معــدن و  بلکــه شــامل پروژه هــای نفــت و 
زیرســاخت های اجتماعــی )ماننــد تاسیســات 
آموزشــی و بهداشــتی-درمانی، قضایی و ....( 
نیــز می گــردد. ایــن طرح هــا نهایتــًا متعلــق بــه 
که توســط  دولت ها هســتند )حتی در مواردی 
بخــش خصوصــی ســرمایه گذاری می شــوند(. 
ایــن پروژه هــا در برخــی منابــع نیــز »پروژه های 

توسعه ای« نامیده می شوند. 

ارتبــاط بیــن زیرســاخت ها و توســعه به خوبــی 
کاهش  که شــامل تاثیــر آنها بــر  شــناخته شــده 
فقر، ایجاد برابری، رشد و توسعه، ایجاد شغل، 
دسترســی بــه بــازار، بهداشــت و آموزش اســت 

.]۳[
پــروژه زیرســاختی در ایــران  در قانــون برنامه و 
بودجــه )مصــوب ۱۳۵۱/۱۲/۱0(، طرح عمرانی  
که عبارت است از »مجموعه  نامیده می شدند 
کــه بــر اســاس  عملیــات و خدمــات مشــخصی 
مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی 

توســط  دســتگاه اجرایی انجــام می شــود«. در 
قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولت 
)مصوب ۱۳۸0/۱۱/۲۷( این طرحها »اعتبارات 
تملــک دارایی های ســرمایه ای« نامیده شــده 

است. 
ســرمایه ای«  دارایی هــای  تملــک  »اعتبــارات 
شاید به اندازه »سرمایه گذاری در زیرساخت ها« 
مأنــوس نباشــد و اهمیــت ایــن اعتبــارات را در 
مخاطبیــن خــاص و عــام تداعــی نکند، لــذا در 
این نوشــتار از اصطالح جهانی »سرمایه گذاری 

در زیرساخت ها« استفاده می گردد.

رابطه سرمایه گذاری 
در زیرساخت ها و رشد اقتصادی

گــزارش ســال ۲0۱۷ مؤسســه سیاســتهای  در 
»منافــع  عنــوان  بــا  واشــنگتن  در  اقتصــادی 
افزایش سرمایه گذاری زیرساخت ها در اقتصاد 
که اقتصاد آمریکا از دو مشکل  کالن« ذکر شــده 
مهم اقتصاد کالن در دهه های گذشته رنج می 
کسب و  کاهش شــدید خرج کرد خانوار،  برد، ۱( 
کارها و دولت )کاهش تقاضا( و ۲( کاهش شدید 
کاهشــی  رشــد بهــره وری. شــکل زیــر نیــز رونــد 
سرمایه گذاری دولتی در زیرساختهای آمریکا را 

در سال های اخیر نشان می دهد.)شکل -۱(
ابــزار  یــک  گــزارش،  ایــن  نویســنده  دیــد  از   
بــرای هــر دو مشــکل،  سیاســت گذاری مفیــد 
افزایــش پایدار در ســرمایه گذاری زیرســاخت ها 
اســت. ایــن ســرمایه گذاری ها موجــب تثبیــت 
دالر  صدهــزار  هــر  می گــردد.  کالن  اقتصــاد 
ســرمایه گذاری در ایــن طرح هــا در آمریــکا، ۱۵0 
افزایــش  را  ناخالــص داخلــی  تولیــد  هــزار دالر 
داده و موجــب ایجــاد یــک شــغل تمــام وقــت 

سرمایه گذاری 
ناکافی ایران 
در طرح های 

زیرساختی
محمدرضا حاجی علیخانی 

دکترای مدیریت پروژه

شکل1-روندسرمایهگذاریدولتیدرزیرساختهایآمریکا

دیدگاه
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می گــردد. از ســوی دیگر، ســرمایه گذاری 
اقتصــادی  محــرک  زیرســاخت ها،  در 
بهتری نســبت بــه معافیت های مالیاتی 
است )که منافع آن بیشتر به خانوارهای 

پردرآمد می رسد(]۲[.
آثــار  یــک مطالعــه  دربــاره  نیــز  ایــران  در 
قوانیــن و مقــررات طرح هــای عمرانــی بر 
کــه  شــتاب رشــد اقتصــادی، نشــان داد 
در دو مقطــع از زمــان در نیم قــرن اخیر، 
اقتصاد ایران با لحاظ دوره زمانی ۵ ساله 
بــا آغاز شــتاب رشــد مواجه بوده اســت. 
این زمان ها مربوط به ســال۱۳۴۶ یعنی 
زمــان اجــرای برنامــه ســوم عمرانی قبل 
انقالب و ســال ۱۳۸۲ یعنــی زمان اجرای 
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی بعد از انقالب بوده است ]۴[.

سهم سرمایه گذاری زیرساخت ها
کشورها  از تولید ناخالص ملی 

گزارش ســال ۲0۱۵ بانــک جهانی در خصوص 
زیرســاخت ها  ســرمایه گذاری  تقاضــای 
بررســی  بــا  توســعه،  حــال  در  کشــورهای  در 
حفــظ  بــرای  الزم  منابــع  کشــور   ۱۴۵
خدمات دهی زیرساخت های موجود و ایجاد 
کشــورهای دنیا در  زیرســاخت های جدید در 
فاصلــه ســالهای ۲0۱۴ تــا ۲0۲0 را حــدود %۶ 
تولیــد ناخالــص داخلــی بــرآورد نمــوده اســت 
کــه نیمــی از آن بــرای حفــظ زیرســاخت های 
گــزارش همچنیــن  موجــود الزم اســت. ایــن 
کــه ۷0% ایــن ســرمایه گذاری  بــرآورد می کنــد 
توســط بخــش عمومــی،  ۲0% توســط بخــش 
کمک هــای  توســط  نیــز   %۱0 و  خصوصــی 
کشورهای درحال  دولت های توسعه یافته به 

توسعه تامین می شود]۳[.
کتبر ۲0۱۷ مؤسسه  از سوی دیگر بنا بر گزارش ا
 Bridging Infrastructure نــام  بــا  مکینــزی 
تریلیــون  Gaps،  در ســال ۲0۱۵ حــدود ۹.۵ 
)۹۵00 میلیارد( دالر در پروژه های زیرســاختی 
ک دنیا سرمایه گذاری شده است )نیمی  و امال
ک  از آن پروژه هــای زیرســاختی و نیمــی امــال
که معادل ۱۴% تولید ناخالص داخلی  اســت( 
گــزارش، ایــن  دنیــا اســت [۵]. براســاس ایــن 
ســهم ۱۴% ســرمایه گذاری از تولیــد ناخالــص 
گروه  داخلی دنیا در ســال ۲0۱۵،  شــامل ســه 

می گردد )شکل ۲(:
• گروهاول:زیرساخت های اقتصادی )حمل 

GDP و نقل، نیرو، آب و ارتباطات(، ۳.۶% از
تعریــف  طبــق  زیرســاخت ها  دوم:  گــروه  •
جامع تــر )زیرســاخت های اجتماعــی، نفت و 

GDP گاز، معدن(، ۳.۲% از
ک و مســتغالت  گــروهســوم:  ۷.۲% در امــال •

)شکل- ۲ (
کــه در فاصله  گــزارش پیش بینــی نموده  ایــن 
دنیــا  در  ســاالنه   ،۲0۳۵ تــا   ۲0۱۷ ســال های 
به طور متوسط ۴.۱% از تولید ناخالص داخلی 
و  اقتصــادی )حمــل  زیرســاخت های  صــرف 
ارتباطــات( خواهــد شــد.  و  نیــرو، آب  نقــل، 

شــکل ۳ ســهم ســرمایه گذاری ســاالنه 
در زیرســاخت های اقتصادی )حمل و 
نقــل، نیــرو، آب و ارتباطــات( در برخــی 
کشــورها را در فاصلــه ســال های ۲0۱0 تا 
گــزارش ژوئــن ۲0۱۶  ۲0۱۵ را بــه نقــل از 
مؤسســه مکینزی نشــان می دهد ]۶[. 

)شکل-۳(
مشــاهده می گــردد در این بــازه زمانی، 
توســعه  حــال  در  کشــورهای  برخــی 
قابــل  ســهم  نوظهــور(  )اقتصادهــای 
داخلــی  ناخالــص  تولیــد  از  توجهــی 
را صــرف ســرمایه گذاری  ســاالنه خــود 
ماننــد  نموده انــد،  زیرســاخت ها  در 
چیــن )۸.۳%(، هنــد )۵.۶%(، آفریقای 
و   )%۳.۷( ترکیــه   ،)%۴.۷( جنوبــی 
کــه البتــه هیچکدام  اندونــزی )%۳.۴( 
درآمــد صــادرات نفــت ندارنــد و بــدون 
اتــکا بــه صــادرات نفــت ایــن منابــع را 
کشــورهای  حتــی  نموده انــد.  تامیــن 
توســعه یافته مهاجرپذیــری چــون اســترالیا و 
کانــادا نیز علیرغــم دارا بودن زیرســاخت های 
قوی، ســهم زیــادی از تولیــد ناخالص داخلی 
را به سرمایه گذاری در زیرساخت ها تخصیص 
کیفیت زیرساختهای خود  داده اند تا بتوانند 
را متناسب با افزایش جمعیت حفظ نموده و 

بهبود نیز دهند.

گذاری زیرساختها از  سهم سرمایه 
تولید ناخالص ملی ایران

براســاس آمــار بانــک مرکــزی، ســرمایه گذاری 
دولت در زیرســاخت ها )که قبل از سال ۱۳۸0 
از  بعــد  و  عمرانــی  طرح هــای  پرداخت هــای 

شکل2-سهمسرمایهگذاریبخشهایمختلفزیرساختهایدنیا)2015(

شکل3-سهمسرمایهگذاریساالنهدر
زیرساختهایاقتصادیبرخیکشورها
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 نشست

۱۳۸0 اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 
 ۱۳۹۶ تــا  ســالهای ۱۳۴۴  در  شــده(  نامیــده 
بــه شــرح جــدول ۱ آمــده اســت )آمــار ۱۳۹۷ و 
ج نشده  ۱۳۹۸ هنوز در تارنمای بانک مرکز در

است(.)جدول ۱(
اســالمی،  جمهــوری  خبرگــزاری  گــزارش 
بودجه عمرانی ســال ۱۳۹۷ را حــدود ۶۲ هزار 
میلیارد تومان ذکر نموده اســت. نایب رئیس 
بــا  گفت وگــو  در  مجلــس  عمــران  کمیســیون 
خبرگــزاری خانه ملــت، بودجه عمرانی ســال 
و  تومــان  میلیــارد  هــزار   ۶۷ حــدود  را   ۱۳۹۸
اعتبــارات عمرانــی الیحــه بودجه ســال ۱۳۹۹ 
را حــدود ۷0 هزار میلیارد تومــان اعالم نموده 
بــه  اعتبــارات  ایــن  از  بخشــی  البتــه  اســت. 
کــه نیاز بــه تنزیل  صــورت اوراق بهــادار بــوده 
دارد. همچنیــن اعــداد بــاال بودجــه بــوده نه 

پرداخت های واقعی انجام شده.
الزم به ذکر است که بودجه طرح های عمرانی 
کشور، هم شــامل زیرســاخت های اقتصادی 
)حمــل و نقــل، نیــرو، آب و ارتباطــات( و هــم 
شــامل تعریف جامع تر طرح های زیرســاختی 
گاز،  و  نفــت  اجتماعــی،  )زیرســاخت های 
ســرمایه گذاری  نســبت   می شــود.  معــدن( 
ناخالــص  تولیــد  بــه  کشــور  زیرســاخت های 
داخلــی در ســال های مختلــف در شــکل- ۴ 

نشان داده شده است.

 ۱۳۴۶ ســال های  بیــن  می گــردد  مشــاهده 
نبــوده،  زیــاد  نیــز  نفتــی  کــه درآمــد  تــا ۱۳۵۱ 
تــا   ۱0 بیــن  زیرســاخت ها  ســرمایه گذاری 
 )GDP( داخلــی  ناخالــص  تولیــد  درصــد   ۱۲
قیمــت  شــدن  برابــر  چهــار  بــا  اســت.  بــوده 
نفــت در ســال ۱۳۵۲ )بــه دلیــل تحریــم نفتی 
غــرب توســط اعــراب( و متعاقــب آن افزایــش 
کشــور، ســهم طرح های  شــدید درآمــد نفتی 
 زیرســاختی از GDP تــا بیــش از ۲0% در ســال 
۱۳۵۴ افزایش می یابد ولی بعد بین ســالهای 
۱۳۵۵ تــا ۱۳۵۷ با افت و خیز بین ۱۳% تا %۱۸ 

نوسان داشته است. 
حتــی در دوران پــس از انقــالب و اوایل جنگ 
)۱۳۵۸ تــا ۱۳۶۲( هنوز این نســبت ۸% تا %۱0 
بود و در خالل ســال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۱، این 
نســبت بین %۳ تا ۶% در نوســان بوده است. 
در بعضــی از ســال های دوران بازســازی پــس 
از جنــگ )۱۳۷۲-۱۳۷۶( هزینه هــای عمرانی 
به حدود ۷.۵% تولید ناخالص داخلی افزایش 
یافــت. در فاصلــه ســال های ۱۳۷۷ تــا ۱۳۸۳ 
که در برخی ســال های آن قیمت نفت بســیار 
کاهش یافته بود، این نســبت بیــن ۳% تا %۶ 
در نوســان بــوده اســت. در ســال های ۱۳۸۴ 
تــا ۱۳۹0، با وجود افزایش شــدید قیمت نفت 
و افزایــش درآمدهــای نفتــی، بازهــم بودجــه 
عمرانــی علی رغم افزایش تا ۳ برابری مبلغ آن 
نسبت به ســال ۱۳۸۳،  افزایش قابل توجهی 
نســبت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی نداشــته 
کمتر از سال های  که حتی  اســت )۴.۵ تا %۶( 
حــدود  و   )۱۳۶۲ تــا   ۱۳۵۸( جنــگ  اوایــل 
سال های انتهایی جنگ و بعد از جنگ بوده 
اســت. لذا تجربــه دهه ۱۳۸0 نشــان می دهد 
افزایــش درآمــد نفتــی الزامــًا موجــب افزایــش 
 GDP از  زیرســاخت ها  ســرمایه گذاری  ســهم 

نمی شود.  
با تشدید تحریم ها از سال ۱۳۹۱ به بعد، سهم 
 GDP از  عمرانــی  طرح هــای  ســرمایه گذاری 
کاهــش یافته اســت و حتی  بــه حــدود %۲.۵ 
در دوران برجــام و خــروج آمریــکا از برجــام )که 
کاهش درآمد نفتی شــد(، باز هم این  موجب 

نسبت تغییر معنی داری ننموده است.

شکل-4نسبتسرمایهگذاریزیرساختهایکشوربهتولیدناخالصداخلی

مقاهل
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گذاری از تولید  مقایسه سهم سرمایه 
کشورهای  ناخالص داخلی و برخی 

دیگر
مؤسســه  بــرآورد  طبــق  کــه  شــد  مشــاهده 
زیرســاخت های  ســهم  متوســط  مکینــزی، 
اقتصــادی دنیــا )حمــل و نقــل، نیــرو، آب و 
ارتباطات( از  سال ۲0۱۷ تا ۲0۳۵ حدود %۴.۱ 

گردد.  برآورد می 
کشــورهای  برخــی  کــه  اســت  درحالــی  ایــن 
درحــال توســعه بدون نفت، ســهم بیشــتری 
بــرای زیرســاخت های اقتصــادی  از GDP را  
ســرمایه گذاری می نمایند )چین ۸.۳%، هند 

۵.۶%، و آفریقای جنوبی %۴.۷(.
گر سهم ســایر زیرساخت ها )زیرساخت های  ا
گاز، معــدن(، نیــز حــدود  اجتماعــی، نفــت و 
کلی  گردد، آن گاه متوســط ســهم  ۳% منظــور 
زیرســاخت ها از GDP در دنیــا طی ســال های 
آتــی تــا ۲0۳۵ حــدود ۷% پیش بینــی می گردد 
کشــورهایی چین، هنــد، و آفریقای  )کــه برای 
گر ســهم  جنوبــی بیشــتر هــم هســت(. حال ا
ایــران  ۲.۵% ســرمایه گذاری زیرســاخت های 
بــا  را   ۱۳۹۶ تــا   ۱۳۹۱ ســال های  در   GDP از 
)کــه  نماییــم  ۷% متوســط جهانــی مقایســه 
کشــورهای درحال توســعه مانند  برای برخی 
چین، هند، آفریقای جنوبی، بدون صادرات 
کم  نفت بیشــتر هم هســت(، به ســهم بسیار 
ســرمایه گذاری ایران در زیرســاخت ها )حدود 
که برای حصول اهداف  یک سوم( می رســیم 
توسعه ای بسیار کم است. شایان توجه است 
که این سهم مربوط به سال ۱۳۹۶ یعنی قبل 
از خروج آمریکا از برجام بوده که صادرات نفت 
کثر سه دهه اخیر رسیده بود. این امر  به حدا
کافی در  کــه ســرمایه گذاری  نشــان مــی دهــد 

زیرساخت های ایران انجام نمی شود )چه در 
کمبود درآمد  دوره رونق نفتی و جه در دوران 

نفت(. 

سهم دولت و بخش خصوصی
 در سرمایه گذاری زیرساخت ها

ســرمایه گذاری  از  نیمــی  از  بیــش  آمریــکا  در 
عمومــی  بخــش  توســط  زیرســاخت ها 
)غیرخصوصی( تامین شده و سرمایه گذاری های 
یارانــه  از  نیــز  زیرســاخت ها  در  خصوصــی 
بهره منــد  دولتــی  غیرمســتقیم  و  مســتقیم 

می شوند]۲[.
گــزارش ژوئــن ۲0۱۶ مؤسســه مکینزی، ســهم 
نهادهــای  و  )دولــت  عمومــی  بخــش  کلــی 
در  خصوصــی  بخــش  و  غیرخصوصــی( 
سرمایه گذاری زیرساخت های آمریکا را تا سال 
۲0۱۴ در بخش هــای مختلــف اقتصاد نشــان 

می دهد )جدول ۲( ]۶[:
Publuc-( عمومی-خصوصــی  مشــارکت 
Private Partnership - PPP( به عنوان یکی از 
راه حل های ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
در زیرســاخت ها مطــرح اســت. در ایــران نیــز 
بــه مشــارکت  گرایــش  کشــورها  ماننــد ســایر 
عمومی-خصوصــی در ســال های اخیر زیادتر 
شده است. شکل ۵ سهم این روش در برخی 
کشــورهای توســعه یافته را در سالهای ۲0۱0 تا 
گــزارش ژوئن ۲0۱۶ مؤسســه  ۲0۱۴ بــه نقــل از 

مکینزی نشان می دهد]۶[.)شکل - ۵(
مشاهده می گردد که سهم مشارکت عمومی-
کشــورهای  در   ۲0۱۴ ســال  در  خصوصــی 
که قیمت هــا و قوانین جذابیت  توســعه یافته 
کافی برای مشــارکت بخش خصوصــی دارند، 
کل ســرمایه گذاری زیرســاخت ها  کمتر از  %۱۵ 

کانــادا ۳.۶%، اســترالیا  اســت )آمریــکا %0.۹، 
۱0.۹% و بریتانیا %۱۵(. 

که این سهم بخش  شکل باال نشان می دهد 
کمبود بودجه طرح های زیرســاختی  کمــی از 
را جبــران خواهــد نمود )۱0 تــا ۱۵% در بهترین 
کــردن فاصله زیاد ســه برابری  حالــت(. لذا پر 
ســهم ســرمایه گذاری زیرســاخت های ایــران 
بســیار  فاصلــه  )و  دنیــا  متوســط  بــا   GDP از 
کشــورهای در حال توســعه( نیاز به  بیشــتر بــا 
افزایش بودجه طرح های زیرساختی )تملک 
دارایی هــای ســرمایه ای( بــه حداقل ســاالنه 
۱۵0 هزار میلیارد تومان به قیمت ســال ۱۳۹۶ 
که بدیهی اســت با توجه به تورم اعالمی  دارد 
بانک مرکزی برای ســال های ۱۳۹۷ )%۳۱.۲( 
ســال  عمرانــی  بودجــه   ،)%۴۱.۲(  ۱۳۹۸ و 
۱۳۹۸ بایــد بیــش از ۲۷0 هــزار میلیــارد تومان 
مــی بــود و بــرای ســال ۱۳۹۹ نیزبیــش از ۳00 
کــه فاصله بســیار زیادی  هــزار میلیــارد تومان 
کــه  بــا بودجــه موجــود دارد. بدیهــی اســت 
افزایش بودجه طرح های زیرساختی عالوه بر 
تاثیرات توســعه ای، اشــتغال قابل توجهی در 
کار چه در زمینه عمران و چه در ســایر  نیروی 
رشــته ها )به دلیــل نیاز بــه مصالــح و خدمات 
جنبــی( خواهــد داشــت. در غیــر ایــن صورت 
عقب ماندگی ایران نسبت به سایر کشورهای 
درحال توسعه بیشتر و بیشتر خواهد داشت. 

جمع بندی
ســرمایه گذاری  متوســط  کــه  شــد  مشــاهده 
جهانی در زیرساخت ها اعم از زیرساخت های 
اقتصادی )حمل و نقل، نیرو، آب و ارتباطات( 
)زیرســاخت های  زیرســاخت ها  ســایر  و 
فاصلــه  در  معــدن(  گاز،  و  نفــت  اجتماعــی، 
ســال های ۲0۱۷ تــا ۲0۳۵ حــدود ۷% تولیــد 
کشورها پیش بینی می شود  ناخالص داخلی 

گذاریزیرساختهادرچهارکشورتوسعهیافته شکل5-سهمPPPازسرمایه

جدول2-سهمبخش
عمومیوخصوصیدرزیرساختهای

آمریکاتاسال2014

خصوصیعمومیبخش اقتصاد
10درصد90درصدحمل و نقل

92درصد8درصدنيرو
100درصد0درصدارتباطات

9درصد91درصدآب و فاضالب
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 نشست

که  کشــورهای درحال توســعه  )و در برخــی 
صــادرات نفــت هــم ندارنــد، ماننــد چین، 
هند، آفریقای جنوبی بیشــتر هم هســت(. 
کــه در خــالل ســال های ۱۳۹۱ تــا  در حالــی 
۱۳۹۶ این نســبت در ایران حدود ۲.۵% تا 
۳% بوده است که حدود یک سوم متوسط 
کشــورهای  یــک ســوم  از  کمتــر  جهانــی و 
درحال توسعه مانند چین، هند و آفریقای 
کمبــود  ایــن  تــداوم  کــه  اســت  جنوبــی 
سرمایه گذاری، باعث عقب ماندگی توسعه 

زیرساخت های کشور خواهد شد.
امید بستن به افزایش درآمد صادرات نفت 
کار نباشــد؛ یکــی این که با  هم شــاید چــاره 
توجه به وضعیت بــازار جهانی نفت و ورود 
نفت شیل، دیگر نباید به درآمد قابل توجه 
صادرات نفــت امید چندانی داشــت؛ دوم 
این که تجربه افزایش درآمدهای نفتی دهه 
گر افزایش  که حتی ا ۱۳۸0 عمــاًل نشــان داد 
درآمد نفتی متصور باشــد، سهم زیادی به 

طرح های زیرساختی نخواهد رسید.
مشــارکت عمومی-خصوصــی نیز بــا توجه به 
قیمت بسیار ارزان حامل های انرژی در ایران 
)چه نسبت به قیمت جهانی و چه نسبت به 
کافی در ســرمایه گذاران  درآمد مــردم( انگیــزه 
خصوصــی ایجاد نمی کنــد و در بهترین حالت 
کشــورهای توســعه  هــم بــا توجــه بــه تجربــه 
یافتــه، شــاید ســهم زیــادی از ســرمایه گذاری 
کثر ۱0% تا  زیرســاخت ها را شــامل نشــود )حدا
۱۵%(. لذا نیاز به راهکاری اساسی برای تامین 
سرمایه طرح های زیرساختی می باشد و باید 

طرحی نو درانداخت.
انــرژی  بین المللــی  گــزارش مؤسســه  بــه  بنــا 
ایــران   ،)International Energy Agency(
در ســال ۲0۱۸، حــدود ۱۵% از تولیــد ناخالص 
داخلی خود را صرف یارانه انرژی نموده است 

)شکل ۶( ]۷[.
ایــن یارانــه بالــغ بر ۷0 میلیــارد دالر در ســال و 
بیــش از صــادرات نفت )قبل از تحریم( اســت 
دنیــا  در  را  اول  رتبــه  ایــران  لحــاظ  ایــن  از  و 

 دارد. یعنــی یارانه انرژی ســاالنه ایــران حدود
 ۲ برابر مبلغ مورد نیاز برای ســرمایه گذاری در 
زیرساخت ها )البته مطابق متوسط جهانی( و 
حدود ۶ برابر بودجه عمرانی سال ۱۳۹۶ است 

که بخش عمده آن اسراف می شود.
تجربــه مشــکالت و تبعات اجتماعــی افزایش 
که  قیمــت بنزیــن در ســال ۱۳۹۸، نشــان داد 
گرفتن  نیــاز  بــه یک راهکار منعطف بــا در نظر 
شــرایط اجتماعی برای افزایــش قیمت انرژی 

می باشد. 
کشــورها قیمت انرژی در سراســر  در بســیاری 
کشــور یکســان نیســت و مالیــات منطقــه ای 
یــا ایالتــی بــر انــرژی وجــود دارد. یــک راه حــل 
پیشــنهادی، می تواند اســتفاده از این تجربه 
هــر  در  کــه  صــورت  به ایــن  باشــد،  جهانــی 
اســتانی، بسته به شــرایط اقتصادی، مالیات 

کشــوری  قیمــت  بــر  عــالوه  گانــه ای  جدا
انرژی اخذ شــود و این مالیات در حســابی 
مشــخص واریــز شــده و صــرف طرح هــای 
زیرســاختی همان اســتان )چــه طرح ملی 
و چــه اســتانی( شــود و حســاب درآمــد و 
گردد.  گــزارش  هزینــه آن ماهانــه بــه مــردم 
عــالوه  منطقــه  هــر  مــردم  صــورت  به ایــن 
بــر این کــه از نحــوه هزینه کــرد ایــن مالیــات 
گاه می گردند، تاثیرات فیزیکی آن را  اضافی آ
نیــز به صــورت اجــرا و پیشــرفت طرح هــای 
زیرســاختی منطقــه مشــاهده می نمایند. 
بــرای مــردم ملمــوس خواهد بــود به جای 
که یارانه  آن که انرژی اســراف شــده، یا ایــن 
انرژی بیشــتر به دهک های پردرآمد برســد 
و یــا درآمــد آن به جیب قاچاقچیــان انرژی 
اشــتغال  ایجــاد  و  توســعه  صــرف  برســد، 

منطقه خودشان می گردد. 
کــه  اســت  ایــن  روش  ایــن  دیگــر  مزیــت 
به صــورت منطقه ای و مرحله ای قابل اجرا 
اســت و مشــکالت اجرایــی به تدریــج و در 
کوچــک مشــخص شــده و می تــوان  مقیــاس 
بــرای مراحــل بعــدی راهکارهــای متناســب 
قیمــت  افزایــش  این کــه  مضافــًا  اندیشــید. 
انگیــزه  منطقــه،  هــر  در  انــرژی  حامل هــای 
ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی را نیــز بــرای 
ســرمایه گذاری در آن منطقه افزایش می دهد 
و می تواند موجب رقابت مناطق برای اصالح 
گردد. قیمت حامل های انرژی در آن منطقه 

کاهش شــدید درآمد صــادرات  به هــر صــورت 
نفــت )و نبــود چشــم اندازی بــرای بهبــود آن 
غ از  در آینــده بــا توجه به رونــد بازار نفــت، فار
کفایت سرمایه گذاری  مســاله تحریم(، و عدم 
بــا  قیــاس  در  کشــور  زیرســاختی  طرح هــای 
کشــورهای درحــال  متوســط جهانــی و ســایر 
کشور و حتی  توســعه، تبعات منفی بر توسعه 
قابــل  افزایــش  بــه  نیــاز  کالن دارد و  اقتصــاد 
مالحظه سرمایه گذاری طرحهای زیرساختی 
وجــود دارد، حال با راهکار پیشــنهادی باال یا 

هر راهکار ممکن دیگر.

شکل6-یارانهساالنهانرژیبهمیلیارددالر)میلهها
بامقیاسمحورپایین(وسهمآنازتولیدناخالص

داخلیکشورها)دایرههابامقیاسمحورباال(
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  غالمحســین شــافعی اظهــار داشــت: نظــام 
اقتصادی جمهوری اســالمی ایران بر پایه سه 
بخــش دولتــی، تعاونــی و خصوصی اســت اما 
بســیاری از معضــالت بــه طــور اتفاقــی نتیجه 
دارای  افــراد  و  نخبــگان  رانــدن  حاشــیه  بــه 
اهلیــت حرفــه ای و صالحیــت واقعــی بخــش 
ویــژه  بــه  امــر تصمیم گیری هــا  در  خصوصــی 

تصمیم گیری های اقتصادی بوده است.
معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس 
هیــات  نشســت  در  ایــران  کشــاورزی  و 
نمایندگان اتاق ایران به ســخنرانی پرداخت. 
اقدامــات  از  گزارشــی  شــافعی  غالمحســین 
اتــاق در مشــورت دهی به تصمیم گیــران ارائه 
گالیه هــای خــود را از بی توجهــی به این  داد و 
پارلمــان بخــش  کــرد. رئیــس  اعــالم  نظــرات 
در بخش خصوصــی  جایــگاه  بــه   خصوصــی 
بــه عنــوان قانــون اساســی    صــدر اصــل ۴۴ 
عــدم  و  کــرد  کیــد  تا نظــام  اصلــی  رکــن   ســه 
نقش آفرینــی در تصمیم گیری های اقتصادی 

را مورد انتقاد قرار داد.
کامل ســخنرانی غالمحســین شافعی را   متن 

می خوانید:
ابتــدا الزم اســت از فعــاالن عرصــه بهداشــت 
کرونا در  که با شــیوع بیمــاری  کشــور  و درمان 
کشــور فــدارکاری را تــا حــد اعــال نشــان دادند، 
کنــم. متاســفانه عده ای هــم جان  قدردانــی 
کــه  از دســت دادنــد  ایــن مســیر  را در  خــود 
کنیم.  الزم اســت بــه ایــن افــراد ادای احتــرام 
همچنین سالمتی و تندرسی برای هم وطنان 

عزیز آرزو می کنم.
کــه در جریــان هســتید در هفتــه  همان طــور 
ایــن  هســتیم.  قضائیــه  قــوه  بزرگداشــت 
مناســبت را بــه همه مردم و دســت اندرکاران 
این قــوه تبریک می گویــم. همچنین مجلس 
کرد و این اتفاق  کار  یازدهم در این ایام آغاز به 
را بــه مــردم و نماینــدگان مــردم تبریک عرض 
کلیه فعاالن اقتصادی و اتاق های  می کنم. از 
که درجریــان حادثــه نامیمون  کشــور  سراســر 

کمک به  کرونــا آنچــه در توان داشــتند را برای 
بخش درمان و آســیب دیــدگان انجام دادند، 
تشــکر می کنــم. در همیــن روزهــا اســتانداران 
گرفتند و  کشــور با بنــده تمــاس  ده ها اســتان 

کردند. بابت همراهی اتاق ها تشکر 
در طــول همیــن مــدت اتفاقــات خوبــی هــم 
صورت گرفت؛ از جمله راه اندازی پنجره واحد 
کــه بــه همت وزیــر اقتصاد  کســب وکار  شــروع 
و همــکاران ایشــان در اتــاق تهــران راه اندازی 
شد. قرار است به زودی در چهار استان دیگر 
کلیه اســتان ها  نیــز افتتــاح و تا پایان ســال در 
فعــال شــود. در مــورد دادگاه های تجــاری نیز 
به تفاهمات خوبی رسیدیم. امیدوارم هرچه 
زودتــر این موضوع نیــز به مرحله اجرا برســد. 
اجازه می خواهم بخشی از سخنان خود را به 
شعار سال اختصاص دهم و در ادامه به چند 

نکته مهم بپردازم.
متعــدد  و مشــکالت  بحران هــا  بــه  توجــه  بــا 
کرونــا،  بیمــاری  وقــوع  و  خارجــی  و  داخلــی 
شــرایط ســخت اقتصــادی بــر همــگان عیــان 
در  را  آن  نمی توانــد  هیچ کــس  دیگــر  و  اســت 
پــرده ابهام نگــه دارد. امــروز برخی محققان و 
کــه تحریم  کشــور معتقدنــد  نخبــگان دلســوز 
کنونــی  موجــب همــه مشــکالت و معضــالت 
کارآمــدی اقتصــادی و فقــر  نیســت و نبایــد نا
اهلیت حرفه ای تصمیم گیران اقتصادی را در 
گذشــته پشت نقاب تحریم مخفی  دوره های 
گفت آنچــه ما را  کــرد و بــه احتمــال قوی بایــد 
کــرده عــدم آینده نگــری تصمیم گیران  گرفتــار 
اقتصادی کشور از گذشته تا امروز بوده است. 
اجــازه مــی خواهم به دلیل شــرایط حســاس 
کشــور عزیــز ایــن بــار از زاویــه و نگاهــی دیگــر 

مطالبی را به عرض برسانم.
ســال   ۱۵ در  حداقــل  انقــالب  معظــم  رهبــر 
از  کرده انــد  کیــد  تا گذشــته روی چنــد نکتــه 
جمله بیش از ۵0 بار به تولید و اقتصاد اشــاره 
کشــور برگرفتــه از  کرده انــد. ریشــه مشــکالت 
را  مشــکالت  حــل  و  اســت  تولیــد  مشــکالت 
کــرد.  هــم بایــد درهمیــن تولیــد جســت وجو 
کــه هــر فعالیتی  کنــم  البتــه الزم اســت اشــاره 
را نمی تــوان تولیــد نامیــد. اصــل ۴۳ قانــون 
اساســی دارای ۹ بنــد اســت و در بنــد ۸ حکم 
کــرده »جلوگیــری از ســلطه اقتصــادی بیگانه 
کید بر افزایش  کشــور« و در بنــد ۹ تا بر اقتصاد 
کشــاورزی، دامی و صنعتــی دارد با  تولیــدات 
کــه نیازهــای عمومــی را تامیــن  ایــن توضیــح 

 غالمحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران:
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 نشست

کشــور را به مرحله خودکفایی برســاند و  کند و 
از وابســتگی برهانــد. به طــور یقین این بدین 
کشیده  کشــور را دیوار  که ما دور  معنا نیســت 
و مبادلــه ای بــا جهــان نداشــته باشــیم. در 
کتاب هنــر تحریم ها  گر بــه  اهمیــت موضــوع ا
کیمته تحریم  نوشــته ریچــارد نفیو از اعضــای 
کنیــم در صفحــه ۸۹ به صراحت اشــاره  نــگاه 
که »هــدف اصلــی ایــن تحریم ها  کــرده اســت 
مشــاغل حوزه تولید اســت.« ایــن موضوع به 
که ارزش و اهمیت این  خوبی نشان می دهد 
بندهای قانون اساسی راجع به تولید چگونه 

است.
در صــدر اصل ۴۴ قانون اساســی آمده، نظام 
اقتصــادی جمهــوری اســالمی ایــران بــر پایــه 
ســه بخــش دولتــی، تعاونــی و خصوصــی بــا 
کرد  برنامه ریزی، اســتوار اســت اما باید توجه 
که بســیاری از معضالت به طور اتفاقی نتیجه 
دارای  افــراد  و  نخبــگان  رانــدن  حاشــیه  بــه 
اهلیــت حرفــه ای و صالحیــت واقعــی بخــش 
ویــژه  بــه  امــر تصمیم گیری هــا  در  خصوصــی 

تصمیم گیری های اقتصادی بوده است.
توجه شــما را به مطالب مطرح شــده از سوی 
انقــالب در جلســه ۳0 بهمــن ســال  رهبــری 
کــه ارتباط آن با موضوع  ۱۳۸۵ جلب می کنم 
خصوصی ســازی مشــخص اســت. بر اســاس 
در   ۹۷ ســال  آمــار  ســالنامه  در  رســمی  آمــار 
صفحــه ۳00، بخــش خصوصــی ۸۴.۵ درصد 
کرده است و حال نکته اصلی  اشتغال را ایجاد 
که فعــاالن اقتصادی عضــو اتاق و  اینجاســت 
که  بیــرون از آن بــا این ســوال مواجه هســتند 
گفته هــای زیبــا در مــورد بخش  بــا ایــن همــه 

گروه چیست؟ خصوصی، حق این 
نظــام اقتصادی، بخــش خصوصی را یکی از 
ســه جزو اصلی نظام نمی شناسد ولی چون 
کمیتی  تصمیم گیری ها را بــا واژه تصمیم حا

می گیرنــد، هیچ حقی برای بخش خصوصی 
قائــل نیســتند امــا بخــش قابــل توجهــی از 
گیری های  مســئولیت های ناشی از تصمیم 
کالن بــر دوش بخش  کمیتــی در اقتصــاد  حا
واقعــی  تولیــد  بخــش  ویــژه  بــه  خصوصــی 

است.
گذشــته شــاهد آن  کــه از ســال  مــورد اخیــری 
کارت های به  هســتیم، انتقــادات متعدد بــه 
اصطــالح اجــاره ای اســت. اینجانــب بــه هیچ 
کــه از ایــن ابــزار اقتصادی  کســانی  وجــه فعل 
سوءاســتفاده می کننــد و حق النــاس، منافــع 
کشــور  ملــی و آنچــه متعلق به همه محرومان 
است به یغما می برند را نه تنها تایید نمی کنم 
بلکــه قویــا محکــوم می کنــم؛ حتــی پــا را فراتــر 
می گــذارم و آنهــا را جنایتکار نیز می دانم زیرا با 
این عمل خود، فعاالن و تولیدکنندگان کشور 
کــه رهبــر انقــالب نقــش بی بدیل آنــان را در  را 
کرده و بر  کرده اند، بدنام  جنگ تحمیلی ذکــر 
اثر افعال پلید چنین افرادی، زحمت کشــان از 
کار بیــکار و حتی به ســمت نابــودی می روند. 

کار هستند. آنها جنایت 
کنید به دلیل  از ســوی دیگر الزم اســت توجه 
عــدم  کمیتــی«،  حا »تصمیــم  واژه  همــان 
کارت  صالحیــت و عــدم اهلیــت متقاضیــان 
بازرگانــی را بخــش خصوصــی بــر عهــده ندارد 
کــه وجــود نــدارد بــه طور  امــا بــرای اختیــاری 
دوش  بــر  آن  مســئولیت  گفتارهــا  در  مرتــب 

بخش خصوصی گذاشته می شود.
کــه اثــر مــا در مجامع  ســوال دیگــر ایــن اســت 
شــوراهای  در  چیســت؟  تصمیم گیــری 
متعددی عضو هســتیم و در بعضی از مجامع 
کند. برای مثال  رئیــس اتاق باید حضــور پیدا 
در ســتاد اقتصــاد مقاومتــی ۲۲ عضــو اصلــی 
حضور دارند و ۶ عضو نیز حســب مورد دعوت 
مــی شــوند. رئیس اتاق یک نفــر از این ۲۲ نفر 

است. در نظر بگیرید در هنگام رای گیری رای 
اتاق چه اثری دارد؟

رئیس اتاق حتی حق انتخاب جانشین برای 
حضــور در جلســات را نــدارد امــا نماینــدگان 
دولت این حق را دارند و گاهی این نشست ها 
بــا هم تداخل پیدا می کنند در نتیجه فرصت 
که  حضور را از دست می دهیم. بارها می شود 
در ایــن جلســات نظــرات را منعکس می کنیم 
کمــال تاســف رای هــا نافــذ نیســت.  ولــی بــا 
که ۸۴ درصد از ســهم اشتغال زایی را  بخشــی 
دارد، میزان اثرگذاری اش بر تصمیم گیری ها ۱ 

به ۲۲ است.
به تازگی هم مکاتبات اتاق در مورد مشــکالت 
بخــش خصوصــی بــا بانــک مرکــزی را شــاهد 
بودیــم. در ایــن مکاتبات هــم توافقی صورت 
 ۲ بنــد  کمیســیون  مصوبــات  بلکــه  نگرفــت 
کمیته  شورای عالی هماهنگی قوا تایید شد. 
که حتــی یک عضــو از بخش خصوصی  مزبــور 
در خــود نــدارد و حتی بدون شــنیدن نظرات 
گویــی برخالف  کارشناســی تصمیــم می گیرد. 
آنچــه در قانــون اساســی آمده مــا را جزو نظام 

کنند. اقتصادی کشور محسوب نمی 
از مکاتبــات نظــرات مشــورتی و  دفترچــه ای 
اســفند ۹۸  از  تقاضاهــای بخــش خصوصــی 
کی ده هــا نامه و نظر  که حا تــا پایــان خــرداد را 
مشــورتی از ســوی اتــاق ایــرن و ســایر اتاق هــا 
کرده ایــم و بــه اعضــای هیــات  اســت، آمــاده 
نماینــدگان ارائــه شــده اســت. در بســیاری از 
کرده ایم اما  مــوارد عــالج واقعــه قبــل از وقــوع 

توجه نشده است.
ایــن موارد را به اســتحضار رســاندم تا بتوانید 
سطح انتظارات خود از ما را تحلیل و قضاوت 

کنید.
  پایگاه خبری اتاق ایران

نشست



 پیام آبادگران                                  
اسفند ،  فروردین

 اردیبهشت و خرداد99
 شماره 386

47

و  چهــل  در  ایــران  اتــاق  پژوهش هــای  مرکــز 
زبــان  بــه  بروشــور»اقتصاد  شــماره  ششــمین 
ســاده« بــه موضــوع »پیچیدگــی اقتصــادی« 
پرداخته اســت. بررسی پیچیدگی اقتصادی، 
کشور  که پژوهشگر را از آنچه یک  روشــی است 
می ســازد بــه آنچه آن کشــور می داند رهنمون 
ایــن  کــه  اســت  دانشــی  تداعی گــر  و  می کنــد 
کشــور برای تولید محصوالت در اختیــار دارد.
به  منظور آشــنایی هرچه بیشــتر عالقه مندان 
بــا مفاهیــم اقتصــادی و به کارگیــری صحیــح 
ایــن مــوارد در تحلیل هــای اقتصــادی، ایــده 
تهیــه و ارائــه بروشــورهایی با عنــوان »اقتصاد 
بــه زبــان ســاده« در معاونــت اقتصــادی اتــاق 
ایران مطرح شــده و توسط مرکز پژوهش های 
اتــاق ایــران به اجــرا درآمده اســت. در شــماره 
موضــوع  بــه  مجموعــه،  ایــن  چهل وششــم 
»پیچیدگی اقتصادی« پرداخته شــده است.
گــزارش بــا تشــریح مفهــوم پیچیدگی  در ایــن 
اقتصــادی آمــده اســت: پیچیدگــی اقتصادی 
که امــروزه بــرای بیــان میزان  مفهومــی اســت 
کاالهای پیچیده از  کشــورها در تولید  توانایی 
طریق فراهم   کردن ساختارهای مناسب برای 
تعامــل افــراد در راســتای تجمیــع دانش های 
کنده و متنوع و نیز کاربردی کردن آن به کار  پرا
می رود. به عبارتی دیگــر، پیچیدگی اقتصادی 
داللــت بــر دانــش و مهارت انباشــت شــده در 
از طریــق محصــوالت  کــه  یــک جامعــه دارد 
تولیدشده در آن جامعه نشان داده می شود. 
منظــور از دانــش در این رویکرد همــان دانش 
کــه می تــوان آن را بــا  آشــکار یــا صریــح اســت 
کــز آموزشــی مانند دانشــگاه ها  اســتفاده از مرا
کــرد. درحالی کــه مهــارت، دانش  اندازه گیــری   
مختلــف  الیه هــای  در  نهفتــه  و  ضمنــی 
اقتصاد اســت و اندازه گیری آن دشــوار اســت.
میــزان  کثــرت  بــه  اقتصــاد  یــک  پیچیدگــی 
انباشــت  کشــور  آن  در  کــه  مفیــدی  دانــش 
شــده، بســتگی دارد. برای وجــود یک جامعه 

کــه  پیچیــده و نیــز ادامــه بقــای آن، مردمــی 
مالــی،  تأمیــن  بازاریابــی،  طراحــی،  دربــاره 
فنــاوری، مدیریــت منابــع انســانی و حقــوق 
تجــاری و ... دانــش دارند باید قــادر به تعامل 
بــا یکدیگــر و آمیختــن دانش خود در راســتای 
تولیــد محصــوالت باشــند. ایــن محصــوالت 
کــه  کشــورهایی تولیــد شــوند  نمی تواننــد در 
برخــی از ایــن مجموعــه قابلیت هــا را ندارنــد.

پیچیــده،  اقتصادهــای  به این ترتیــب 
حجــم  قادرنــد  کــه  هســتند  اقتصادهایــی 
زیــادی از دانــش و مهــارت مرتبــط را در قالــب 
کــرده  شــبکه های وســیعی از افــراد تجمیــع   
کمتری هســتند؛  تنــوع محصــوالت تولیــدی 
ســاده تری  و  کمتــر  محصــوالت  به طوری کــه 
شــبکه های  نیازمنــد  کــه  می کننــد  تولیــد 
اســت. تبــادل  و  تعامــل  بــرای  کوچک تــر 
گفت پیچیدگی اقتصادی،  درنهایت می توان 
کشــور  یــک  آنچــه  از  را  مــا  کــه  اســت  روشــی 
می دانــد  کشــور  یــک  آنچــه  بــه  می ســازد 
یــک  ســاخت  گــر  ا زیــرا  می کنــد،  رهنمــون 
محصول نیازمند نــوع خاصی از ترکیب دانش 
کــه این محصــول را  کشــورهایی  باشــد، آنگاه 
تولیــد می کننــد، تداعی گــر در اختیــار داشــتن 
دانــش موردنیــاز بــرای تولیــد آن می باشــند.

اهمیت دست یافتن 
به یک اقتصاد پیچیده

در طــول دو قــرن اخیــر میــزان دانــش مفیــد و 
مولــد در جهــان به طــور فزاینــده ای افزایــش 
یافته اســت. این افزایش نه یک پدیده فردی 
بلکــه یــک حرکــت عظیــم مبتنــی بــر تــالش و 
ایــن افزایــش  امــا  بــوده اســت؛  اراده جمعــی 
دانــش مــدرن، یــک مســئله جهانی نیســت؛ 
کشــورها رخ داده و  بلکــه فقــط در بعضــی از 
کشــورهای دنیــا شــامل آن  بیــش از نیمــی از 
خ  که ایــن اتفاق ر کشــورهایی  نمی شــوند. در 
اســتانداردهای  و  رفــاه  میــزان  نه تنهــا  داده، 
زندگــی افزایش یافته بلکه این کشــورها موفق 

به تثبیت و تضمین نقش مؤثر خود در عرصه 
بین المللــی و سیاســت جهانــی نیز شــده اند.
هــر چــه ســبد  گفــت  به این ترتیــب می تــوان 
کشــوری متنوع تر و البته دربردارنده  صادراتی 
از  کشــور  آن  باشــد،  پیچیده تــری  کاالهــای 
قدرت بیشــتری در عرصــه تعامالت اقتصادی 
بهتــر،  تعبیــری  بــه  و  برخــوردار  بین المللــی 
ازلحــاظ اقتصــادی مقاوم تر خواهد بــود. این 
که یک اقتصــاد تک محصولی  در حالی اســت 
کشــور  اقتصــاد  اینکــه  بــر  عــالوه  وابســته  و 
زمینــه  می کنــد،  آســیب پذیر  به شــدت  را 
کشــورها در  دخالــت، ســلطه و تحکــم ســایر 
کشــور را نیز فراهــم می نماید. امــور داخلی آن 

شاخص پیچیدگی اقتصادی
پیچیدگــی اقتصادی با اســتفاده از شــاخصی 
تحــت عنــوان شــاخص پیچیدگــی اقتصادی 
بــه اندازه گیــری دانــش مولــد موجــود   )ECI(
در یــک اقتصــاد می پــردازد. در محاســبه این 
شاخص از داده های جهانی صادرات استفاده 
می شــود، این شاخص مقیاســی نسبی است 
و  کشــورها  اســت.   -۳ و   +۳ بیــن  عــددی  و 
محصوالت پیچیده عدد مثبــت باالتری را به 
خود اختصاص خواهند داد و بالعکس شاخص 
کشــورها و محصوالت با پیچیدگی  پیچیدگی 
پاییــن، اعــداد منفــی بیشــتری خواهــد بــود.

در محاســبه شــاخص پیچیدگــی اقتصــادی 
اســتفاده  گیــری  فرا و  تنــوع  مفهــوم  دو  از 
دانشــی  حجــم  کــه  به این ترتیــب  می شــود. 
و  تنــوع  در  دارد،  اختیــار  در  کشــور  یــک  کــه 
کشــور تجلی  گیری محصوالت تولیدی آن  فرا
که افراد یا ســازمان های  کشــورهایی  می یابد. 
اختیــار  در  بیشــتری  کاربــردی  دانــش  آنهــا 
کــه  دارنــد، از ایــن امــکان بهره منــد هســتند 
کنند.  کاالهــا را تولید  مجموعــه متنوع تــری از 
کــه نیازمنــد حجم زیــادی از  محصوالتــی هم 
که تمام  دانش هســتند در جاهای محدودی 
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 نشست
ملزومــات دانــش در دســترس باشــد، تولیــد 
گیری به عنوان تعداد  می شــوند؛ بنابراین، فرا
که یک محصول را تولید می کنند  کشــورهایی 
اقتصادهایــی ازایــن رو،  می شــود.   تعریــف 
کمتر را گیــری  کــه محصــوالت متنوع تــر بــا فرا   
 تولیــد می کننــد، اقتصادهــای پیچیده تــری 

هستند.
کشــور  به عنوان مثــال، بررســی تولیــدات ســه 
کشــور  هلنــد، آرژانتیــن و غنــا نشــان می دهــد 
هلند بــا تولید ۵ محصــول، از بیشــترین تنوع 
در تولید برخوردار است درحالی که این رقم در 

آرژانتین ۳ و در غنا فقط یک محصول است. 
بــا  محصوالتــی  هلنــد  در  همچنیــن 
دســتگاه  همچــون  کمتــر  گیــری  فرا
می شــود تولیــد  دارو  و  ایکــس   اشــعه 
آن هــا  تولیــد  بــه  قــادر  دیگــر  کشــور  دو  کــه   
گفته می شــود اقتصاد  نمی باشــند، ازاین رو، 
کشــور دیگــر پیچیده تــر  هلنــد نســبت بــه دو 
که  گفت  اســت. بر اساس همین منطق باید 
اقتصاد آرژانتین نیــز پیچیده تر از اقتصاد غنا 

است.

مقاهل

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه از افتتــاح 
تهران-شــمال  آزادراه  دو  قطعــه  رفــت  بانــد 
در اردیبهشــت ســال ۱۴00 خبــر داد. صبــح 
روز ۲ تیــر محمدباقــر نوبخــت معــاون رئیــس 
جمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه، 
ســیدپرویز فتــاح رئیــس بنیــاد مســتضعفان 
از  شهرســازی  و  راه  وزیــر  اســالمی  محمــد  و 
کیلومتــری قطعــه دو آزادراه تهران  مســیر ۲۲ 
کردنــد. نوبخــت در حاشــیه  شــمال بازدیــد 
ایــن مراســم آزادراه تهــران شــمال را پروژه ای 
در حــال احــداث بــا همــکاری دولــت و بنیاد 
ســال  کــرد:  اظهــار  و  عنــوان  مســتضعفان 
گذشته همین ایام همراه آقای فتاح از قطعه 
که ســال  کردیــم و تعهــد دادیــم  یــک بازدیــد 
داد.  خ  ر اتفــاق  همیــن  و  شــود  افتتــاح   ۹۸
وی افــزود: قطعــه دو ایــن آزادراه به طول ۲۲ 
کیلومتر آن تونل و مابقی  که ۱۶  کیلومتر است 
پل است، تونل البرز بلندترین تونل آن بوده 

کیلومتر طول آن اســت. معاون رئیس  و ۶.۴ 
جمهــور ادامــه داد: قطعــه دو آزادراه تهــران 
شــمال نیاز به ســه هزار میلیارد تومان منابع 
کنــون ۹00 میلیــارد تومــان بــه  کــه تا داشــت 
آن تزریــق شــده و ۲,۱00 میلیــارد تومان دیگر 
اعتبــار نیــاز اســت. رئیــس ســازمان برنامــه و 
بودجــه بــا بیان اینکــه تا چند مــاه آینده ۴00 
میلیــارد تومــان بــه پــروژه تزریــق می شــود، 
گفــت: تعهــد دولــت و بنیــاد بــر تکمیــل ایــن 
پروژه در اردیبهشــت ۱۴00 است ولی با توجه 

بــه اینکــه منابع مالــی دولت محدود اســت، 
ح هــا را اولویت  ســازمان برنامــه و بودجــه طر
کــرده و بــر اســاس این اولویــت بندی  بنــدی 
پروژه هــا افتتــاح می شــود. وی با بیــان اینکه 
برای مسیر برگشــت از جاده موجود استفاده 
گفــت: بــا افتتــاح قطعــه یــک  خواهــد شــد، 
آزادراه تهران شــمال مســیر تهران شــمال دو 
کوتاه شد و با تکمیل باند رفت قطعه  ساعت 
کوتاه تر شــده و عبور و مرور  دو بار دیگر مســیر 

مردم آسان تر می شود. ۲ تیر - ایرنا

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

افتتاح قطعه دوم آزادراه تهران-شمال اردیبهشت 1۴۰۰ 
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مشکالت بیمه ای مدیرعامل موظف و اعضای 
موظف هیات مدیره شــرکتها با سازمان تامین 
اجتماعی در نحوه دریافت لیســت و احتســاب 
حــق بیمــه و همچنین مشــکالت پیمانــکاران 
قراردادهــای  بیمــه  حــق  احتســاب  نحــوه  در 
کارگــروه  در  بــرق  صنعــت  حــوزه  غیرعمرانــی 
کمیته مــاده ۱۲ قانون احکام دائمی  تخصصی 
کشور مطرح و مورد بررسی  برنامه های توســعه 

گرفت. قرار 
کمیتــه ماده  کارگــروه تخصصی  آخریــن جلســه 
کار »بررســی درخواســت اجرای  ۱۲ بــا ۲ دســتور 
صحیــح  بخشــنامه ۹ جدیــد درآمــد ســازمان 
تامین اجتماعی با موضوع نحوه دریافت لیست 
و حق بیمــه مدیرعامل و هیــأت مدیره موظف 
مشــکالت  »بررســی  همچنیــن  و   شــرکت ها« 
پیمانکاران حوزه صنعت بــرق در پرداخت حق 
بیمــه موضوع بخشــنامه ۱۴/۵ ســازمان تامین 
اجتماعــی تحــت عنــوان نحــوه احتســاب حــق 
 PC(بیمه قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست
و EPC(” در تاریــخ ۱۱/0۴/۹۹ در اتــاق ایــران و با 
حضــور نمایندگان اتاق ایــران، اتاق تهران، اتاق 
تعــاون، معاونــت حقوقــی ریاســت جهمــوری، 
توانیــر،  شــرکت  اجتماعــی،  تامیــن  ســازمان 
شــرکت توزیــع برق تهران بزرگ، ســتاد تســهیل 
شــرکت های  ســندیکای  تولیــد،  موانــع  رفــع  و 
ســاختمانی ایــران، انجمــن صنفی مهندســان 
معمار و شهرساز، سندیکای صنعت برق ایران، 
سندیکای صنعت برق اصفهان و شرکت مشاور 
شــورای  نماینــدگان  گردیــد.  برگــزار  شــاربافت 
گفتگوی استان های اصفهان و خوزستان نیز به 

صورت آنالین در جلسه حضور داشتند.
دســتور اول جلســه بدیــن شــرح بــود :» طبــق 
تبصــره ۵ مــاده ۴ قانــون اصــالح قانــون تامیــن 
تشــخیص  مجمــع   ۱۳۸۷ مصــوب  اجتماعــی 
کارفرمایــان  مواردیکــه  “در  نظــام  مصلحــت 
موضــوع بنــد ۴ ماده ۲ قانــون تامین اجتماعی 
و  باشــند  حقیقــی  اشــخاص   ۱۳۵۴ مصــوب 
همچنین مدیران اشــخاص حقوقی غیردولتی 
مــی تواننــد بــا پرداخت حــق بیمه ســهم بیمه 
کارفرما به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون  شده و 
مذکــور و اصالحــات بعدی آن از تاریخ اشــتغال 
کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور  کار در  به 
گیرند. آیین نامه اجرایی این تبصره شامل  قرار 
نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق 
بیمه هــای معوقــه بنا بــه پیشــنهاد وزارت رفاه 
و تامیــن اجتماعــی بــه تصویــب هیــات وزیران 

خواهد رسید.«
در این مورد محمد تکلی، نماینده ســندیکای 
کــه در جلســه حاضر  شــرکت های ســاختمانی  
که سندیکا با  بود اظهار داشت طی مکاتبه ای 
ســازمان تامین اجتماعی در زمان جناب آقای 
زدا داشــته است، ســازمان پاســخ داد مدیرانی 
کننــد بایــد  کــه از شــرکت حقــوق دریافــت مــی 
که حقــوق دریافت  کســانی  در لیســت بیایند و 
کننــد مشــمول تبصــره ۵ مــاده ۴ قانــون  نمــی 
تامین اجتماعی هســتند، لیکن در حال حاضر 
برخالف پاسخ ایشان عمل می شود. همچنین 
رویــه ســازمان قبــاًل بدین شــکل نبوده اســت و 
کــه بیمــه اختیاری  االن تصمیــم بــر این شــده 
که از ۲0 ســال پیش لیســت  کســانی  شــود، لذا 

گیرند. داده اند، می بایست مورد پذیرش قرار 
گــزارش تکمیلی خود از دســتور  آقــای تکلــی در 
که  اول این جلســه نکاتی را خاطرنشان شدند 

به شرح زیر است:
حائــز  ذیــل  نــکات  تبصــره  ایــن  خصــوص  در 
که بیمه این ماده یک بیمه  اهمیت می باشــد 
اختیاری است. زیرا در این تبصره تصریح شده 
کارفرمایان می تواننــد بیمه نمایند.  کــه  اســت 
تبصــره  ایــن  مشــمولین  جملــه  از  همچنیــن 
مدیــران اشــخاص حقوقی غیردولتی هســتند 
کــه بــر اســاس بنــد ت مــاده ۱ آییــن نامــه آن، 
که حقــوق دریافت نکنند  این عــده در صورتی 
می توانند بیمه شوند که به نظر می رسد منظور 
کارگری  عــدم وجود رابطه اســتخدامی با رابطه 
کارفرمایی اســت. فعــاالن بخش خصوصی از  و 
کمیتــه مــاده ۱۲ درخواســت نموده  دبیرخانــه 
انــد تا درخواســت اجــرای صحیح بخشــنامه ۹ 
جدیــد درآمــد موضــوع نحوه دریافت لیســت و 
حق بیمــه مدیرعامــل و هیات مدیره شــرکتها 
کار این  کنند در دســتور  که حقوق دریافت می 

گیرد. کنیته قرار 
موارد مذکور از سوی نمایندگان بخش خصوصی 
مطــرح شــده و نماینده ســندیکای شــرکتهای 
ســاختمانی ایــران با اشــاره به نامه ســازمان در 
پاســخ بــه نامــه ســندیکا رویه هــای متفــاوت از 
شعب را مورد انتقاد قرار داد طبق مکاتبه صورت 
گرفتــه فــی مابیــن ســازمان تامیــن اجتماعــی 
)نامــه  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای  و 
خ ۲۷ مــرداد ۹۷(   شــماره ۵۲0/۹۷/۵000 مــور
کلیــه  کــه  ســازمان چنیــن پاســخ داده اســت 

در کمیته ماده ۱۲ بررسی شد

بررسی چالش های اعضای هیأت مدیره موظف شرکت ها
 با سازمان تامین اجتماعی
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کرونــا در دو مــاه  در جریــان شــیوع ویــروس 
کسب وکارها  اســفند و فروردین تا ۳۸ درصد 
متوقف شده و بیشترین آسیب متوجه حوزه 

فروش بوده است.
گذشــته  کرونا در اواخر ســال  شــیوع ویروس 
گرفتــن آن موجب خــروج وضعیت  و شــدت 
عــادی  روال  از  کســب وکارها  و  اقتصــادی 
شــد. بــه هــر صــورت اعمــال سیاســت های 
فعالیت هــای  و  اجتماعــی  محدودســازی 
کســب وکارهای اقتصادی تأثیــر قابل توجهی 
کســب وکار داشــت و موجب آسیب  بر فرآیند 
دیــدن بخش زیادی از مشــاغل و افراد درگیر 
که از فاصله  با آن ها شــد. این در حالی است 
وضعیــت  اردیبهشــت ماه  پایــان  تــا  اســفند 
عــادی نبــود و به تدریــج فعالیت مشــاغل به 
روال عــادی برگشــت. امــا در رابطه بــا اوضاع 
کسب وکارها و میزان فعالیت یا آسیب پذیری 
تــا  اســفند  ســه ماهه  دوره  در  آن هــا 
اردیبهشت ماه، پژوهشکده آمار بررسی هایی 
در بخش های مختلف اقتصادی انجام داده 
که نشــان می دهد بیشترین آسیب در  است 

آن ها مربوط به حوزه فروش بوده است.
بررســی جزئیات این پژوهش از این حکایت 
کســب وکار  کل  فعالیــت  میــزان  کــه  دارد 

کرونــا  ویــروس  شــیوع  زمــان  در  اقتصــادی 
و  اســفندماه  در  کســب وکارها  درصــد   ۳۸
کــه ایــن در  فروردین مــاه فعالیتــی نداشــتند 
اردیبهشــت ماه بــه ۲۱ درصــد رســیده اســت 
و در مقایســه بــا ماه هــای اســفند و فروردین 
اردیبهشــت ماه  در  کســب وکارها  فعالیــت 
همچنیــن  اســت.  افزایش یافتــه  درصــد   ۱۷
بــا  ۲۲ درصــد در اســفندماه و فروردین مــاه 
تمــام ظرفیت بــه فعالیت خود ادامــه دادند 
کــه بــا افزایــش ۱۲ درصــدی بــه ۳۴ درصد در 
درصــد   ۴0 اســت.  رســیده  اردیبهشــت ماه 
کامل در دو  کمتر از ظرفیت  مابقی با حجمی 
که در اردیبهشت ماه  کردند  ماه اول فعالیت 
کــی از افزایــش  بــه ۴۵ درصــد می رســد و حا
کمتر  کســب وکارها با حجمی  تعــداد فعالیت 

کامل است. از ظرفیت 
کرونا بــر جنبه هــای مختلف  بیشــترین تأثیــر 
کســب وکارهای اقتصــادی بــا ۴۸.۸  فعالیــت 
کــه در اســفندماه و  درصــد بــر فــروش بــوده 
در  درصــد   ۴۵.۷ و  ثبت شــده  فروردین مــاه 
اردیبهشت ماه بیشترین تأثیرپذیری را داشته 
کــه جریان هــای  اســت. ایــن در حالــی اســت 
تولیــد،  مقــدار  انســانی،  نیــروی  نقدینگــی، 
بــدون تأثیــر و میــزان پس انــداز بــه ترتیــب در 

قــرار  کرونــا  از  تأثیرپذیــری  بعــدی  رتبه هــای 
اقتصــادی،  مختلــف  بخش هــای  در  دارد. 
کــه در بخش  کرونــا این گونه بوده اســت  تأثیــر 
خدمــات، میــزان فروش بــا ۴۱.۱ درصــد در دو 
ماه اسفندماه و فروردین ماه و ۳۷.۸ درصد در 
اردیبهشت ماه تحت تأثیر بوده است. در حوزه 
صنعــت و معدن ۴۵.۹ درصد در اســفندماه و 
بــر  اردیبهشــت ماه  در   ۴۴.۴ و  فروردین مــاه 
گذاشــته اســت. همچنین  میــزان فــروش اثــر 
کشــاورزی فــروش ۶۹.۸ درصــد در  در بخــش 
اســفندماه و فروردین مــاه و ۵۶.۶ درصــد در 

اردیبهشت ماه تحت تأثیر قرارگرفته است.
در  فعــاالن  وضعیــت  تغییــر  دلیــل  بــه  امــا 
زیــان  و  کشــاورزی  مختلــف  بخش هــای 
کرونا، بســته  تحمیل شــده ناشــی از ویروس 
کســب وکارهای آســیب دیده  حمایتــی بــرای 
گرفتــه شــد  کســب وکار خــرد در نظــر  به ویــژه 
کــه عمدتًا در قالب تســهیالت بانکی با ســود 
گرفتــه شــد، درعین حــال  ۱۲ درصــد در نظــر 
احتمــال  دوره  ایــن  در  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
برگشــت چک هــای اصنــاف وجــود داشــت 
 بانــک مرکــزی، عــدم ارائــه خدمــات بانکــی
را برگشــتی  چک هــای  صاحبــان  بــه    

کرده بود.  / ایسنا  لغو 

ونا توقف فعالیت ۳8 درصد کسب وکارهادر دوران شیوع کر

اعضای هیــات مدیره و مدیرعامل اشــخاص 
دریافــت  حقــوق  شــرکت  از  کــه  حقوقــی 
می نمایند و این موضوع برای سازمان تامین 
گــردد، در این صورت می  اجتماعی احراز می 
بایســت لیست و حق بیمه آنان همانند سایر 
بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی 

به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت شود.
لیکــن در خصوص مدیران اشــخاص حقوقی 
کننــد  کــه حقــوق دریافــت نمــی  غیردولتــی 
تامیــن  قانــون   ۴ مــاده   ۵ تبصــره  مشــمول 
که می توانند نســبت به  اجتماعی می شــوند 
ارســال لیســت و پرداخت حق بیمه به همراه 
گردیده  کارگــران شــاغل اقــدام نماینــد. مقــرر 
اســت ســازمان طــی نامــه مکتوب نســبت به 
اظهار نظرهای جلســه اقدام اصالحی خود را 

به دبیرخانه این شورا اعالم نماید.
 

دستور دوم جلسه
کارگــروه  دســتور دوم جلســه آخریــن جلســه 

کمیته مــاده ۱۲ در ارتبــاط با نحوه  تخصصــی 
احتســاب حق بیمــه متعلقــه در قراردادهای 
کار بــود. پیمانکاران  گذارندگان  منعقده بــا وا
حوزه صنعت برق در ارتباط با نحوه احتساب 
حــق بیمه متعلقــه در قراردادهای منعقده با 
کار )عمدتــا شــرکت توانیــر، ۱۶  گذارنــدگان  وا
شــرکت در بخــش انتقال برق و ۳۹ شــرکت در 
بخش توزیع برق( با دو بخشــنامه ۱۴ و ۵/۱۴ 
ســازمان تامیــن اجتماعــی رو بــه رو هســتند؛ 
لیکن مشکالتی برای آنان در اجرای بخشنامه 

۵/۱۴ به شرح ذیل ایجاد شده است:
۱-عدم امکان اســتفاده شرکتهای توزیع برق 
کار از بخشــنامه ۵/۱۴  گذارنــده  بــه عنــوان وا

سازمان تامین اجتماعی
کلید در دست ۲-وجود ابهام در واژه 

در  بیمــه  حــق  مقطــوع  ضریــب  نبــود   -۳
قراردادهای حوزه برق

گفتگوی  با عنایت به مطالب فوق شورایهای 
صنعــت  ســندیکای  و  اصفهــان  خوزســتان، 

برق اســتان اصفهان درخواســت نموده اند تا 
پیشنهادات ذیل در دستور کار شورای گفتگو 

گیرد: قرار 
گذارنده  •شــرکتهای توزیــع برق بــه عنــوان وا

گیرند. کار، مشمول بخشنامه ۵/۱۴ قرار 
جدیــد   ۵/۱۴ بخشــنامه  ب  بنــد  •عنــوان 
ســازمان تامیــن اجتماعــی از قراردادهــای به 
کلید در دســت پروژه های انتقال نیرو  صورت 
کلید  و برق رســانی به قراردادهــای به صورت 
در دســت PC و EPC پــروژه انتقــال نیرو و برق 

گردد. رسانی اصالح 
کــه  •قراردادهــای انتقــال نیــرو و بــرق رســانی 
کثــر ۳0 درصــد تجهیــزات اختصاصــی آن  حدا
کارفرما تامین می شــود از شمول این  توســط 

گردد. ج نمی  بخشنامه خار
•مقطوع سازی ضریب بیمه قراردادها صورت 
گیــرد.  بــه عبــارت دیگــر ضریــب مقطــوع حق 
کــه در آینده منعقد  بیمــه بــرای قراردادهایی 

می شوند، اعالم شود.

س�ت
�ش �ز
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و1
تسویه بدهی دولت از 

طریق تحویل نفت خام 

به اشخاص حقوقی 

و....

دولــت مکلف اســت از طريق شــركت ملــي نفت ايــران در صورت درخواســت دســتگاههاي اجرائي ذي ربط تــا مبلغ نهصدهــزار ميليارد 
)900.000.000.000.000( ريــال از خالص بدهی های قطعی خود به اشــخاص حقيقی، حقوقی، تعاونــی و خصوصی كه در چهارچوب مقررات 
مربوط تا پايان ســال 1398 ايجاد شــده و همچنين اجرای تکاليف اين قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی را از محل 
تحويل نفت خام به اين اشــخاص براســاس قيمت بورس انرژی يا قيمت منطقه ای، تسويه و از طريق منابع و مصارف عمومي دولت و براساس 
جدول شماره )21( اين قانون با خزانه داري كل اعمال حساب كند. اجرای اين حکم، منوط به اجرائی شدن سقف تعيين شده در بند )ب( اين تبصره 
نيســت و مازاد بر ســقف مندرج در بند مذكور است. همچنين در صورت تقاضای اشخاص حقيقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق 
مالی اسالمی با سررسيد زودتر از خردادماه سال 1400، تا سقف يکصدوپنجاه هزارميليارد )150.000.000.000.000( ريال از طريق تحويل نفت 

خام صادراتی به اين اشخاص به ميزان ارزش اسمی اوراق با قيمت بورس انرژی تسويه نمايد.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد ســازمان برنامه و بودجه كشور با همکاری وزارتخانه های نفت، دفاع و پشتیبانی 

نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

مصارف واگذاریهای الف2

دولتی 

1-به دولت اجازه داده مي شود، واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء )2(  بند )د( سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم  )44( 
قانون اساسي ابالغی مورخ 1384/3/1 را پس از احراز صالحيت حرفه اي و اهليت متقاضي واگذاري انجام دهد و پس از واریز منابع 

حاصله به ردیف 310501، مصارف مربوط را از طریق جدول شماره )13( این قانون با تأكيد بر تقویت تعاونی ها پرداخت كند.
-2 وزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی های دولتی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه 
و باقی مانده سهام متعلق به دولت و شركتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای 
سياست های كلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی مصوب 1387/3/20 با اصالحات و الحاقات بعدي واگذار نماید و منابع 
حاصله را به ردیف 310502 واریز كند. عالوه بر روشهای فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله 
در بورس )ETF( مشروط به اینكه تشكيل این صندوق ها با مدیریت دولتي براي بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت 

سفارش با شرایط زیر نيز مجاز است:
2-1-وزارت امور اقتصادي و دارايی مجاز است سهام شركتهای تابعه در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران را كه در مالکيت دستگاههای 
قالب صندوق های  در  واگذاری  در صورت  نمايد.  واگذار  اين جزء  در  مندرج  در چهارچوب روشهای  دارند  قرار  آنها  تابعه  يا شركتهای  اجرائی 
از جلسه رسمی  انتقال سهام مذكور در قالب معامالت خارج  ايجاد صندوق های سرمايه گذاری،  از  سرمايه گذاری قابل معامله در بورس، پس 
معامالت بين صندوق ها و عرضه واحدها و صندوق های يادشده به عموم امکان پذير است. عرضه سهام شركتها به روش ثبت سفارش يا در قالب 

( مشمول تخفيف است. ميزان تخفيف توسط هيأت وزيران تعيين می شود صندوق های سرمايه گذاری تا سقف سي درصد )30

تسهیالت مالی خارجی الف3

)فاینانس(

با رعايت بند )الف( ماده )4( قانون برنامه ششم توسعه در سال 1399 سقف تسهيالت تأمين مالی خارجی )فاينانس( برای طرحهای دولتی و غير دولتی 
عالوه بر باقی مانده سـهميه سـالهای قبل، معادل ريـالی سی ميليارد )30.000.000.000( دالر تعيين می شود. در مواردی كه استفاده از تسهيالت 
مالی خارجی )فاينانس( منوط به تضمين دولت جمهوری اسالمی ايران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزينه های تسهيالت مالی أخذ شده از منابع 
بانکهای كارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه ای بين المللی باشد، وزير امور اقتصادی و دارايی مجاز است پس از تصويب هيأت وزيران 
به نمايندگی از طرف دولت ضمانتنامه های كلی و يا اختصاصی مورد نياز برای طرحهای مذكور را حداكثر ظرف مدت يک ماه صادر و يا اختيار امضای 
آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذی ربط تفويض كند. در مورد كليه طرحهای دولتی و غيردولتی متقاضی استفاده از تسهيالت مالی 
خارجی )فاينانس( أخذ تأييديه دستگاه اجرائی ذی ربط )به منظور تأييد اولويت برای استفاده از تأمين مالی خارجی(، وزارت امور اقتصادی و دارايی )به 
منظور صدور ضمانتنامه دولتی(، بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران )به منظور پايش)كنترل( تعادل و مديريت تراز ارزی كشور(، معاونت علمی و 
فناوری رئيس جمهور )به منظور تأييد پيوست فناوری و اطمينان از استفاده از حداكثر توان ساخت داخل( و سازمان برنامه و بودجه كشور )صرفاً برای 
پايش)كنترل( طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شركتها و طرحهای تملک دارايی های سرمايه ای( ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود 

تسهيالت هر يک از طرحها از محل عايدات طرح و يا منابع پيش بينی شده در اين قانون قابل پرداخت می باشد.

 الف و 4
ب 

به بانكهاي تجاري و تخصصي اجازه داده می شود در سال 1399 از محل منابع در اختيار نسبت به اعطای تسهيالت ارزی- ریالي اعطای تسهیالت ارزی 
به موارد زیر اقدام كنند:

1-تا مبلغ سه ميليارد )3.000.000.000( دالر به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهاي عمومي غيردولتي و قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبياء برای طرحهای توسعه ای باالدستی نفت و گاز و...

( بخش  2- طرحهای توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشاركت حداقل پنجاه  و یك  درصدی)51
خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و كمتر توسعه یافته براساس مزیت های منطقه ای

به  ريالي  تسهيالت  ارزی-  اعطای  به  نسبت  اختيار  در  منابع  محل  از   1399 سال  در  می شود  داده  اجازه  تخصصي  و  تجاري  بانکهاي  به 
سرمايه گذاران بخشهاي خصوصی و تعاونی و شهرداري ها برای طرحهای توسعه ای سازمان هاي توسعه اي و نيز انواع مختلف حمل و نقل درون و 
برون شهري و همچنين حمل و نقل دريايی بدون انتقال مالکيت و با معرفی سازمان هاي توسعه اي و وزارت راه و شهرسازی و تضمين سازمان ها 
و شركتهای تابعه و ذی ربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداری ها و دهياری های كشور در قبال أخذ حق دسترسی 

يا فروش خدمات به استفاده كنندگان تا استهالک اصل سرمايه و سود آن اقدام كنند. 

مجوز انتشار اوراق الف5

مالی اسالمی ریالی 

اجازه داده می شود در سال 1399 با رعایت قوانين و مقررات:
و  تضمين  با  ریالی  اسالمی  مالی  اوراق  ریال   )65.000.000.000.000( ميليارد  هزار  پنج  و  شصت  سقف  تا  دولتی  شركتهای 
بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند، تا براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زیست محيطي خود 

كه به تصویب شورای اقتصاد می رسد، به مصرف برسانند.

محل هزینه اوراق ب5

مالی اسالمی 

پنجاه هزار ميليارد  پانصد و  تا مبلغ  قانون  اين  تأمين مالی طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي موضوع  برای  اجازه داده می شود  به دولت 
)550.000.000.000.000( ريال، اوراق مالی اسالمی )ريالی- ارزی( منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره 310108 جدول شماره )5( اين 
قانون واريز كند. منابع واريزی با رعايت ماده )30( قانون برنامه و بودجه كشور مصوب1351/12/10 برای تخصيص اعتبارات اين قانون و مطابق 
اسناد اجرائی )موافقتنامه( متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود. اصل، سود و هزينه های مربوط به انتشار اوراق مذكور در جداول 

شماره )8( و )9( اين قانون پيش بينی   شده و قابل پرداخت است.

واگذاری اوراق فروش ج5

نرفته 

اوراق فروش نرفته بندهای )الف( و )ب( اين تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوطه با تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذی حساب- مدير 
امور مالی ذي ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران )اعم از پيمانکاران، مشاوران، تأمين كنندگان تجهيزات و 

همچنين ساير هزينه های تعهد شده اعتبارات اين قانون از جمله تملک اراضی( مي باشد. 

کارشــناسحقوقی:مادهواحدهایبا21تبصرهبارقمبیســتمیلیونودویســتوشــصتوشــشهزاروپانصدوســی ســندیکایشــرکتهایســاختمانیایران-محمدتکلی/
وچهارمیلیاردوســیصدوهفتادویکمیلیونریال)20/266/534/371/000/000ریال(ازحیثمنابعومصارفدرجلســهعلنیروزســهشــنبهمورخبیســتویکماســفندماه

گردید. 1397مجلسشورایاسالمیتصویبشدوبرایاجرابانامقانونبودجهسال1399ابالغ
غازهرگونهنقدو کشوروباعنایتبهاینکهاعتباراحکاممقرردرقانونبودجهسالیانهمیباشدوضرورتاطالعاعضایصنف،فار باتوجهبهاهمیتقانونبرایصنعتاحداث
کهتحققاینبخشازبودجهازمهمترینخواستههایصنفمیباشدبهجهتسهولت اظهارنظردرخصوصنحوهتخصیصوبودجهبندیونحوهتحققبودجههایعمرانی

گردد. کهجهتاستحضارومطالعهتقدیممی گردیدهاست گاهیازمفادمرتبطدرجدولیبهشرحذیلبرایصنفوصنعتاحداثاحصا بررسیوآ

نگاهی به مفاد مرتبط قانون بودجه سال 1۳۹۹با صنعت احداث کشور 
ه ود�ب �ب
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مجوز انتشار اوراق د5

مشارکت وصکوک 

برای شهرداری ها 

1-شهرداري  هاي كشور و سازمان  هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور تا سقف هشتاد هزار ميليارد )80.000.000.000.000( ريال اوراق 
( از سقف  مالي- اسالمي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري  ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد  )50
( به بازآفرينی شهری بافت فرسوده پيرامون  اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بيست و پنج درصد )25
تضمين  مي  يابد.  تعلق  )ع(  موسی  احمدبن  حضرت  و  )ع(  حسنی  عبدالعظيم  حضرت  )س(،  معصومه  حضرت  )ع(،  رضا  امام  مطهر  حرمهای 
بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بازآفرينی شهری بافت فرسوده پيرامون حرمهای 
( سهم دولت برعهده سازمان برنامه  ( شهرداري  ها است و تضمين پنجاه   درصد )50 ( دولت و پنجاه   درصد )50 مطهر به نسبت پنجاه درصد )50
و بودجه كشور است. اوراق فروش نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل 

واگذاري به طلبکاران آن طرح می باشد.

5

اسناد خزانه اسالمیهـ

دولت اسناد خزانه اسالمي موضوع رديف درآمدی 310103 جدول شماره )5( اين قانون را با حفظ قدرت خريد در سقف نرخ سود مصوب شوراي 
پول و اعتبار و با سررسيد تا سه سال صادر و تا سقف دويست هزار ميليارد )200.000.000.000.000( ريال به طلبکاران واگذار كند. بازپرداخت 
اين اسناد در قوانين بودجـه سنواتی كل  كشور پيش بينی مي شود و خزانه داری كل  كشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه 
و جدول شماره )8( اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام كند. اين اسناد بابت تأديه مطالبات قطعي شده به طلبکاران دستگاههای اجرائی و بابت 
بدهي دولت به دانشگاه آزاد اسالمی به آنان واگذار می شود و صرفًا بر اساس ابالغ اعتبار و تخصيص های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه 
كشور و از محل اعتبارات هزينه ای و تملک دارايی های سرمايه ای و رديفها و جداول اين قانون صادر می شود. مانده منتشرنشده اسناد موضوع 

اين بند به ظرفيت اوراق مالی اسالمی موضوع بند )ب( اين تبصره اضافه می شود.

دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي )تعاوني، خصوصی( و نهادها و مؤسسات عمومي اوراق تسویه خزانهو5
غيردولتي و قرارگاه سازندگی خاتم االنبياء كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده، با مطالبات 
قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور با رعایت اولویت تقدم طلب طلبكاران تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد )50.000.000.000.000( 
ریال )موضوع ردیف درآمدي 310106 جدول شماره )5( و ردیف 42- 530000 جدول شماره )9(( به  صورت جمعي- خرجي 
تسویه كند. مطالبات قطعي دولت از اشخاص فوق  الذكر كه در اجراي بند )پ( ماده )2( قانون رفع موانع توليد رقابت  پذیر و ارتقاي 
نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 به شركتهاي دولتي منتقل  شده با بدهي دولت به شركتهاي مذكور به  وسيله این اسناد قابل 

تسویه است.
2- به دولت اجازه داده مي شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني كه 
در چهارچوب قوانين و مقررات تا پایان سال 1398 ایجاد شده است و همچنين مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق های 
بازنشستگی، بانكها، قرارگاه خاتم االنبياء، پيمانكاران محروميت زدایي قرارگاه خاتم االنبياء، پيمانكاران خصوصي سازمان نوسازي و 
تجهيز مدارس، شركت ملي نفت ایران و شركتهای تابعه و وابسته به آنها و نيز شركتهاي دولتی تابعه وزارتخانه هاي نيرو و جهاد 
كشاورزي و شركتهای آب و فاضالب استانی و شركت هواپيمایی جمهوری اسالمی ایران بابت یارانه قيمتهاي تكليفي از دولت كه 
در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده است، را با بدهي اشخاص یاد شده به بانك مركزی یا بانكها 
و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه تا پایان سال 1398 ایجاد شده است، از طریق تسویه بدهيهاي بانكها و مؤسسات غيربانكي به 
بانك مركزي تا مبلغ استفاده نشده جزء )2( بند )و( تبصره )5( قانون بودجه سال 1398 كل كشور تا سقف سيصد هزار ميليارد 
)300.000.000.000.000( ریال به صورت جمعي- خرجي از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه كند: حداقل 
( مبلغ مانده  تهاتر بدهي از طریق اسناد )اوراق( تسویه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پنجاه درصد )50
تابعه وزارتخانه هاي  بانكها و شركتهاي دولتی  نهادهاي عمومي غيردولتي،  تهاتر بدهيهاي  باقي مانده آن جهت  و  فوق الذكر است 
آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي )صرفاً بابت یارانه قيمتهاي تكليفي(، شركتهای آب و فاضالب استانی و شركت ملي نفت 

ایران با اولویت مطالبات حسابرسي شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف مي رسد.
2-3-بانك مركزی مكلف است به منظور استفاده حداكثری بانكها از فرآیند تعریف شده در این بند، امكان نقل و انتقال مطالبات 
بانكها از دولت، مطالبات بانكها از اشخاص غيردولتی و مطالبات بانك مركزی از بانكها را در بازار بين بانكی فراهم كند. نحوه نقل 
و انتقال این مطالبات، مطابق آیين نامه اي است كه ظرف مدت دوماه از ابالغ این قانون به پيشنهاد بانك مركزی به تصویب هيأت 

وزیران مي رسد.
مسؤوليت اجراي این بند برعهده وزیر امور اقتصادي و دارایي است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مكلف است با استفاده از سازوكار 
پيش بينی شده در اصل یكصد و سی و هشتم )138( قانون اساسی اقدامات الزم مربوط به اجرای این حكم را به عمل آورد.گزارش 
عملكرد این بند به صورت سه ماهه به دیوان محاسبات كشور، كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي ارائه می شود.آیین نامه اجرائي این بند به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي 

و دارایي و بانک مرکزي پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت  وزیران مي رسد.

انتشار اوراق مالی – ز5

اسالمی  توسط بیمه 

مرکزی 

 به منظور پوشش های بيمه ای و همچنين بهادارسازی خطرپذيری )ريسک(های بيمه ای، به بيمه مركزی جمهوری اسالمی ايران و مؤسسات 
بيمه بازرگانی اجازه داده می شود تا سقف ده هزار ميليارد )10.000.000.000.000( ريال در بازار سرمايه نسبت به انتشار اوراق مالي- اسالمي 

در چهارچوب قوانين و مقررات بدون تضمين اصل و سود اقدام كنند.

دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيدشده در سال 1399 تـا معــادل يکصد هزار ميليارد )100.000.000.000.000( ريال اوراق اوراق بهادار اسالمی ح5
مالی اسالمی ريالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر كند. اصل و سود و هزينه های مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه های سنواتی كل  

كشور پيش بينی مي شود.

مجوز انتشار اوراق ط5

مالی اسالمی طرحهای 

زیر بنائی –وزارتخانه 

نفت ،صمت و...

 وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نيرو از طريق شركتهای تابعه و وابسته ذی ربط و با تصويب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسالمی 
)ريالی يا ارزی( در سقف سي و پنج هزار ميليارد )35.000.000.000.000( ريال منتشر كنند، تا به منظور  سرمايه گذاري در طرحهاي نفت و گاز با 
اولويت ميادين مشـترک وزارت نفت و طرحهای زيربنايی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو به مصرف برسد. بازپرداخت 
اصل و سود اين اوراق را توسط شركتهای مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين )برای طرحهای وزارت نفت( و عايدات طرح )برای طرحهای 

وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو( تضمين كنند. 

مجوز انتشار اوراق ی5

مالی اسالمی  ارزی 

وزارت نفت

وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط تا سقف معادل سه ميليارد )3.000.000.000( دالر اوراق مالی اسالمی )ريالی يا ارزی( 
تضامين  و  بانکي  تسهيالت  ريالي سررسيدشده  ارزي-  اوراق  و سود  اصل  بازپرداخت  براي  اوراق  اين  كند.   منتشر  وزيران  هيأت   تصويب  با 
و  می گيرد  تعلق  نفت  باالدستي  طرحهاي  متقابل  بيع  قراردادهاي  پيمانکاران  به  سررسيدشده  بدهيهاي  بازپرداخت  همچنين  و  سررسيدشده 
شركتهاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداكثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسويه كنند. اوراق فروش نرفته اين بند با 

تأييد وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به پيمانکاران/ طلبکاران طرحها می باشد.

 نظارت بر تبعات انتشار ك5

اوراق مالی اسالمی 

1-به  منظور مدیریت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسالمي در بازارهاي پول و سرمایه كشور، كميته  اي متشكل از رئيس سازمان 
برنامه و بودجه كشور، وزیر امور اقتصادي و دارایي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع 
این قانون نظارت می كنند. نرخهاي سود اسمي اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسالمی توسط این 

کمیته تعیین مي  شود.

....-2
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شرح بندموضوعبند تبصره

مشمول معافیت ها و ل 5

مستثنیات حکم ماده 

14

اوراق و اسناد اين تبصره و كارمزد تعهد پذيره نويسی اوراق مالی اسالمی دولت )منتشره در سال 1399( مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود. 
همچنين معامالت بين اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين بند، صرف  نظر از استفاده يا عدم  استفاده از 

نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حکم ماده )14( قانون رفع موانع توليد رقابت  پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي شود

اقدام بانک مرکزی م5

برای مدیریت اوراق 

مالی اسالمی

1- به منظور اجراي سياست پولي و مدیریت نرخهاي سود و مهار )كنترل( بلندمدت نقدینگی، مهار )كنترل( تورم و در راستای 
اجرای عمليات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثيقه، به بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می شود به تدریج بدهی 
بانكها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را وثيقه دار نماید به گونه ای كه در پایان سال حداقل پنجاه   درصد 
)50درصد( بدهی بانكها و مؤسسات اعتباری به بانك مركزی توثيق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق 

بهادار مكلف به همكاری در توثيق اوراق بدهی خزانه نزد بانك مركزی است.

2- بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده های قانونی بانكها و 
مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسالمی منتشره از سوی دولت را بپذیرد. 

ایجاد طلب  جدید  از ن5

دولت

ایجاد طلب جدید از دولت در صورتي مجاز است كه از قبل تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور 
صادر شده باشد. بانك مركزی از طریق بانكها و مؤسسات اعتباری غيربانكی موظف است حداكثر شش ماه پس از ابالغ این قانون، 
اطالعات مربوط به تسهيالت و تعهداتی را كه بر اساس تضامين صادره از سوی هيأت وزیران/ سازمان برنامه و بودجه كشور تا پایان 

سال 1398 اعطاء نموده اند در سامانه تضامين دولت درج كنند.

مهلت واگذاری اوراق ف5

غیر نقدی 

مهلت واگذاری اوراق مالی اسالمی غيرنقدی )تحويل به طلبکاران( منتشره در سال 1399، برای كليه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای 
اجرائی موضوع ماده )1( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه كشور، تابع قانون اصالح مواد )63( و )64( قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 

1379/12/15 است. 

تعیین تکلیف پرونده ب6

های مالیات بر ارزش 

افزوده سال 95-87

 به وزارت امور اقتصادی و دارايی )سازمان امور مالياتی كشور( اجازه داده می شود ظرف مدت يک سال، بخشی از پرونده های مؤديان ماليات بر 
ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1395، كه اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسليم نموده و تاكنون مورد رسيدگی قرار نگرفته اند، 
با توجه به ضوابطی )از جمله نحوه انتخاب( كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتی كشور ظرف مدت يک ماه بعد از ابالغ قانون تهيه می شود و 

به تصويب وزير امور اقتصادی و دارايی می رسد، بدون رسيدگی قطعی نمايد.

تعیین تکلیف مالیات ط  6

با استفاده از ظرفیت 

ماده 169 مکرر 

سازمان امور مالياتي مکلف است در سال 1399 با استفاده از پايگاههاي اطالعاتي موضوع ماده )169( مکرر قانون ماليات هاي مستقيم نسبت 
( اين  به تعيين تکليف مطالبات تا پايان سال 1398 مالیات دولت از اشخاص حقیقي و حقوقي اقدام كرده و حداقل سی  درصد )30
مطالبات را وصول و به رديف درآمدي ذی ربط مندرج در جدول شماره )5( اين قانون واريز كند. بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري در صورت 
عدم رعايت تکاليف فوق و ساير تکاليف مقرر در ماده )169مکرر( قانون ماليات هاي مستقيم و آيين نامه اجرائي آن عالوه بر جريمه های مزبور 
( حجم سپرده هاي اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالي و اعتباري در هرسال  در قانون ماليات هاي مستقيم مشمول جريمه اي معادل دودرصد )2
مي شوند. اين جريمه ها از طريق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شركتهاي بيمه مکلفند اطالعات هويتي، مالي و اقتصادي 

اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست شده را به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي مقرر مي كند در اختيار آن سازمان قرار دهند.

استرداد مالیات ك6

بر ارزش افزوده  

صادرات کاال و خدمات 

1- هرگونه نرخ صفر و معافيت های مالياتی برای درآمدهای حاصل از صادرات كاال و خدمات از جمله كاالهای غيرنفتی، مواد خام 
و همچنين استرداد ماليات و عوارض موضوع ماده )13( قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصالحات و الحاقات 
بعدی، در مواردی كه ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعالمی بانك مركزی به چرخه اقتصادی كشور برگردانده نشود، برای 
عملكرد سالهای 1398 و 1399 قابل اعمال نيست. صادرات بخش كشاورزی و خدمات فنی- مهندسی از شمول شروط این بند 
مستثنی هستند. مدت زمان استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده )34( قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی كشور از طرف سازمان امور مالياتی كشور یك ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی كشور مطابق مقررات یادشده 
می باشد.2- پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادركنندگان منوط به حصول اطمينان از برگشت ارز حاصل از صادرات 

كاال و خدمات به چرخه اقتصاد كشور براساس دستورالعمل بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران می باشد.

تمدید قانون مالیات بر ل6

ارزش افزوده

مدت اجرای آزمایشی قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصالحات و الحاقات بعدي تا پایان مهره ماه سال 1399 
تمدید می شود.

تاریخ تعلق مالیات م6

بر ارزش افزوده در 

پیمانکاری 

در معامالت پيمانكاري كه كارفرما یكي از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده )29( قانون برنامه ششم توسعه است، كارفرما موظف 
است همزمان با هر پرداخت، ماليات ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كند. تا زماني كه كارفرما ماليات بر ارزش 
افزوده را به پيمانكار پرداخت نكرده باشد، سازمان امور مالياتي كشور حق مطالبه آن از پيمانكار یا أخذ جریمه دیركرد از وي را 
ندارد. در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسالمي پرداخت مي شود در صورت درخواست پيمانكار، 
كارفرما موظف است این اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي كشور تحویل دهد. سازمان امور مالياتي كشور معادل مبلغ اسمي 
اوراق تحویلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه داري كل  كشور ارائه مي كند. خزانه داري كل كشور موظف 

است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه تحویلي را به عنوان وصولي ماليات منظور كند.

تعیین مهلت برگشت د8
ارز حاصل از صادرات 

خدمات مهندسی 

د- بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران موظف است ظرف مدت دوماه پس از ابالغ این قانون مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات 
خدمات فني و مهندسي را بر حسب نوع قرارداد، پرداخت ها به صادركننده و با هدف حفظ و توسعه صادرات فوق، تعيين و اعالم كند.

2-سقف معافيت مالياتی موضوع ماده )84( قانون ماليات های مستقيم در سال 1399 ساالنه مبلغ سيصد و شصت ميليون )360.000.000( ريال سقف معافیت مالیاتیالف11
تعيين می شود. نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتی و غيردولتی اعم از حقوق و مزايای فوق العاده )به استثنای تبصره های )1( و )2( ماده )86( 
قانون ماليات های مستقيم و با رعايت ماده )5( قانون اصالح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هيأت علمی مصوب 1368/12/16 با اصالحات 
( و نسبت به مازاد يک و نيم برابر تا دو  و الحاقات بعدی( و كارانه مازاد بر مبلغ مذكور تا يک و نيم برابر آن مشمول ماليات ساالنه ده درصد )10

( و نسبت به مازاد دو و نيم برابر تا چهار برابر آن مشمول ماليات ساالنه بيست درصد )20 و نيم برابر آن مشمول ماليات ساالنه پانزده درصد )15
( می باشد. ميزان معافيت مالياتی اشخاص موضوع مواد )57( و )101( قانون  ( و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول ماليات بيست و پنج درصد )25

ماليات های مستقيم ساالنه مبلغ دويست و هشتاد و هشت ميليون )288.000.000( ريال تعيين می شود.
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شماره
شرح بندموضوعبند تبصره

تثبیت الف18

اشتغال

 موجود

1- به دولت اجازه داده مي شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره )14( این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود ، كمك 
بالعوض و همچنين تسهيالت بانكی تركيب و برای اجرای برنامه های ایجاد اشتغال مولد، تثبيت اشتغال موجود، اجرای سياست های 

بازار كار و تكميل اجرای برنامه های بند )الف( تبصره )18( قوانين بودجه سالهای 1397 و 1398 كل  كشور هزینه كند.

2- به منظور تسهيل تأمين وثایق مورد نياز برنامه های موضوع این حكم، بخشی از منابع عمومی جزء )1( این بند می تواند با تأیيد 
سازمان برنامه و بودجه كشور برای افزایش سرمایه صندوق های ضمانت سرمایه گذاری و همچنين به منظور تحقق برنامه های موضوع 
این حكم در بخش كشاورزی برای افزایش سرمایه صندوق بيمه كشاورزی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش 

كشاورزی و عشایری استفاده شود

تکمیل19

 طرحهای

 نیمه تمام

دستگاههای اجرائی مكلفند در اجرای ماده )27( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت  )2(، از 
محل منابع بودجه كل  كشور و دارایی های خود تمهيدات الزم را برای اجرای طرحهای  جدید، نيمه تمام و آماده  بهره برداری و 
در حال بهره برداری اعم از طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرحهای شركتهای دولتی 
با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهياری ها با اولویت 

بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم كنند.

( از اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای هر دستگاه اجرائي مندرج در این  1- به دولت اجازه داده می شود تا ده درصد )10
قانون را كسر و به ردیف شماره  38-550000 واریز كند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای همان دستگاه اجرائي 
قراردادهای  برای  یا كمك،  و  اداره شده  یارانه سود، وجوه  قالب  قانون، در  این  پيوست شماره )1(  مندرج در قسمت دوم 
قانون و  اعتبارات، طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پيوست شماره )1(  این  مذكور اختصاص دهد. جابجایی 
اولویت بندی آنها توسط سازمان برنامه و بودجه كشور انجام می شود. نحوه توزیع اعتبارات طرح)پروژه (های استانی توسط 

شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعيين می شود.

بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهياری ها می توانند تأمين مالی را از طریق روشهایی چون تأمين مالی خارجی 
)موضوع بند )الف( تبصره )3( این قانون( ، منابع بانكی، بازار سرمایه و تسهيالت ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی )با رعایت 

قوانين و مقررات موضوعه( انجام دهند.

( از اعتبارات موضوع این جزء جهت تكميل، تجهيز وآماده سازی سالنهای فرهنگی، ورزشی و امدادی بسيج  یك درصد )1
هزینه می شود.

2- اجرای بندهای )3(، )4(، )5(، )6(، )7(، )10( و )11( تبصره )19( قانون بودجه سال 1397 كل  كشور با رعایت و استفاده 
از ظرفيت این تبصره تنفيذ می شود.

3- دولت می تواند در احداث، توسعه و بهره برداری از طرحهای حوزه  سالمت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ موضوع تبصره 
)2( بند )ج( ماده )3( قانون اجرای سياست های كلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی در قالب ماده )27( قانون الحاق 
برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )2( از ظرفيت این تبصره با رعایت قانون اجرای سياست های كلی 

اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسي استفاده كند.

برای  را  استان  دارایی های سرمایه ای  تملك  اعتبارات  از   ) 10( تا سقف ده درصد  استان  توسعه  و  برنامه ریزی  شورای   -4
طرحهای جدید استانی اختصاص دهد و برای طرحهای جدید بيش از سقف تعيين شده صرفاً در قالب ماده )27( قانون 
الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )2( مجاز می باشد. خرید محصول طرحهای مشاركتی از 
محل اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای و هزینه ای استان طرحهای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان 

امكان پذیر می باشد.

5- بهای محصول طرح)پروژه(  در قرارداد مشاركت از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانين و مقررات عام و خاص مستثنی 
است. در صورت تعيين قيمت تكليفی، دخالت در نظام تعرفه گذاری و یا جلوگيری از دریافت تعرفه برای بهای محصول 
با  بر مبنای روشهاي تأمين مالی در چهار چوب قوانين و مقررات  طرح)پروژه( ، مابه التفاوت قيمت محصول محاسبه شده 
تصویب كارگروههای تعریف شده در دستورالعمل ماده )27( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی 

دولت )2( و قيمت تكليفی پرداخت یا روشهاي تأ مين مالی مذكور اصالح می شود.

6- در طرح)پروژه (های جدید بزرگراهی و راه اصلی و همچنين حمل و نقل ریلی )راه آهن( استفاده از قرارداد مشاركت در 
احداث، نگهداری،  بهسازی، بازسازی و بهره برداری با أخذ عوارض از كاربران امكان پذیر است.

7- درآمد حاصل از حق اشتراك طرح)پروژه( های مشاركتی آب در اجرای ماده )63( قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی 
دولت مصوب 1380/11/27 به سرمایه گذار تعلق می گيرد.

8- دستگاه اجرائی مجاز است هزینه مطالعات و تهيه گزارش های مورد نياز برای فراخوان و ظرفيت سازی توسعه مشاركت 
را از محل اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای و سایر منابع خود تأمين كند و همچنين مجاز است بخشی از هزینه های 
آماده سازی طرح)پروژه( برای فراخوان مشاركت را در اسناد فراخوان اعالم نماید تا سرمایه گذار در الگوی مالی خود، لحاظ 

و پرداخت كند.

9- تغيير كاربری اصلی طرح)پروژه (هایی كه با تغيير شرایط، توجيه اوليه خود را از دست داده اند با أخذ موافقت سازمان 
برنامه و بودجه كشور و رعایت مقررات ذی ربط امكان پذیر می باشد.

10-دستگاه  اجرائی ملی مجاز است برای طرح)پروژه( های ملی یا ملی استانی شده كه در موقعيت جغرافيایی یك استان 
واقع شده اند با درخواست استاندار، وظایف و اختيارات فرآیند اجرائی مشاركت عمومی- خصوصی طرح)پروژه(  اعم از فرآیند 
ارجاع كار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرائی تابع استانی تفویض كند. استاندار، راهبری اجرای مشاركت عمومی- خصوصی 

طرح)پروژه( های مذكور را برعهده دارد.

آیين نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصویب هيأت وزیران می رسد
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ا�ت �ب

مکا�ت

تاسيس:  1326

تاریخ:1398/12/14

شماره:98-62351

پیوست:

شمارهثبت:94

آدرس:تهــرانخیابــانطالقانی-خیابانشــهیدبرادرانمظفر)صبایجنوبی(-شــماره86-کدپســتی:1416964691
www.acco.ir  info@acco.irتلفن:66469105-66402037-66460195-66464261)دهخط(فاکس:66464084
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پــس از ابــالغ تخصیــص تحــول آفریــن طرح هــای عمرانــی بالــغ بــر ۳۱ هزار 
میلیــارد تومــان در خــرداد مــاه ۹۹ توســط دکتــر نوبخــت ریاســت محتــرم 
کشــور، سندیکای شرکتهای ســاختمانی ایران از  ســازمان برنامه و بودجه 
طرف اعضای خویش نسبت به اعالم تشکر و قدردانی از اهتمام و اقدامات 
به موقف و موثر سازمان برنامه در این خصوص طی نامه ای اقدام نمود. 
که به قلم بهمن دادمان رئیس هیات مدیره ســندیکا و دکتر  در ایــن نامــه 

گالبتونچی دبیر سندیکا بود عنوان شده بود: ایرج 
جنابآقایدکترنوبخت

معاونمحترمریاستجمهوریوریاستسازمانبرنامهوبودجهکشور
با ســالم و احترام؛ بدین وســیله به نمایندگی از سوی اعضای سندیکای 
که بزرگتریــن و قدیمی ترین تشــکل صنفی  شــرکتهای ســاختمانی ایــران 
کشــور بــا قدمتــی بالــغ بــر ۷۲ ســال اســت، فرصــت را مغتنــم  مهندســی 

دانســته و از اهتمــام و اقدامــات بــه موقع و موثــر حضرتعالــی و همکاران 
ح هــای عمرانی  محتــرم آن ســازمان در ابــالغ تخصیص تحــول آفرین طر
که  هفتــه اول خردادمــاه طی نامه شــماره ۱0۱۴۳۷ به تاریخ ۷ خرداد ۹۹ 

بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده اســت، سپاسگزاری می نماید.
بدون تردید عبور از شــرایط ســخت فعلی به ویژه فائق آمدن بر مشــکالت 
کرونــا و ادامه خدمت در مســیر توســعه و آبادانی  ناشــی از شــیوع بیمــاری 
میهن اسالمی با تدابیر ژرف اندیشانه و بلند حضرتعالی و دیگر دولتمردان 
دولت تدبیر و امید، میســور و ممکن اســت. اعضای ســندیکای شرکتهای 
ســاختمانی ایران امید دارند بتواند در سال جهش تولید همگام با چنین 
کشــور همچون  اقداماتــی نقــش مهــم و به ســزایی در پیشــرفت و توســعه 
گذشــته داشــته باشــند. بــرای حضرتعالــی و همــکاران محترمتــان توفیق 

خدمت بیشتر و سالمت روز افزون، آرزو می نماید.

تشکر سندیکا از دکتر نوبخت در خصوص ابالغ 
تخصیص تحول آفرین طرح های عمرانی

تاسيس:  1326

تاریخ:1399/03/24

شماره:99-62606

پیوست:

شمارهثبت:94

آدرس:تهــرانخیابــانطالقانــی-خیابانشــهیدبرادرانمظفر)صبایجنوبی(-شــماره86-کدپســتی:1416964691
www.acco.ir  info@acco.irتلفن:66469105-66402037-66460195-66464261)دهخط(فاکس:66464084
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ایــران- ســاختمانی شــرکتهای ســندیکای
محمــدتکلــی: ایــن موضــوع بعنــوان مشــکل 
اصلی اعضای ســندیکا پس از بررسی موضوع، 
بخــش  و  دولــت  گفتگــوی  شــورای  طریــق  از 
کامــل  گــزارش  کــه  شــد  پیگیــری  خصوصــی 
اقدامــات انجــام شــده درصفحــه16نشــریه
شــماره382پیامآبادگران جهت اســتحضار 
گرامــی بــه چاپ رســید بــا عنایت  خواننــدگان 
بــه اخذ نتیجه و اصالح مــاده ۱ ضابط اجرایی 
مالیات هــای  قانــون   ۱۸۶ مــاده   ۱ تبصــره 

گردد. گزارش حاضر تقدیم می  مستقیم 
مالیات هــای  قانــون   ۱۸۶ مــاده   )۱( تبصــره 
کــه "اعطای مســتقیم چنیــن اشــعار می دارد 
حقوقــی اشــخاص بــه بانکــی تســهیالت
طــرف از مشــاغل صاحبــان همچنیــن و
بانکهاوســایرموسســاتاعتبــاریمنوط
که در  گواهیمــیباشــد."در صورتی  بــهاخذ
ماده ۱ دستورالعمل اجرایی چنین آمده است 
کــه "اعطــایهرگونــهتســهیالت و یــاایجــاد
گشــایشاعتباراتاســنادی تعهــداتنظیــر
یــاصــدورضمانــتنامههــایبانکــیاعــماز
ریالــیوارزیتوســطبانکهــاوموسســات
کلیه اشخاص حقوقی  اعتباریغیربانکی، به 
و حقیقی مشمول فصل مالیات بر درآمد برای 
 اشــخاص حقوقــی از مبلــغ ســه میلیــارد ریــال
مبلــغ از  حقیقــی  اشــخاص  بــرای  و  باالتــر  و    
ســال،  یــک  در  باالتــر  و  ریــال  میلیــارد  یــک   
 ۱۸۶ مــاده   یــک  تبصــره  مقــررات  مشــمول 

ق.م.م می باشد."

فعــاالن  دســتورالعمل،  از  مــاده  ایــن  طبــق 
اقتصادیازجملهشرکتهایپیمانکاری برای 
دریافــت هرگونــه تســهیالت و یا ایجــاد تعهدات 
گواهی  و أخــذ ضمانت نامــه بانکــی می بایســتی 
پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی 
گواهــی اداره مالیاتــی مبنــی بــر وصــول  شــده و 
نسخه ای از صورت های ارائه شده به بانک ها و 

سایر موسسات اعتباری را ارائه نمایند. 
اجــرای این دســتورالعمل در تمدیــد ضمانت 
مخصوصــًا  خصوصــی  بخــش  فعــاالن  نامــه، 
که دارای مطالبات  شــرکت های پیمانکاری را 
کارفرمایان دولتی  پرداخت نشــده بســیاری از 
کارفرمایان مطالبات آن ها را با تاخیر  هستند و 
می کنــد،  مشــکل  دچــار  می کننــد،  پرداخــت 
زیــرا در این شــرایط ممکن اســت مــدت زمان 
مالیــات  و  گــردد  طوالنی تــر  پروژه هــا  اجــرای 
صورت وضعیت )صورت حســاب ها( پرداخت 
نشده و مشکوک الوصول از شرکت های بخش 
گــردد و ایــن امر مشــکالت  خصوصــی مطالبــه 
جدیــد بــرای پروژه هــا و قراردادهــای منعقــده 
قبلــی ایجــاد نمایــد. بــه عــالوه اینکــه امــکان 
کــردن شــرایط تمدیــد وجــود نخواهــد  فراهــم 
داشت و این موضوع خود منجر به بدهی های 
جدید بانکــی )در صورت عدم تمدید ضمانت 
نامــه و الــزام بانــک بــه تامیــن نقــدی آن( و یــا 
فشــار نقدینگی مضاعف به شرکت های بخش 
خصوصــی بــرای تامیــن نقدی مبلــغ ضمانت 

نامه در شرایط بحرانی فعلی خواهد شد. 
گفتگو در ۲۹ بهمن  در آخرین جلســه شــورای 

۹۸، موضوع  به تصویب مصوبه ای منجر شــد 
که بر اســاس آن ســازمان امور مالیاتــی باید در 
ع وقت نســبت به اصــالح ضوابط اجرایی  اســر
مرتبــط بــا ایــن موضــوع مبنــی بــر عــدم لــزوم 
گواهی مفاصا حســاب مالیاتــی در صدور  اخــذ 
گشــایش  و تمدیــد ضمانت نامه هــای بانکی و 
کند.به دنبــال این  اعتبــارات اســنادی اقــدام 
مصوبــه و بــا مکاتبــات و پیگیری هــای انجــام 
شــده در نهایت ســازمان امور مالیاتی با صدور 
بخشــنامه ای، اصــالح ماده یک مــاده ضوابط 
اجرایی تبصره ۱ ماده  ۱۸۶ قانون مالیات های 
کــرد و زمینــه اجرایی شــدن  مســتقیم را ابــالغ 

گفت وگو را فراهم آورد. مصوبه شورای 
ســازمان امــور مالیاتــی طــی  مصوبــه شــماره 
خ ۹۸/۱۲/۲۱ متــن اصالحی را  ۹۸/۱0۲/ مــور

ح جهت اجرا ابالغ نمود : بدین شر
یــا  ارزی  تســهیالت  هرگونــه  ماده۱:"اعطــای 
ریالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر 
که از این پس موسســه اعتباری نامیده  بانکی 
کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی  می شوند، به 
)صاحبان مشــاغل، موضوع قانون مالیاتهای 
مســتقیم  برای اشــخاص حقوقی از مبلغ پنج 
میلیارد  ریال و باالتر و برای اشــخاص حقیقی 
از مبلــغ دو میلیــارد ریــال و باالتــر ظــرف مدت  
یکسال شمسی، مشــمول مقررات تبصره یک 

ماده ۱۸۶ قانون مذکور می باشد."
تبصــره: معــادل ریالــی تســهیالت اعطایــی بــر 
خ بانک مرکــزی جمهوری اســالمی  اســاس نــر
ایــران،  مبنــای تعیین شــمول یا عدم شــمول 
تســهیالت و تعهــدات مذکــور بــه حکــم تبصره 

یاد شده می باشد.
حســاب  مفاصــا  گواهــی  ارائــه  به این ترتیــب، 
مالیاتی )موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های 
مســتقیم( صرفًا محدود به دریافت تسهیالت 
بانکی شــده و فعاالن اقتصــادی برای دریافت 
گشــایش  یــا  بانکــی  ضمانت نامــه  تمدیــد  و 
اعتبارات اســنادی تا ســقف مبالغ اعالم شــده 

نیازی به ارائه مفاصاحساب مالیاتی ندارند.
ایــن  بــه  گفتنــی اســت ســقف مبالــغ مربــوط 
بــرای  تــورم،  اثــرات  لحــاظ  بــا  نیــز  معافیــت 
اشخاص حقیقی از یک میلیارد به ۲ میلیارد و 
برای اشــخاص حقوقــی از ۳ میلیارد ریال به ۵ 

میلیارد ریال افزایش یافته است.
تصویر بخشنامه پیوست می باشد.

لغو اخذ گواهی تبصره )1(
 ماده 186   قانون مالیات های 
مستقیم  برای صدور و تمدید 

ضمانت نامه ها 

ا�ت �ب
مکا�ت
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ســندیکایشــرکتهایســاختمانیایران-
دســتگاههای  و  کارفرمایــان  تکلــی:  محمــد
دولتــی مطالبات پیمانکاران عضو ســندیکای 
شرکتهای ساختمانی ایران به عنوان مجریان 
کشــور را از طریــق اســناد  ح هــای عمرانــی  طر
خزانه اســالمی تســویه می نماینــد، در نتیجه 
شــرکتهای پیمانــکاری جهــت اجرای پــروژه و 
پرداخت دیون خود به سازمان امور مالیاتی، 
ســایر  و  بانکهــا  اجتماعــی،  تامیــن  ســازمان 
گزیــر بــه فــروش  ارگان هــا و عوامــل اجرایــی نا
که  اســناد مذکــور قبــل از سررســید می باشــند 

متحمل هزینه تنزیل سنگینی می گردند. 
شــورای  طریــق  از  ســندیکا  پیگیری هــای  بــا 
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی در طــول 
ســالهای ۹۵ الــی ۹۷ در خصــوص مشــکالت 
و چالشــهای  متعــدد  اســناد خزانــه اســالمی 
از جملــه  بــازه زمانــی حفــظ قــدرت خریــد و 
تنزیــل  هزینــه  و  خریــد  قــدرت  حفــظ  مبلــغ 

اســناد، در نهایــت قانونگــذار محتــرم بــا درک 
هزینه هــای  کاهــش  جهــت  در  و  شــرایط 
تحمیلــی به پیمانــکاران در آئین نامه اجرایی 
 بنــد "هـ"تبصــره" ۵" قانــون بودجــه ســال ۹۷ 
مالــی  اوراق  تنزیــل  از  ناشــی  هزینه هــای 
که بــرای فعالیت هــای پیمانکاری  اســالمی را 
گذار شــده اســت را به عنوان  به پیمانکاران وا

هزینه های قابل قبول محسوب نمود.
برخی از ممیزین سازمان امور مالیاتی علیرغم 
ابــالغ آئیــن نامــه اجرایــی فــوق الذکــر و ابــالغ 
خ  مــور ۲00/۹۷/۱۳۱/م  شــماره  بخشــنامه 
مالیاتــی  پرونده هــای  بررســی  ۹۸/0۹/۱۸ در 
ایــن ســندیکا،  هزینه هــای  شــرکتهای عضــو 
 مذکــور را به عنــوان هزینــه قابــل قبــول تلقــی
کــه در ایــن شــرایط و بــا توجــه   نمــی نماینــد 
کــه به  قوانیــن موجــود ظلــم مضاعفــی اســت 

پیمانکاران روا می دارند. 
پاســخ  مالیاتــی در  امــور  فنــی ســازمان  دفتــر 

ایــن  ایــن ســندیکا،  زمــان شــمول  اســتعالم 
بخشــنامه را از تاریــخ الزم االجراشــدن آئیــن 
کــه  نامــه اجرایــی و ابــالغ بخشــنامه ســازمان 
عمــل  ک  مــال باشــد  مــی   ۹۷/0۹/۱۸ تاریــخ 
کــه درخواســت اعضــای صنف  قــرار مــی دهد 
که  کل ســال ۹۷ می باشــد  تســری موضوع به 
حکم قانون بودجه در ســال ۹۷ جاری اســت 
و خواســتار رســیدگی به مشــکل می باشــند از 
که این اســناد بار مالی به پیمانکاران  آنجایی 
گذشــته نیز این  تحمیــل نموده و در ســالهای 
مشــکل ایجاد شده بود ســندیکا طی نامه ای 
کمیته موضوع ماده ۱۲ قانون احکام  رســما از 
ح موضوع  دائمی کشور درخواست  نمود با طر
در صحــن اصلــی شــورا،  شــمولیت  آئین نامــه 
کل ســال ۹۷مطابــق بــا قانــون بودجــه  بــرای 

گردد.  محاسبه 
کمیتــه مــاده  در هفتــاد و پنجمیــن نشســت 
اصالحیــه   ۱۳ مــاده  اجــرای  زمانــی  مبــدأ   ۱۲

پذیرش  هزینه های
 تنزیل اسناد خزانه    سال۹7 

به عنوان  هزینه های  قابل قبول مالیاتی

ا�ت �ب
مکا�ت
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آیین نامه بند )ه( تبصره )۵( قانون 
بودجــه ســال ۹۷ دربــاره پذیــرش 
هزینه تنزیل اســناد خزانه اسالمی 
به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی 

گرفت. مورد توجه و بررسی قرار 
تشــریح  بــا   ۱۲ مــاده  کمیتــه  در  
طلــب  کــه  پیمانکارانــی  مشــکل 
خــود را از دولــت به صورت اســناد 
کرده انــد  خزانــه اســالمی دریافــت 
و مجبورنــد بــه هنــگام تنزیــل این 
اســناد، وجهی را به عنوان مالیات 
ح و عنوان  بپردازند، موضــوع مطر
گردیــد  ایــن مســئله در ســال های 
شــورای  جلســات  در   ۹۶ و   ۹۵
گفت وگــو بررســی شــد و در نهایــت 
آیین نامــه  گرفــت  دولــت تصمیــم 
بنــد )ه( تبصــره )۵( قانــون بودجه 
کند و بر اســاس  ســال ۹۷ را اصالح 
تنزیــل  از  ناشــی  هزینه هــای  آن 
اوراق بهادار اســالمی اعم از اســناد 
ســایر  و  مشــارکت  اوراق  خزانــه، 
بابــت  کــه  اســالمی  مالــی  اوراق 
درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر 
فعالیت هــای پیمانــکاری بــه طور 
گذار شــده اســت را به  مســتقیم وا
عنــوان هزینــه قابل قبــول مالیاتی 

درنظر بگیرد.
ایــن  بــا  امورمالیاتــی  ســازمان 
در  اصالحیــه  ایــن  کــه  اســتدالل 
مهــر ســال ۹۷ انجام شــده اســت، 
تنهــا هزینه تنزیل اســناد بعد از ۱0 
آبان را به عنــوان هزینه قابل قبول 
بــه  کــه  می کنــد  منظــور  مالیاتــی 
اقــدام  ایــن  پیمانــکاران  اعتقــاد 
بایــد  و  بــوده  نادرســت  دولــت 
کل ســال مالی ۹۷  آیین نامــه را به 

تسری بدهند.
خانــم دکتر لعیــا جنیــدی، معاون 
ایــن  رئیس جمهــور  حقوقــی 
آیین نامه هــای  جــزو  را  آیین نامــه 
کرد: این  اجرایی برشمرد و تصریح 
آیین نامه را باید از زمان الزم االجرا 
کرد  شــدن قانون بودجه، اجرایی 
کرد  گونه استدالل  و نمی توان این 
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که ناظر به آینده است.
محمدباقر الفــت، معاون اجتماعی و 
پیشــگیری از وقوع جرم قــوه قضائیه 
ح شــده،  بــا تأییــد نظــرات مطــر نیــز 
کــرد: ایــن آیین نامــه مربــوط  تصریــح 
بــه قانــون بودجــه ســال ۹۷ اســت و 
نمی توانــد خــالف قانــون نکتــه ای را 
کنــد. آیین نامــه تنهــا شــیوه  ح  مطــر
و  اســت  قانــون  بندهــای  اجــرای 
قانــون  از  فراتــر  حکمــی  نمی توانــد 
پذیریــش  هــم  قانــون  روح  بیــاورد. 
هزینــه تنزیل اســناد خزانــه به عنوان 
هزینه هــای قابل قبول مالیاتی اســت 
کــه تنهــا در اواســط ســال آیین نامــه 
از  اســت.  شــده  اصــالح  آن  اجرایــی 
برخــالف  آیین نامه هــا  دیگــر  طــرف 
که عطف  قوانین این قابلیت را دارند 
به ماسبق شوند و از سوی دیگر هیچ 
الزامی در مورد انتشــار آیین نامه ها در 
روزنامه رســمی وجود ندارد و این امر 
تنها مربوط به قوانین است. بنابراین 
ایــن آیین نامه را بایــد از اول فروردین 

۹۷ قابل اجرا بدانیم.
شــد  مقــرر  بحــث  ایــن  پایــان  در 
معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری 
طــی بخشــنامه ای بــه دســتگاه های 
امــور  ســازمان  جملــه  از  اجرایــی 
مالیاتــی، تاریخ اجــرای ماده ۱۳ آیین 
نامــه بند هـــ تبصــره ۵ قانــون بودجه 
ســال ۹۷ را از ابتــدای ســال ۹۷ اعالم 

نماید.
بــا عنایــت بــه عــدم قبولــی ســازمان 
اصــالح  و  ابــالغ  بــه  مالیاتــی  امــور 
طــی   ۱۲ مــاده  کمیتــه  بخشــنامه،  
خ  مــور ۱0/۷۸۲/ص  شــماره  نامــه 
جنیــدی  دکتــر  خانــم  ۹۹/0۲/۱0از 
بخشــنامه  نمــود   درخواســت  
و  اصــالح  را  مالیاتــی  امــور  ســازمان 
ســندیکا  پیگیــری  کــه  نمایــد  ابــالغ 
 جهت حل مشــکل و اصــالح موضوع 

  همچنان ادامه دارد.

جنابآقایشافعی
رئیسمحترماتاقایرانو

کشور کمیتهماده12قانوناحکامدائمیبرنامههایتوسعه دبیر
باسالمواحترام

خ ۱۳۹۹/۲/۱0 دربــاره نظریــه ایــن معاونــت  بازگشــت بــه نامــه شــماره ۱0/۱/۷۸۲/ ص مــور
کشــور در ارتباط بــا پذیرش هزینه تنزیل اســناد   در خصــوص بخشــنامه  ســازمان امــور مالیاتی 

خزانه اسالمی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اعالم می کند:
کشور  به  کل  ۱- آیین نامه اجرایی بند »هـ« تبصره  )۵(  ماده واحده قانون بودجه  سال ۱۳۹۷ 
خ ۱۳۹۷/۷/۱۷ هیات وزیران  اصالح  موجب تصویب نامه  شماره ۹۴۱۴۱ / ت ۵۵۴۵۵ هـ  مور
گهی  خ ۱۳۹۷/۷/۲۵ در روزنامه رســمی آ و ماده  )۱۳(  به آن الحاق  و طی شــماره ۲۱۴۳۷ مور
کشــور نیز  خ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ســازمان امــور مالیاتی   شــده و بخشــنامه شــماره ۲00/۹۷/۱۳۱ مــور

صرفا ابالغ مفاد آیین نامه اجرایی موصوف است.
کـه عالوه بر دسـتگاهای  ۳- وفـق تبصـره مـاده )۳0( آیین نامـه داخلـی هیـات دولـت »مصوباتـی 
کارکنـان آن بـرای سـایر  مـردم حـق و تکلیـف ایجـاد می نمایـد، ۱۵ روز پـس از انتشـار  اجرایـی و 
مصوبـه،  خـود  در  آنکـه  مگـر  اسـت،  االجـرا  الزم  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  رسـمی  روزنامـه  در  
کیفیـت خاصـی بـرای  اجـرای آن پیـش بینـی شـده باشـد.« در خصـوص مـاده )۱۳(  زمـان  یـا 
کشـور  کل   ۱۳۹۷ سـال  بودجـه   قانـون  واحـده   مـاده   ۵ تبصـره  »هــ«  بنـد  اجرایـی  آیین نامـه 
نظـر بـه اینکـه واضـع در صـدد تبییـن هزینـه ناشـی از تنزیـل اوراق بهـادار اسـالمی موضـوع بنـد 
اخیرالذکـر  بـه عنـوان هزینـه  قابـل قبـول مالیاتـی  بـوده و بـاز   بیـان ایـن موضـوع در مـاده )۱۹( 
کشـور نیـز بـر اراده واضـع بـه ایجـاد رویـه ای واحـد کل   آیین نامـه اجرایـی قانـون بودجـه ۱۳۹۸ 
لـت دارد.بنابرایـنزمـاناجـرایمـاده)13(آییـننامـهاجرایـیبنـد)هــ(  در مانحـن فیـه دال
کشـور،ازابتدایسـال1397اسـت کل تبصره)5(مادهواحدهقانونبودجهسـال1397
وحکـمخـالفآن،نتیجتـاسـبباسـتفادهازبالجهتومغایربااجـرایتعهداتقراردادی

است.
لعیاجنیدی
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اشاره:

»جݥݥ«ݥݥ بنــدݥݥ رݥݥعاݥݥیــتݥݥ عــدݥݥمݥݥ علــتݥݥ بــهݥݥ 

ناݥݥمــهݥݥ آݥݥئیــنݥݥ مــاݥݥدݥݥهݥݥ»3ݥݥ«ݥݥ تبصــرݥݥهݥݥ»3ݥݥ«ݥݥ
»5ݥݥ«ݥݥ تبصــرݥݥهݥݥ ـݥݥ«ݥݥ بندݥݥ»هــ اݥݥجرݥݥاݥݥیــیݥݥ
ســاݥݥلݥݥ1398مصوݥݥبــهݥݥ بوݥݥدݥݥجــهݥݥ قاݥݥنــوݥݥنݥݥ

ـݥݥمــوݥݥرݥݥخݥݥ شــماݥݥرݥݥهݥݥ29504ݥݥ/ت56597ݥݥهــ
وݥݥزݥݥیــرݥݥاݥݥنݥݥ محتــرݥݥمݥݥ هیــاݥݥتݥݥ  12ݥݥ/03ݥݥ/98ݥݥ

موݥݥاݥݥرݥݥدݥݥیݥݥکــهݥݥ دݥݥاݥݥرݥݥدݥݥ"دݥݥرݥݥ مــیݥݥ اݥݥعــالݥݥمݥݥ کــهݥݥ
کاݥݥرݥݥفرݥݥماݥݥبهݥݥپیماݥݥنکاݥݥرݥݥبهݥݥصوݥݥرݥݥتݥݥ بدݥݥهــیݥݥ
بــاݥݥسرݥݥرݥݥســیدݥݥ اݥݥســالݥݥمیݥݥ اݥݥســناݥݥدݥݥخزݥݥاݥݥنــهݥݥ
حدݥݥاݥݥکثرݥݥتاݥݥپاݥݥیاݥݥنݥݥســاݥݥلݥݥ1398پرݥݥدݥݥاݥݥختݥݥ

دݥݥرݥݥخوݥݥاݥݥســتݥݥ صــوݥݥرݥݥتݥݥ ݥݥدݥݥرݥݥ میشــوݥݥد

کاݥݥرݥݥفرݥݥمــاݥݥموݥݥظفݥݥاݥݥســتݥݥاݥݥینݥݥ پیماݥݥنــکاݥݥرݥݥ،ݥݥ
ݥݥبهݥݥســاݥݥزݥݥماݥݥنݥݥاݥݥموݥݥرݥݥماݥݥلیاݥݥتیݥݥ

ً
اݥݥوݥݥرݥݥاݥݥقݥݥرݥݥاݥݥعینــا

کشوݥݥرݥݥتحوݥݥیلݥݥدݥݥهدݥݥ.ݥݥ"ݥݥ
وݥݥ تبییــنݥݥ وݥݥ تســرݥݥیعݥݥ ســندݥݥیکاݥݥجهــتݥݥ
اݥݥجــرݥݥاݥݥیݥݥقاݥݥنــوݥݥنݥݥتوݥݥســطݥݥدݥݥســتگاݥݥههاݥݥیݥݥ
وݥݥ اݥݥقتصــاݥݥدݥݥیݥݥ اݥݥمــوݥݥرݥݥ وݥݥزݥݥاݥݥرݥݥتݥݥ بــاݥݥ اݥݥجرݥݥاݥݥیــیݥݥ
کهݥݥمتــنݥݥناݥݥمهݥݥوݥݥ دݥݥاݥݥرݥݥاݥݥئــیݥݥمکاݥݥتبــهݥݥنمــوݥݥدݥݥ
ݥݥجهتݥݥاݥݥســتحضاݥݥرݥݥتقدݥݥیمݥݥ پاݥݥســخݥݥعیناً

گرݥݥدݥݥدݥݥ. میݥݥ

تاسيس:  1326

تاریخ:1398/10/22

شماره:98-61552

پیوست:

شمارهثبت:94

آدرس:تهــرانخیابــانطالقانــی-خیابانشــهیدبرادرانمظفر)صبایجنوبی(-شــماره86-کدپســتی:1416964691

 «به نام خدا»
 

 حضور گرامی جناب آقای احمد پاکباز 
 مدیر کل محترم نظارت بر ذیحسابی های وزارت امور اقتصادی و دارائی 

 هـ 56597ت/29504مصوبه شماره 1398ال قانون بودجه س« 5»تبصره « هـ»بندمفاد آئین نامه اجرایی اجرای موضوع: 
  وزیرانهیات محترم  12/03/98مورخ                 

 
 ؛با سالم

« 5»تبصره « هـ»آئین نامه اجرایی بند« 3»ماده« 3»تبصره« ج»همانطوریکه مستحضرید مطابق بند   احتراماً، 
که در مواردی"هیات محترم وزیران 12/03/98هـ مورخ  56597ت/29504مصوبه شماره 1398قانون بودجه سال 

 شودپرداخت می1398اسالمی با سررسید حداکثر تا پایان سال بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه 
 "تحویل دهد.اً به سازمان امور مالیاتی کشور این اوراق را عینکارفرما موظف است  در صورت درخواست پیمانکار،

بدهکار طرف قرارداد خود که بابت تعهدات قراردادی  جراییاهای دستگاه ذیحسابان محترمپیمانکاران از 
 مصوبهدارند که مطابق درخواست  ،نمایداسناد خزانه اسالمی واگذار می شانبدهیو دستگاه اجرایی بابت باشند می

بابت سازمان امور مالیاتی واگذار نمایند که را عیناً اسالمی اسناد خزانه پیمانکاران فوق بابت بدهی مالیاتی 
در مکاتبات اعضای این سندیکا  .گردداجرایی عمل نمیهای های دستگاهاسفانه این اقدام از سوی ذیحسابیمت

 اند. نمودهدرخواست پیگیری موضوع را خود 
های تحمیلی مضاعف به پیمانکاران ابالغ گردیده و در از آنجائیکه این مصوبه با هدف تسهیل امور و کاهش هزینه

 ،خواهشمند است طی دستورالعملی ؛باشدتسویه بدهی مالیاتی اعضاوشرکتهای پیمانکاری موثر می و روند دریافت
 های اجرایی ابالغ و از نتیجه امر این تشکل صنفی را را به ذیحسابان محترم دستگاه مذکوراجرای مصوبه 
 مطلع فرمائید.

 نماید.سپاسگزاری می ،فرمائیدپیشاپیش از دستور اقدامی که صادر می
 با تقدیم احترام   
 ایرج گالبتونچی   
 رـدبی       

 
 
 

 ریاست محترم مرکز بدهی های وزارت اقتصاد جهت استحضار تقدیم می گردد.  ،رونوشت: حضور گرامی جناب آقای دکتر بنانی
 جهت استحضار آقای مهندس وفائی ایفاد می گردد. ، رونوشت: شرکت کیهان ابنیه

 دبیرخانه
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 نشست

شــاخصهایموقــتتعدیــلدوره
ســهماهــهدومســال1399ابــالغ
گــزارشمرکزاطالعرســانی، شــد.به
بینالملــل امــور و روابطعمومــي
کشــور، بودجــه و برنامــه ســازمان
کاهــشمشــکلنقدینگی باهــدف
پیمانکارانوباتوجهبهدرخواست
بالفاصلــه اجرایــی، دســتگاههای
پــسازابــالغشــاخصهایموقــت
در جــاری ســال اول ماهــه ســه
ضرایــب ،1399/04/18 تاریــخ
شــاخصهایموقــتتعدیــلدوره
سهماههدوم1399،تهیهوتدوین
وپــسازتاییــدشــورایعالــیفنی،

ابالغشد.

ابالغ 
شاخص های 
موقت تعدیل دوره 
سه ماهه دوم   
سال 1۳۹۹  

ا�ت �ب
مکا�ت
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گزارشات اعضای محترم ســندیکا در خصوص مشکالت  بر اســاس 
صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی در ســال ۹۷، دبیرخانه 
ســندیکا نســبت بــه پیگیــری موضــوع از بانــک مرکــزی و ســازمان 
که متاســفانه منجر به ارائه نتیجه  امور مالیاتی اقدام نموده اســت 
مطلــوب نگردیــده و منــوط به تایید شــورای هماهنگــی اقتصادی 
گردیده اســت. به همین دلیل ســندیکا طی نامه ای به معاون  قوا 
ح  اقتصــادی رئیــس جمهــور جنــاب آقــای دکتــر نهاوندیــان بــا طر
ح موضوع در جلســه هماهنگی اقتصادی  موضــوع درخواســت طر

قوا را ارائه نموده است.
حضورمحترمجنابآقایدکترنهاوندیان

معاونمحترماقتصادیرئیسجمهور
موضوع:حلمشکلشرکتهایصادرکنندهخدماتفنیومهندسیدرسال97

با سالم؛
راهگشــای  و  موثــر  تالشــهای  و  زحمــات  از  ســپاس  بــا  احترامــا، 
حضرتعالی در دولت محترم در خصوص موضوع فوق به استحضار 

عالی می رساند:
همانطوریکه مســتحضرید تعدادی از شــرکتهای پیمانکاری عضو 
کشــور با قبول تمام سختی ها و  این تشــکل در شــرایط اقتصادی 
دشــواری های موجــود در عرصه صدور خدمات فنی و مهندســی 
کشــور  ج از  بــدون دریافــت ارز خــاص و عــدم انتقــال ارز بــه خــار

می نمایند. فعالیت 

پیگیری مشکل شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در سال ۹7  

تاسيس:  1326

تاریخ:1399/5/21

شماره:99-62876

پیوست:

شمارهثبت:94

که اقدام به صدور خدمات فنی و مهندســی  کشــور  مطابــق رویــه پیمانکاران عمرانی 
می نمایند پس از اتمام عملیات پیمانکاری و تحویل پروژه با هدف تقویت بنیه مالی 
و توسعه شرکت و پروژه های خود در داخل کشور اقدام به بازگشت درآمد ارزی حاصل 

که این امر در سوابق شرکتها قابل بررسی است. از صادرات می نمایند 
ک تبصره ۶ قانون بودجه ســال ۱۳۹۹ صــادرات خدمات فنی  “بــر اســاس جــز ۱ بند 
کشــاورزی از شــمول شــروط این بنــد بعنی رفع تعهــد ارزی به  و مهندســی و بخش 
منظــور اســتفاده از مشــوق های مالیاتی مســتثنی شــده انــد ولی این حکــم در بند 
ج تبصــره ۸ قانــون بودجه ســال ۹۸ برای اســتفاده از مشــوق های مالیاتی در ســال 
که ســازمان امور مالیاتی پرونده های ســال ۹۷  ۹۷” تصریح ندارد لذا در حال حاضر 
اینگونه صادرکنندگان را رسیدگی می نماید، نسبت به شناسایی درآمد ارزی و سود 
خ ارز و مطالبــه مالیات  عملکــرد مربوط به ســال ۹۷ آنها همانند  ناشــی از تســعیر نــر
ســایر مشــمولین ایــن حکــم )رفــع تعهــد ارزی بــه منظــور اســتفاده از مشــوق های 
از  پــس  پیمانــکاری  اســت در حالیکــه درآمدهــای حــوزه  نمــوده  اقــدام  مالیاتــی( 
کســر همــه هزینه هــا و در پایــان پــروژه قابل محاســبه بوده و ســود ناشــی از فعالیت 

پیمانکاری مشــخص و در پرونده مالی شرکت ثبت می گردد.
این اقدام سازمان امور مالیاتی مشکالت فراوانی برای شرکتهای صادرکننده خدمات 
گرفته از بانک مرکزی و ســازمان  فنی و مهندســی ایجاد نموده و پیگیری های صورت 
امــور مالیاتــی با عنوان اینکه بایســتی موضوع در شــورای هماهنگی اقتصادی مطرح 

شود به نتیجه ای نرسیده است.
خواهشــمند اســت دستور فرمایید موضوع در جلسه شــورای هماهنگی اقتصادی با 
که با  کشور  ج از  عنایت به اخذ مجوزهای الزم جهت صدور خدمات مهندسی به خار
گیرد  کشور انجام می  کید دولت محترم و نیاز  هدف توسعه صادرات غیرنفتی مورد تا
با تسری استثناء مربوط به جمن جز ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ به سال 

گردد. ۹۷ بررسی و دستورالعمل های مربوطه اصالح 
پیشاپیش از همکاری و مساعدت جنابعالی سپاسگزاری می نماید.

باتقدیماحترام
ایرجگالبتونچی.دبیر

آدرس:تهــرانخیابــانطالقانــی-خیابانشــهیدبرادرانمظفر)صبایجنوبی(-شــماره86-کدپســتی:1416964691
www.acco.ir  info@acco.irتلفن:66469105-66402037-66460195-66464261)دهخط(فاکس:66464084
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صادرکننــدگان  مشــکالت  پیگیــری  راســتای  در 
خدمات فنی و مهندســی در ســال ۹۷ )محاســبه 
شناسایی درآمد ارزی و سود ناشی از تسعیر نرخ ارز 
و اعمال معافیت مالیاتی سال ۹۷ صادرکنندگان(، 
بــه طــرح موضــوع و  دبیرخانــه ســندیکا نســبت 
گفتگــوی دولــت و  درخواســت همراهــی شــورای 
بخش خصوصی در این مسیر اقدام نموده است و 
منجر به صدور نامه ای از سوی این شورا به معاون 
که منتشر  گردیده اســت  اقتصادی رئیس جمهور 
که ســندیکا در  گــردد. الزم بــه یادآوری اســت  مــی 
تاریــخ ۲۱ مردادمــاه نیز نامــه ای را به صورت مجزا 

به دکتر نهاوندیان ارسال داشته است.

جناب آقای دکتر نهاوندیان
معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور

بــا ســالم و احترام؛ ضمن آرزوی صحت و ســالمت 
بــرای حضرتعالی و همکاران محتــرم آن معاونت، 
بدینوســیله بــه اســتحضار مــی رســاند دبیرخانــه 
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفتگــوی  شــورای 
پیشــنهادی را مبنــی بــر “تســری اســتثناء مربوط 
ک تبصــره ۶ قانــون بودجــه  بــه حکــم جــز ۱ بنــد 
ســال ۹۹ در رســیدگی مربــوط به مالیــات عملکرد 
شــرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و 
کشاورزی در سال ″۹۷  صادرکنندگان محصوالت 
از ســوی تشــکلهای اقتصــادی مرتبــط بــا اینگونه 
صادرکنندگان به شرح ذیل دریافت نموده است:

بر اساس جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال 
۱۳۹۹، صــادرات خدمــات فنی مهندســی و بخش 
کشــاورزی از شمول شروط این بند یعنی رفع تعهد 
ارزی بــه منظــور اســتفاده از مشــوق های مالیاتــی 
مستثنی شــده اند، ولی اســتثناء این حکم در بند 
ج تبصــره ۸ قانون بودجه ســال ۹۸ برای اســتفاده 
از مشــوق های مالیاتــی در ســال ۹۷ تصریح نشــده 
که ســازمان امور مالیاتی  اســت و لذا در حال حاضر 
را  صادرکننــدگان  اینگونــه   ۹۷ ســال  پرونده هــای 
رســیدگی مــی نماید، نســبت بــه شناســایی درآمد 
ارزی و ســود ناشــی از تســعیر نرخ ارز اقدام نموده و 
اعمــال معافیت مالیاتــی مربوط به ســال ۹۷ آنها را 
هماننــد ســایر مشــمولین این حکم منــوط به رفع 

تعهد ارزی نموده است.
کــه ســازمان  ݢبــا عنایــت بــه ایــن مطلــب و از آنجــا  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ
امــور مالیاتــی مجــری قانــون و همچنیــن احکامــی 
کــه از ســوی شــورای هماهنگــی اقتصــادی  اســت 

همراهی شورای گفتگو در پیگیری موضوع مشکالت
 صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی سال ۹7

گردد، لذا پیشنهاد می شود استثناء مربوط به حکم جزأ ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه   ابالغ می 
سال ۹۹ به مالیات عملکرد سال ۹۷ شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و صادرکنندگان 

محصوالت کشاورزی تسری یابد.”
بدیــن ترتیــب و به منظور رفع مشــکالت فعاالن اقتصادی از محضر آن مقــام محترم تقاضا می 
شود دستور فرمایید پیشنهاد فوق در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی جهت تصمیم گیری 

گردد. مطرح 
پیشاپیش از حسن نظر و همکاری حضرتعالی در حل مشکالت فعاالن اقتصادی سپاسگزاریم.
غالمحسینشافعی
گفتگویدولتوبخشخصوصی رییساتاقایرانودبیرشورای
22مرداد

 

ا�ت �ب
مکا�ت



 پیام آبادگران                                  
اسفند ،  فروردین

 اردیبهشت و خرداد99
 شماره 386

67

معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت دولت مبنی بر تمدید ۲ سال دیگر 
به بازپرداخت تسهیالت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عراق 

کرد. را برای اجرا ابالغ 
گــزارش خبرنــگار مهر، اســحاق جهانگیری معــاون اول رئیــس جمهور  بــه 
مصوبــه هیئــت دولــت مبنــی بر اصــالح مصوبه ســال ۹۴ هیئــت دولت در 
خصــوص اعطای تســهیالت ۲00 میلیون دالری حمایــت از صادرکنندگان 
کشــور عــراق را بــرای اجــرا بــه وزارت  خدمــات فنــی و مهندســی ایــران بــه 
کرد .بر اســاس  خانه هــای صمــت، خارجــه، اقتصــاد و بانک مرکــزی ابالغ 
این مصوبه، دوره بازپرداخت تســهیالت مذکور برای مدت ۲ سال تمدید 

می شــود. همچنین بر اساس این مصوبه، ســتاد توسعه روابط اقتصادی 
ایــران بــا عراق و ســوریه موظف شــد با همکاری ســازمان توســعه تجارت، 
وزارت خارجه و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، هر ۴ ماه 
گزارش مربوط به پیگیری وصول مطالبات و خسارات پیمانکاران  یک بار 
کنــد. ضمن اینکه  ایرانــی از دولــت عــراق را بــه دولت و هیــات وزیران ارائه 
هزینه هــای ناشــی از تمدید ضمانت نامه، ســود ســنوات قبــل از تمدید و 
دیگر هزینه های پیمانکاران به حســاب بدهی های آنها منظور و همزمان 

با تسویه حساب از آنها اخذ شود.
۱۲ شهریور- مهر   

مطالبات پیمانکاران ایرانی از دولت عراق
 هر ۴ ماه یک بار پیگیری شود

با ابالغ معاون اول رئیس جمهور
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اشاره:
باتوجهبهاســتعالمتشــکلهایصنفیازســازمانبرنامهوبودجهکشــوردرخصوصادامهقراردادهایجاریدرشرایط
کرونادراینخصوصسازمانبرنامهوبودجهدستورالعملیرابهشرحمتنذیلصادرنمود. ناشیازشیوعویروس
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کلیه تشــکلهای اقتصادی  اتــاق بازرگانــی ایران طــی نامه ای خطــاب به 
وابسته به اتاق ایران از ممنوعیت برگزاری هرگونه مجامع قانونی تشکلها 

خبر داد.
کــه بــر لــزوم رعایــت قوانیــن و مقــررات اتاق ایــران و  بــر اســاس ایــن نامــه 
همچنیــن مفــاد اساســنامه و آیین نامه های مربوطه توســط تشــکلهای 

کید شده است چنین آمده است: عضو تا
با توجه به روند افزایشی آمار مبتالیان به ویروس کرونا و ایجاد شرایط خاص 

کید لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی  و بحرانی و شیوع مجدد بیماری و تا
کشــور از جمله وزارت بهداست  گذاری توســط مســئولین محترم  و فاصله 
درمان و آموزش پزشکی، به اطالع می رساند در جهت صیانت از سالمتی و 
نیز حفظ جان فعاالن اقتصادی عزیز کشور برگزاری مجامع تا اطالع ثانوی 

به پس از برقراری ثبات و بهبود نسبی شرایط، موکول شود.
شــایان ذکــر اســت بعــد از عــادی شــدن اوضــاع، مراتــب برگــزاری مجامع 

گردد. متعاقبا اعالم می 

ممنوعیت برگزاری  مجامع قانونی تشــکلهای اقتصادی
 عضو اتاق ایران
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شرکت پایست سازه غرب
   مدیرعامل: جناب آقای مهندس کامران کریمی

تلفن: 88772500- 88797338-88797337 
آدرس: خ آفریقا، باالتر از چهارراه جهان کودک، پالک 88، برج نگین، طبقه 6، واحد 603 و 504 

 کد پستی: 1969734735
payestsazehco@yahoo.com:ایمیل

www.payestsazeh.ir :سایت

شرکت پایاسازه پاسارگاد
   مدیرعامل: جناب آقای مهندس  حمیدرضا معماریان 

تلفن: 66573700
آدرس: خیابان  پاتریس لومومبا، کوچه کریمی، پالک 19، طبقه 3

کد پستی: 1443674914
info@payasazeh.com:ایمیل

     www.payasazeh.com :سایت

شرکت ساختمانی بنای راستین
   مدیرعامل:  جناب آقای مهندس حسن سلمان زاده

تلفن: 40880112 - 40880113 
آدرس: شهرک غرب، خ شریفی، خ مدیریت، مجتمع اداری_تجاری رویال، طبقه 6، واحد 4

کد پستی: 1465955466 
banayerastin@live.com:ایمیل

     www.banayerastin.com :سایت

شرکت اندیشمندان مسکن ساز آرشام
   مدیرعامل:  جناب آقای مهندس محمد شیخی 

تلفن: 22266975 -22266976
آدرس: خیابان شریعتی، خ ظفر، کوچه صبر، پالک 1، طبقه 2، واحد 8

کد پستی: 1913793119 
arsham-co@gmail.com:ایمیل

     www.arsham-co.com :سایت

 شرکت صدور خدمات فنی ومهندسی سابیربین الملل
   مدیرعامل:  جناب آقای مهندس بهروز ابراهیمی

تلفن: 88212707 -88212708 
آدرس:  شهرک والفجر، جنوب ونک پارک، انتهای خیابان گلستان، نبش خیابان 66 غربی، پالک 24

کد پستی: 1436913664
 info@sabirinternational.com :ایمیل

  www.sabir_intl.com :سایت

اعضای جدید  سندیکا در سال 1۳۹۹
کنونتعداد5شــرکتدرســندیکایشرکتهای بهاطالعشــرکتهایعضوســندیکامیرســاندازابتدایســال1399تا
ساختمانیایرانعضوشدهاندضمنتبریکبهخانوادهسندیکاوآرزویموفقیتبرایاینشرکتهادرهمهعرصههای

صنعتاحداث،اسامیآنهابهشرحزیراست:
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پس از سالها حضور فعال صنفی و به پشتوانه 
هزاران نفر/ساعت تجربه مهندسی و فعالیت 
کشــور، ســندیکای شرکتهای  عمرانی اعضا در 
مشــکالت  بــه  توجــه  بــا  ایــران  ســاختمانی 
پیــش روی شــرکت ها بــر آن شــد تــا بــا تدوین 
کاربردی از ابهامات و مشــکالت  مجموعــه ای 
که توســط  پیمانــکاران در حوزه های مختلف 
سندیکا و با مکاتبات رسمی با سازمان برنامه 
و بودجــه و نظــام فنــی و اجرایــی حــل و فصل 
شــده اســت، ســعی در رفع مشــکالت مشــابه 
امــور  در  پیمانــکاران  فنــی  دانــش  افزایــش  و 

قراردادی و فنی باشد.

ایــن مجموعــه در جلدهــای مختلــف منتشــر 
که در هــر جلد بــه موضوعی خاص  گــردد  مــی 
بــا فهرســتی تخصصــی تنظیــم شــده اســت. 
پاســخ  و  کارشناســی  بررســی  اولیــه،  پرســش 
نهایــی از ســوی ســازمان برنامــه و  بودجه و یا 
ارگانهــای مرجــع مرتبط بــا موضــوع در اختیار 

گرامی قرار دارد. متخصصین 

ایــن مجموعــه موضوعــی بــا نــام“مجموعــه
امــور بــا ارتبــاط در پاســخ و پرســش
بــرای  ابــزاری  جعبــه  همچــون  پیمانــکاری”
شــرکتهای مهندســی پیمانــکاری اســت و بــه 
مدیــران و مهندســان امــکان مطالعــه دانــش 
تجربــی قوانیــن و مقــررات را بــدون حضــور در 
مجامــع صنفــی تخصصــی فراهــم مــی نماید. 
گردید با مطالعه  گرفتار مشــکالت  قبل از آنکه 
خ داده توســط پیمانــکاران دیگــر  تجربیــات ر
خــود را از بــروز مشــکالت ایمــن نماییــد و در 
گشــته اید با مطالعه  که دچار مشــکل  صورتی 
آن از مســیر صحیــح نســبت به حــل آن اقدام 
نماییــد. این یک پیشــنهاد صنفــی تخصصی 
کــه ســالها تجربــه شــده اســت. همســو  اســت 

بودن با دانش تخصصی جمعی.
موضــوع  بــا  مجموعــه  ایــن  چهــارم   جلــد 
شــده  تدویــن  و  تهیــه  تعدیــل”  “ضوابــط
اســت  و شــامل مهمترین ابهامات و ســواالت 
بــا موضــوع “ضوابــط  پیمانــکاری  شــرکتهای 

که توســط سندیکا در طی  تعدیل” می باشــد 
ســالها فعالیــت و ارتبــاط بــا ســازمان برنامه و 

گشته است. کشور تجمیع  بودجه 
کارشناسی و رسمی سازمان   هر سوال با پاسخ 
برنامه همراه بوده و شما می توانید با در اختیار 
داشــتن تصاویر آن پاسخ، نسبت به استناد در 

دعاوی نیز اقدامات الزم را بعمل آورید.
  امــکان مطالعــه فهرســت این جلــد و اطمینان

در  شــده  درج  نظــر  مــورد  ابهــام  موضــوع  از    
هر جلد از این مجموعه برای تمامی فعالین حوزه 
صنعت احداث در وبســایت رســمی ســندیکای 
و   )acco.ir( ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای 
 همچنین ســفارش و  تهیه آن یا از طریق ســایت

 یــا   بــا شــماره های ۶۶۴۶۴۲۶۱ و ۶۶۴0۲0۳۷  
داخلی ۱00 و ۱۴0   میسر  است.

 انتشار جلد چهارم مجموعه پرسش و پاسخ  با موضوع

  ضوابط تعدیل   
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 نشست
د�محمدعطارد�یان ایمه�ز �ت

آ
ا ا�ب �ز �ب

مدیرعامل محترم شرکت توفان

  هیات مدیره  و بازرسان سندیکای شرکت های ساختمانی  ایران

ضایعــهدرگذشــتجنابآقایمهنــدسمحمدکریمفربودمنشراخدمتآنشــرکت
محترموخانوادهمحترمایشانتسلیتعرضنموده،برایآنمرحومرحمتوغفران

وعلودرجاتالهی،وبرایبازماندگانطولعمرمسئلتمینماییم.

اوران ی�ز ح�ی د��ی ایمه�ز �ت
آ
ا ا�ب �ز �ب

مدیرعامل محترم شرکت آندا

  هیات مدیره  و بازرسان سندیکای شرکت های ساختمانی  ایران

ضایعــهدرگذشــتبــرادربزرگوارتــانراخدمتشــماوخانــوادهمحترمتســلیتعرض
نموده،بــرایآنمرحــومرحمتوغفرانوعلودرجاتالهــی،وبرایبازماندگانطول

عمرمسئلتمینماییم.

ی �ام�رز
ز
ا� ��ز د�عل�ی ایمه�ز �ت

آ
ا ا�ب �ز �ب

مدیرعامل محترم شرکت ژالکه

  هیات مدیره  و بازرسان سندیکای شرکت های ساختمانی  ایران

ضایعــهدرگذشــتمـــــادربزرگوارتــانراخدمتشــماوخانوادهمحترمتســلیتعرض
نموده،بــرایآنمرحومهرحمتوغفرانوعلودرجاتالهی،وبرایبازماندگانطول

عمرمسئلتمینماییم.

وا�زساری
واد�ز د��ب ایمه�ز �ت

آ
ا ا�ب �ز �ب

مدیرعامل محترم شرکت ساختمانی هریسون

  هیات مدیره  و بازرسان سندیکای شرکت های ساختمانی  ایران

ضایعــهدرگذشــتبــرادربزرگوارتــانراخدمتشــماوخانــوادهمحترمتســلیتعرض
نموده،بــرایآنمرحــومرحمتوغفرانوعلودرجاتالهــی،وبرایبازماندگانطول

عمرمسئلتمینماییم.

اد �ش می�ز
دمحمد�دراه�ش د�س�ی ایمه�ز �ت

آ
ا ا�ب �ز �ب

مدیرعامل محترم سامانه استراتوس

  هیات مدیره  و بازرسان سندیکای شرکت های ساختمانی  ایران

ضایعهدرگذشــتمادرهمســرگرامیتانراخدمتجنابعالیوخانوادهمحترمتسلیت
عرضنموده،برایآنمرحومهآرامشابدیوبرایبازماندگانمحترمصبروشکیبائی

مسئلتمینماید.

یسورمه
ز
�

د�م��ت ایمه�ز �ت
آ
ا ا�ب �ز �ب

مدیرعامل محترم شرکت ساختمانی متـاراه

  هیات مدیره  و بازرسان سندیکای شرکت های ساختمانی  ایران

ضایعــهدرگذشــتبــرادربزرگوارتــانراخدمتشــماوخانــوادهمحترمتســلیتعرض
نموده،بــرایآنمرحــومرحمتوغفرانوعلودرجاتالهــی،وبرایبازماندگانطول

عمرمسئلتمینماییم.

اده اعلیرز الم��ز �عز
ت
ایدک� �ت

آ
ا ا�ب �ز �ب

مدیرعامل محترم شرکت تضمین
  هیات مدیره  و بازرسان سندیکای شرکت های ساختمانی  ایران شرکت های ساختمانی ایران 

ضایعــهدرگذشــتمـــــادربزرگوارتــانراخدمتشــماوخانوادهمحترمتســلیتعرض
نموده،بــرایآنمرحومهرحمتوغفرانوعلودرجاتالهی،وبرایبازماندگانطول

عمرمسئلتمینماییم.

ی
ز
�گلس�� د�علیاص�ز ایمه�ز �ت

آ
ا ا�ب �ز �ب

رئیس محترم هیات مدیره
  هیات مدیره  و بازرسان سندیکای شرکت های ساختمانی  ایران شرکت تتیس

ضایعهدرگذشتپســردائیبزرگوارتانراخدمتشماوخانوادهمحترمتسلیتعرض
نموده،بــرایآنمرحــومرحمتوغفرانوعلودرجاتالهــی،وبرایبازماندگانطول

عمرمسئلتمینماییم.




