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گشودن راهی جدید در بن بست کرونا 
صنعت احداث  در آستانه ورشكستگی6  سرمقاله
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حضور در بازار آذربایجان  نیاز به بسترسازی و برنامه دارد
سرفصلهای پیشنهادی  سندیكای شرکتهای ساختمانی ایران8  نشست

26 به رئیس جمهور منتخب    مكاتبات سندیكا

 نقش سندیكا ها  در نظام حكمرانی کشور
استعالم وضعیت فعالیت  شرکتهای پیمانكاری13  مصاحبه

32 در پیک چهارم کرونا/ مكاتبات سندیكا
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 پیام آبادگران                                  
تیر و مرداد 1400
 شماره 396

6

کوویــد 19 در اواخــر ســال 1398 با در 
نوردیدن مرزهای جهانی، اقتصاد، اجتماع و 
سیاست کشورها را تحت تاثیر قرار داد. تأثیر 
پاندمی بــر صنایع مختلف از جمله صنعت 
احداث مشــهود بود و گستره آن از مسایل 
حقوقی و مالی قرادادها تا میزان بهره وری و 
سرنوشت پروژه ها ادامه می یافت. در چنین 
شرایطی که دولت درگیر چالش جدیدی در 
حوزه سالمت افراد بود، مصائب و مشکالت 
صنوف به حاشــیه رانده شــد. از همین رو 
تشکلهای بزرگ اقتصادی از جمله تشکلهای 
صنعــت احداث بــرای حفــظ موجودیت 
شرکتهای خود به تقال افتادند و سعی کردند 
برای چاره جویی و گشــودن راهی جدید در 
بن بست کرونا، دولت را مخاطب قرار دهند.  
در این باره، دو موضوع با اهمیت برای فعاالن 
صنعت احداث وجود داشت که یکی از آنها 
تعیین تکلیف شرکتهای پیمانکاری و نحوه 
فعالیت پروژه ها در زمان شــیوع ویروس و 
دیگری نحوه برآورد و جبران آثار ناشــی از 
کرونا در کارهای عمرانــی بود. موضوعاتی 
که ســندیکای شرکتهای ساختمانی از آنها 
غافل نشد و با همت کارشناسان و دلسوزان 

صنعت احداث به پیگیری آنها پرداخت.  

در اولین گام و در آخرین روزهای اســفند 
ماه 1398 دبیرخانه سندیکا به نامه نگاری با 
سازمان برنامه پرداخت. در نامه ای که دبیر 
سندیکا با موضوع »درخواست تعلیق و توقف 
کارگاه های عمرانی در شرایط بحران کرونا« 

به دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور نوشــت، عنوان گردیده بود چگونگی 
فعالیت های پیمانکاری باالخص در کارگاه ها 
در هاله ای از ابهام می باشد و نگرانی از بروز 
و شیوع ویروس کرونا در میان پرسنل شاغل 
وجود دارد. در این نامه درخواست  شده بود 
با صدور بخشــنامه های فعالیت کارگاه های 
پیمانکاری تا زمــان پیش بینی رفع معضل 
کرونا و یا حداقل تا پایان اردیبهشت ماه سال 
1399 متوقف شود تا ضمن به عمل آوردن 
اقدامات پیشگیرانه، سایر تعهدات پیمانکاری 
نیز مورد توجه قرار گیرد. در همین راســتا 
و در 9 فروردیــن 1399 بود که 8 تشــکل 
بزرگ صنعت احداث از جمله ســندیکای 
شرکتهای ساختمانی ایران نامه ای مشترک 
به رئیس جمهور ارسال کردند و در خصوص 
تعلیق پروژه های عمرانی در شرایط اضطرار 
شیوع بیماری کرونا تاکید کردند. نامه ای که 
در 30 فروردین توســط سید جواد قانع فر 
رییس امور نظام فنــی اجرایی طی نامه ای 
به رییس شــورای هماهنگی تشــکل های 
مهندسی، صنفی و حرفه ای پاسخ داده شد 
و تاخیرهای پیش آمده در اســفندماه سال 
1398 تا آن زمان را، که به دلیل جلوگیری 
از انتشار ویروس کرونا بوده  مجاز اعالم کرد.

بر خــالف برآوردها، کرونا بــر حضور خود 
پافشــاری کرد و به تبع آن تالشــها ادامه 
یافت. در ابتدای ســال 1399ســندیکای 
شرکتهای ساختمانی ایران دست به کار شد 
تا جلســه ای با حضور نمایندگان تشکلهای 

بزرگ صنعت احداث و ریاســت و معاونین 
سازمان برنامه برگزار کند. در این جلسه دو 
کارگروه تخصصــی جهت پیگیری موضوع 
جبران آثار ناشی از کرونا و رفع موانع اجرایی 
پروتــکل ابالغی وزارت بهداشــت در حوزه 
صنعت احداث تشــکیل و آغاز به کار نمود. 
نتیجه فعالیت کارگروه پروتکل با همکاری 
نمایندگان صنعت احداث، وزارت بهداشت 
و ســازمان برنامه ابالغ سه ویرایش پروتکل 
بهداشتی مبارزه با کرونا در صنعت احداث 

بود که در اردیبهشت ماه صورت پذیرفت.
در کارگروه دیگر یعنی کارگروه جبران آثار 
ناشــی از کرونا دکتر گالبتونچی به همراه 
سایر اعضای این کمیته گزارشی 200-150 
صفحه ای تهیه کردند. این گزارش اطالعاتی 
از کارگاههای مختلف را به پیوست داشت و 
در نهایت بــه جداول جبران هزینه ها منتج 
می شد که در اختیار سازمان برنامه و بودجه 

قرار گرفت تا مورد بررسی قرار گیرد.
ســندیکا به همین مورد اکتفــا نکرد و در 
پایان تیر ماه 1399 برای تســهیل شرایط 
کار پیمانکاران در دوران کرونا درخواســت 
تمدید قراردادهای پیمانــکاری را ارائه داد. 
گواهینامه هــای پیمانکاری پایه های 3، 4 و 
5 تمدید شــده و ســندیکا خواهان آن بود 
که به منظور حفظ ســالمت و پیشــگیری 
از مراجعــات و اقدامــات منتهی به تمدید 
صالحیت پیمانکاران دارای رتبه های 1 و 2 
دستورات مشابهی درباره آنها صادر شود. در 
این درخواست عنوان شده بود:»همان گونه 

گشودن راهی جدید 
ونا  در بن بست کر

سرمقاهل
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که استحضار دارید با تغییر نصاب امتیازات 
پیمانکاران بر اســاس بخشــنامه شــماره 
99/117921  مــورخ 99/03/11 و با توجه 
به افزایش ناگهانی نرخ دالر و رشــد شدید 
قیمت ها در اثر تحریم هــای ظالمانه، تنها 
در دوسال اخیر، این نصابها بیش از دوبرابر 
افزایش یافته است و این موضوع  باعث افت 
شــدید رتبه های پیمانکاران خواهد گشت. 
لذا با توجه به فشــارهای همه جانبه وارده 
و شرایط اســتثنایی حاکم بر کشور در اثر 
پاندمی کووید 19، خواهشمند است دستور 
فرمایید اجرای بخشنامه فوق الذکر به تعویق 
افتاده و اعمال ضرایب جدید به شرایط غیر 

فورس ماژور فعلی موکول گردد.«
واقعیت این است که نتیجه فعالیت کارگروه 
جبــران آثار ناشــی از کرونا بــرای تدوین 
راهکارهــای جبرانــی و ظرفیتهای قانونی 
کــه با حضور نمایندگان ســازمان برنامه و 
نمایندگان صنعت احــداث صورت گرفت 
پس از بازبینی در شورای عالی فنی، ماهها 
در انتظار ابالغ قرار گرفت. به همین جهت 
دکتر ایرج گالبتونچی که ریاســت این دو 
کارگــروه مهــم را برعهده داشــت آذرماه 
1399  پیگیری مجدد ابالغ و تســریع در 
امور ابالغی را درخواســت نمود. در همین 
دوره بــا توجه به تصمیمات ابالغی ســتاد 
ملی مبارزه با کرونا جهت اجرای محدودیت 
فعالیتها در سطح کشور در دوره موج سوم 
شیوع ویروس کرونا، دبیرخانه سندیکا جهت 
تعیین تکلیف و نحوه فعالیت اعضای خود و 
سایر پیمانکاران نسبت به پیگیری موضوع 
از ستاد ملی کرونا و سازمان برنامه و بودجه 

اقدام  کرد. 
در اواخــر دی مــاه 1399 پنــج تشــکل 
بزرگ صنعت احداث از جمله ســندیکای 
شــرکتهای ســاختمانی ایران با برگزاری 
نشســتی مطبوعاتی درباره فرسوده شدن 
توان مهندسی کشور در کوران تورم، تحریم، 
کووید 19 و... هشــدار دادند. آنها در اولین 
اقــدام خود یعنی در اوایل بهمن ماه 1399 
درخواست تســریع در ابالغ بخشنامه نحوه 
جبران آثار ناشــی از کرونا را ارائه دادند. در 
این نامه که خطاب به دکتر قانع فر ریاست 
محترم نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و 
بودجه کشور تنظیم شده بود عنوان گردید: 
» پس از گذشــت یازده ماه از کار فشــرده 

کارگروه بررسی جبران آثار کرونا و با آماده 
بودن شرایط ابالغ بخشنامه مربوطه و تدوین 
و جمع بندی مستندات و مدارک، همچنان 
این مهم به سرانجام نرسیده است. تاخیر در 
ابالغ چنین بخشنامه موثر و مهمی می تواند 
از نظر مالی خســارات بیشتری در کنار آثار 
روانی منفی و فشــار کار مضاعف  به همراه 
داشته باشــد و در مجموع اندک توان باقی 
مانده گروه بزرگی از شرکتهای خدوم حوزه 
صنعت احداث را معطوف خود نموده پیش 

از پیش مستهلک نماید.«
بزرگان صنعت احداث حق داشــتند نگران 
باشند. رویارویی با کرونا هزینه های فراوانی 
دارد کــه در نص صریــح قراردادهای این 
حوزه پیش بینی نشــده و قابلیت پرداخت 
نیافته اســت. این هزینه ها شامل مواردی 
مانند تامین اقالم بهداشتی برای کارگران و 
پرسنل پروژه ها، ایجاد شرایط کار با رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی، تستهای دوره ای و 
غربالگری، حمایت و پیگیری امور پرســنل 
مبتال تا بازگشــت بــه کار، ایجاد فضاهای 
کار، صرف غذا، استراحت و خواب مطمئن 
و مناسب با رعایت موازین پروتکلی، جبران 
دورکاری پرسنل و جلوگیری از افت راندمان 
کارهــا با بهره گیــری از امکانات مضاعف و 
صرف هزینه بیشــتر و هزینــه افزون برای 
استفاده گســترده از خدمات الکترونیکی و 

نرم افزاری و ... است. 
چنان که تصریح شد هزینه کرد برای تهیه 
یــا تحقق مــوارد موصــوف در نص صریح 
قراردادهای این حوزه که عموما کارفرمایانی 
دولتی دارند به هیچ روی پیش بینی نشــده 
و قابلیت پرداخت نیافته اســت. مضاف بر 
این که آبادگران و ســازندگان کشور قبل از 
ظهور کرونا نیز با مشکالتی همچون تحریم، 
رکود، تورم، و نبود نقدینگی دست به گریبان 
بودند که به خودی خود حیات آنها را تهدید 
می کرد و دیگر تاب و توانی برای جبران آثار 

ناشی از کرونا نداشتند. 
در هر حال تشــکلهای صنعــت احداث به 
تالش خود برای جلب مســاعدت دولت در 
جبران آثار ناشــی از کرونا ادامــه دادند تا 
جایی که مشخص شد ســازمان نمی تواند 
این هزینه ها را پرداخت کند و پرداختها نیاز 
به قانون دارد. در نهایت مقرر شــد سازمان 
برنامه با ســتاد کرونا جلسه ای داشته باشد 
و پیشــنهاد خود را برای جبران آثار ناشی 
از کرونا بر صنعت احداث مانند الیحه ای به 
این ســتاد ارائه کند تا بستری قانونی برای 
پرداخت هزینه ها ایجاد شود. در حال حاضر

 به نظر می رسد این راهکار به نتیجه مطلوب 
رســیده و بخشــنامه مربوط به جبران آثار 

ناشی از کرونا به زودی ابالغ خواهد شد.
آنچه از این تاریخچه کوتاه برمی آید، تالش 
بی دریغ فعاالن صنعت احداث برای گشودن 
راهــی جدید در بن بســت کرونا، از طرفی 
ســهل گیری و عکس العمــل دیرهنگام و 
کندپای مســئوالن بود در برابر آنچه که به 
ناامیدی فعاالن صنعت احداث می انجامید. 
فعاالنــی که در کــوران حادثه ای همچون 
کرونــا و در ســخت ترین دوران اقتصادی 
کشــور با حفظ نیروی انســانی شاغل در 
شــرکتهای خود حســن نیتی مثال زدنی 
نشان دادند، و  در سال های پرفراز و نشیب 
برای حفظ شرکتهای مهندسی و پیمانکار 
که ســرمایه های این کشــورند چشم امید 
به تصمیم عاجل دولتمردان داشــتند. دیر 
یا زود کرونا به نقطه پایانی خود می رســد 
و آنچه تا آن زمــان اهمیت دارد به حداقل 
رساندن تلفات انســانی و اجتماعی، حفظ 
زیرســاختهای توســعه ای و ســرمایه های 
کشور است تا در دوران پساکرونا بازسازی و 

بازگشت به زندگی عادی میسر باشد. 

در نهایت مقرر شد سازمان 
برنامه با ستاد کرونا جلسه ای 
داشته باشد و پیشنهاد خود 
را برای جبران آثار ناشی از 

کرونا بر صنعت احداث مانند 
الیحه ای به این ستاد ارائه 
کند تا بستری قانونی برای 

پرداخت هزینه ها ایجاد شود. 
در حال حاضر

راهكار  این  می رسد  نظر  به   
رسیده  مطلوب  نتیجه  به 
به  مربوط  بخشنامه  و 
کرونا  از  ناشی  آثار  جبران 
شد. خواهد  ابالغ  زودی  به 
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در آغاز این نشست مهندس بیژن سعیدآبادی 
نائب رئیس هیات مدیره سندیکای شرکتهای 
ســاختمانی ایران عنوان کــرد: از زمانی که 
صدور خدمات فنی و مهندســی در کشــور 
شروع شده به خصوص در 15 سال گذشته، 
مــا زمانــی وارد بازار شــده ایم که بیشــتر 
فرصتهــای موجــود در آن از بین رفته بود. 
امــروز بحث بازار جدیــدی به نام جمهوری 
آذربایجان مطرح اســت و به دلیل مناسبات 
فرهنگــی، قومی و مرزهای مشــترک که با 
آذربایجان داریم، این کشور جای خوبی برای 

صدور خدمات فنی و مهندسی است. 

جنگ قره باغ نیاز آذربایجان را به 
کرد   ساخت و ساز چند برابر 

اولین سخنران این نشست محسن پاک آئین 
بود. وی که در فاصله سالهای 1391 تا 1395 
به عنوان سفیر ایران در جمهوری آذربایجان 
فعالیت می کرد با اشــاره به تاریخچه قره باغ 
و جنــگ مربوط به آن عنوان کرد: در جنگ 

اخیــر 44 روزه  قره باغ 7 شــهر حائل بین 
قره باغ و سایر شهرهای آذربایجان آزاد شدند. 
شهرهایی که بزرگتر از شهرک و بسیار به هم 
نزدیکند. 4 شهر از این 7 شهر به ارس نزدیک 
هستند و در برخی مناطق با خاک ایران هزار 
متر فاصله دارند. این شهرهای سوخته و آزاد 
شده نیاز به بازسازی دارند. نزدیکترین کشور 
برای بازســازی آذربایجان کشور ایران است. 
مهندس ایرانی می تواند شب را در بیله سوار 

بگذراند و روز در محل پروژه حاضر شود. 
پاک آئین تصریح کرد: فرصت خوبی برای ایران 
ایجاد شده تا در بازسازی این مناطق حاضر 
شود و فعالیت کند. وقتی بحث بازسازی پیش 
می آید نیاز به مصالح ســاختمانی، و خدمات 
فنی و مهندسی برای ساخت زیرساختهایی 
ماننــد جاده و پل نیز مطرح می شــود. برای 
تثبیت صلح الزم است آوارگان در این مناطق 
ســاکن شوند که برای این سکونت ساخت و 
ساز الزم است. البته کشوری مانند ترکیه هم 
برای بازسازی آذربایجان پیش قدم شده اما 

از لحاظ جغرافیایی بسیار دورتر از ما است و 
اگر بتواند جای ما را بگیرد مایه تاسف است. 
روسیه و سایر کشورها هم رقیب ما هستند. 
اگرچه رقیب اصلی ایــران در این بازار خود 

ایران است.
وی تصریح کرد: اگر معنای رقیب را کســی 
بدانیــم که مانع انجام کار می شــود خود ما 
می توانیم رقیب خود باشیم. اگر با برنامه ریزی 
حاضر شــویم و خوب کار کنیم می توانیم در 
آذربایجان موفق باشــیم. امــا اگر کم توجه 
باشیم، کار مقطعی و کم کیفیت ارائه دهیم، 
و کار ما توجیه اقتصادی نداشــته باشد رقبا 
جای مــا را خواهند گرفت. به غیــر از بازار 
آذربایجان، 7 شــهرهای آزاد شــده برای ما 

فرصت فعالیت بیشتر را فراهم کرده است.  

بازسازی آذربایجان 
منوط به ارائه طرح جامع است

سید عباس موسوی سفیر ایران در آذربایجان 
نیز که به شــکل آنالین در این جلسه حاضر 

حضور در بازار آذربایجان
 نیاز به بسترسازی و برنامه دارد

شرایط ورود به بازار صنعت احداث در جمهوری آذربایجان بررسی شد

نشست »شرایط ورود به بازار صنعت احداث در جمهوری آذربایجان« روز سه شنبه 19اسفند در سندیكای شرکتهای ساختمانی ایران 
برگزار شد و طی آن چالشها و راهكارهای حضور شرکتهای ایرانی در بازار کار جدید آذربایجان بررسی شد.  

مهندس بیژن سعیدآبادی:

 فرصتهای موجود در جمهوری آذربایجان منتظر نمی ماند

نشست
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شده بود عنوان کرد: روابط جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری آذربایجــان همواره روابط 
خوبی بوده است. هر چند این روابط با فراز و 
نشیب هایی همراه بوده اما روند همواره رو به 
گسترش بوده است به ویژه در دوره اخیر که 
بعــد از جنگ 44 روزه اخیر و با تدابیری که 
مقامات عالی رتبه ایران اندیشیدند و از حق و 
عدالت و تمامیت ارضی کشور همسایه دفاع 
کردند این روابط وارد مرحله تازه ای شده که 
نویدبخــش روابط گرمتری میان دو کشــور 
دوست و همسایه است که اشتراکات فراوانی 

با هم دارند.
وی گفــت: در جنگ اخیر نزدیک 20 درصد 
از سرزمینهای جمهوری آذربایجان آزاد شده 
و به همیــن اندازه می توانــد بر فرصت های 
اقتصــادی و تجاری که جمهوری اســالمی 
با کشــور دوست و همسایه داشــته افزوده 
شــود. جمهوری آذربایجان بنا دارد با توجه 
به شرایط اخیر، بازسازی منطقه را به عنوان 
مرحلــه جدیدی از توســعه قلمداد کند و از 
آخریــن تکنولوژیها بهره مند گــردد. دولت 
آذربایجان بنا دارد شــهرهای آزاد شــده و 
قصبات و روستاهای کوچک آن را تجمیع و 
به شهرهای مدرن تبدیل کند و برای همین 
قرار است یک طرح جامع شهرسازی را ارائه 
کند که در مرحله تدوین است. همزمان هم 
از کشورهای دوست خود و بخشهای دولتی 
و خصوصی آن دعوت کرده که در بازســازی 

سهیم باشند.
موســوی گفت: به نظر میرسد عمده این کار 
در حوزه شرکتهای شما باشد که سندیکای 
بزرگ ســاخت و ساز هستید و امروز دور هم 
جمع شدید که این کار را به پیش ببرید. بعد 
از این که طرح جامع شهرسازی آماده شد ما 
بالفاصله آن را دریافت و تقدیم حضور شــما 
می کنیم تا بر اساس آن برنامه ریزی و حضور 
داشته باشید. تا قبل از آن هم ما مقدمات کار 
را از طریق اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی 
استانی همجوار با جمهوری آذربایجان فراهم 

کرده ایم.
وی افزود: مناطق آزاد شده هنوز نظامی است 
و پاکسازی نشده است. پاکسازی بر بازسازی 
مقدم اســت که این کار در حال انجام است 
و از طرف جمهوری اسالمی ایران شرکتهای 
وابســته به وزارت دفاع اعــالم آمادگی برای 
مین زدایی از این مناطق شده است که این کار 
از بعد انسانی و اقتصادی دارای اهمیت است. 

علیرغــم دعوت از شــرکتهای ایرانی حضور 
در بازار آذربایجان بســیار رقابتی خواهد بود 
و اگر ما نتوانیم شــرکتهای مهم و کارکشته 
خود را که دارای سرمایه و تکنولوژی هستند 
وارد میدان کنیم نمی توانیم در عرصه رقابت 

موفق شویم. 
سفیر ایران در آذربایجان عنوان کرد: مقامات 
نزدیکی مناطق  بــه  آذربایجان  جمهــوری 
آزاد شــده به مرزهای ایــران، ارزانی مصالح 
ســاختمانی، ارزانی نیــروی کار و تخصص 
باالی مهندسان ایرانی توجه دارند. ضمن این 
که پروژه بسیار عظیم است و حداقل سرمایه 
الزم حدود 10 میلیارد دالر اســت که شاید 
بعدهــا افزایش یابد. برای حضور در این بازار 
باید در درون کشــور انسجام باشد اما قدری 
ناهماهنگی و رقابت بین اســتانی وجود دارد 
و اگر ســتادی برای هماهنگی نباشد کار را 

مشکل خواهد کرد. 
وی در پایــان گفــت: ســفارت جمهوری 

اسالمی و سرکنســولگری ما این آمادگی را 
دارند که اطالع رسانی و کمکهای الزم را ارائه 
دهند. جز یک جاده اصلی که برای رســیدن 
به مناطق اصلی مانند شوشا در نظر گرفته  اند، 
کار ویژه ای شروع نشده است. بقیه کارها بعد 
از ارائه طرح جامع بــه پیش خواهد رفت. و 
من امیــدوارم شــرکتهای ایرانی عالقمند و 
کارآمد حضور موثری در آذربایجان داشــته 
باشند، بی شک در هم آمیختگی شرکت ها و 
اقتصادهای دو کشور به صمیمی شدن روابط 

این کشورها خواهد انجامید. 

با برنامه مشخص در بازار قره باغ 
حاضر شویم

دکتــر ایــرج گالبتونچی دبیر ســندیکای 
شرکتهای ســاختمانی ایران نیز که به دلیل 
مســافرت کاری در خارج از کشــور حضور 
داشت، به صورت آنالین در این جلسه حاضر 
شــد و ضمن خیر مقدم بــه حاضران عنوان 
کرد: بحث درباره ضــرورت و چرایی حضور 
شــرکتهای ایرانی در آذربایجــان از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت. در همین راســتا با 
توجه به پتانســیل ایران در حوزه ساخت و 
ساز ضروری بود یک هم اندیشی با مطلعین و 
فعاالن بازار آذربایجان برگزار شود تا اطالعات 
این افراد به اعضای سندیکا منتقل شود تا با 
برنامه ریزی کافی جهت بازسازی در منطقه 

قره باغ حاضر شوند. 
وی افزود: در این مــورد چند بحث کلیدی 
وجود دارد که باید به آن توجه شود. همانگونه 
که آقای دکتر موســوی فرمودند پتانســیل 
خوبی در صنعت احداث کشور وجود دارد، از 
طرفی بازار قره باغ به خاطر نزدیکی مرزها و 
دسترسی یک بازار مدرن منطقه ای محسوب 
می شــود. ما با یک برنامه متقن و مشخص 
می توانیم در بازســازی قره باغ حاضر شویم 
چرا که بعد از صلح و ثبات در منطقه، اولین 
چیزی که به وجود می آید سازندگی است و 

حضور ما به عنوان سازندگان موثر است. 
وی تصریح کرد: شرایط فعلی ما را می توان با 
شرایط پس از سقوط صدام در عراق مقایسه 
کــرد و از آن درس گرفــت. بعد از ســقوط 
صدام و باز شــدن بازار صــدور خدمات فنی 
و مهندســی آن بر روی شــرکتهای ایرانی، 
متاسفانه چون برنامه خوبی از طرف مقامهای 
دولتی و شرکتها وجود نداشت، تنها تعدادی 
موفق شدند در این بازار حاضر شوند که عمال 

جمهوری آذربایجان بنا دارد با توجه 
به شرایط اخیر، بازسازی منطقه را 
به عنوان مرحله جدیدی از توسعه 

قلمداد کند و از آخرین تكنولوژی ها 
بهره مند گردد. دولت آذربایجان بنا 
دارد شهرهای آزاد شده و قصبات و 
روستاهای کوچک آن را تجمیع و به 

شهرهای مدرن تبدیل کند و برای 
همین قرار است یک طرح جامع 

شهرسازی را ارائه کند که در مرحله 
تدوین است.
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نتوانستند موفق شوند. بعدا هم که شرکتهای 
بزرگ وارد این بازار شدند مدت زیادی طول 

کشید تا مشکالت را مرتفع کنند.
دبیر سندیکا در ادامه گفت: باید با یک برنامه 
مشــخص از طرف دولت و شــرکتها در بازار 
منطقه قره باغ حضور پیدا کنیم. باید مشکالت 
حضور در این بازار را به خوبی بشناســیم و 
ســفارت و کنســولگری ما هم تالش کند با 
اطالعات مفید خود چالشهای ما در این بازار 
را تشریح کند. یکی از اهداف اصلی این جلسه 
بیان چالشــها و ارائه راهکارها است. نزدیکی 
این بازار به کشــور ما ایــن مزیت را برای ما 
دارد که به راحتی مصالح، ماشــین و نیروی 
انســانی را وارد بازار کنیم. از هم اکنون باید 
بحثهای مربــوط به گمرک و مجوزهای الزم 
برای حضور نیروها در آذربایجان را با همراهی 
سفارت و وزارتخانه های مرتبط انجام دهیم. 

دکتر گالبتونچی تاکید کرد: نکته اصلی بحث 
رقبای منطقه ای است. باید ببینیم رقبای ما از 
جمله ترکیه چگونه وارد این بازارها می شوند. 
ترکها تجربه مناسبی دارند و زودتر از ما وارد 
این حوزه شــده اند. باید بتوانیــم با ترک ها 
رقابت کنیم. شهرهای مهمی ساخته خواهد 
شــد که راههای ارتباطی، تاسیسات شهری، 
تصفیه خانه های فاضالب و آب شرب و ... نیاز 
دارند و اینها هم در حوزه تخصصی سندیکای 
شرکتهای ســاختمانی ایران است و می تواند 

مدنظر شرکتها باشد. 
وی افزود: این درست است که بهبود صادرات 
خدمات فنی و مهندســی به روابط سیاســی 
وابسته است اما به نظر من باید تعاملی بین ما و 
وزارت خارجه برقرار شود تا استراتژی مشخصی 
داشته باشیم. سندیکای شرکتهای ساختمانی 
ایران آمادگی دارد هر گونه همکاری با وزارت 
خارجه انجام دهد و قطعا جلســاتی با معاون 
دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه جناب آقای 

دکتر مهاجر هم برگزار خواهیم کرد تا با برنامه 
مشخصی حضور پیدا کنیم. 

وی در پایان گفت: شــرکتهای ما پتانســیل 
و آمادگی خوبی دارنــد و اگر در یک برنامه 
خــاص در منطقــه قره بــاغ هدایت شــوند 
می توانند فعالیتهای خوبی داشــته باشند و 
رقبــای منطقه ای را تحت تاثیــر قرار دهند. 
قرابت های فرهنگــی و اجتماعی خوبی بین 
منطقــه قره باغ و جمهوری اســالمی وجود 
دارد و حمایت جمهوری اســالمی می تواند 
به پربارتر شــدن حضور ما در این بازار جدید 
منطقه کمک کند. البته باید چالشهای حضور 
در منطقــه قره باغ به خصوص مســائلی که 
تحریمها ایجاد می کند بشناسیم و در راستای 
رفع آنها بکوشــیم. با توجه به شرایط کنونی 
کشــور، ما به بازارهای منطقه ای نیاز داریم 
که ضمن اشتغال آفرینی به صنعت احداث و 
اقتصاد کشور کمک کنیم. سندیکا از هر گونه 
همکاری در جهت تدوین ســند استراتژی و 
حاضــر کردن شــرکتهای قدرتمنــد دریغ 

نخواهد کرد. 

کلید واژه مسئوالن آذربایجان
 شهر هوشمند است 

در بخــش دوم این نشســت حامد حامدی 
خسروشــاهی پژوهشــگر مســائل قفقاز در 
اندیشــکده جریان نیز دربخشــی از سخنان 
خود عنوان کرد: معماری جمهوری آذربایجان 
تلفیقی از معماری اســالمی، روسی و خزری 
اســت. تقریبا ساختمان غیرشــیروانی آنجا 
کم اســت. ما باید این معماری را بشناسیم 
و طرحی مطابق بــا این معماری ارائه دهیم. 
کلید واژه مسئوالن آذربایجان شهر هوشمند 
اســت، آنها معتقدند حاال که قرار است این 
شهرها ساخته شود بهتر است برای 100 سال 

آینده طراحی و ساخته شوند.  

وی افزود: روابط ما با جمهوری آذربایجان فراز 
و نشیبهای زیادی داشــته است. ما از رابطه 
آنها با اســرائیل گالیه داریــم و آنها از رابطه 
ما با ارمنســتان. آذربایجانی ها بسیار شیفته 
و عالقمند به فرهنگ خود هســتند و شهر 
شوشا را به عنوان محل تولد بزرگان فرهنگ 
خود میدانند. برای همین مطالعات فرهنگی و 
توجه به معماری و سالیق آذربایجانی ها برای 

ورود به آذربایجان اهمیت دارد. 

پرسش و پاسخ 
در ادامه این نشســت برنامه پرسش و پاسخ 
برگزار شــد و حاضران به ارائــه دیدگاهها و 
طرح سواالت خود پرداختند. مهندس بیژن 
سعیدآبادی نائب رئیس هیات مدیره سندیکا 
نیــز در جمع بندی از مذاکرات این نشســت 
عنــوان کرد: در غیبــت راهبردهای دولت و 
حاکمیت در بازارهای هدف، توسعه صادرات 
خدمات فنی و مهندســی موفق نخواهد شد. 
فرصتهــای موجود در جمهــوری آذربایجان 
منتظــر نمی ماند. توافقــات دو جانبه و چند 
جانبــه دولت ایــران با دولــت آذربایجان و 
ســایر دولتهای ذینفع کارساز خواهد بود. در 
این راســتا الزم اســت تفرقه های موجود در 
بخشهای دولتی و تشکلهای بخش خصوصی 

مرتفع شود. 
وی گفت: برای آغاز فعالیــت در آذربایجان 
حضور وابستگان نظامی و رای زنان اقتصادی 
و تقویت آنها در بازار هدف ضروری است. الزم 
است تعامالت حوزه تشکلی صادرات خدمات 
فنی و مهندســی با دولت تقویت و مطالبات 
این حوزه مطرح شــود. ایجاد ســتاد ایرانی 
بازسازی جمهوری آذربایجان امری ضروری و 
حائز اهمیت است همچنان که ستاد بازسازی 
جمهوری آذربایجان محل تصمیم گیری برای 

بازسازی است. 

نشست
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گالبتونچی، لطفا برای  جناب آقای دکتر 
ورود به بحث مختصری از سندیکای 

شرکتهای ساختمانی ایران بگویید.
سندیکای شرکتهای ســاختمانی ایران قدمتی 
74 ساله دارد، یعنی 74 سال پیش بعد از جنگ 
جهانی دوم که کشور درگیر جنگ و خرابی بود، 
مهندســان وقت برای اینکه ساخت و ساز کشور 
دارای برنامه و متدی باشد تصمیم می گیرند یک 
تشــکل صنفی راه بیندازند؛ به همین جهت در 
همان سالها سندیکای شرکتهای ساختمانی را در 
محلی که امروز وجود دارد ثبت کردند. رســالت 
سندیکای شرکتهای ساختمانی از 74 سال پیش 
تا به امروز این بوده است که خواست شرکتهای 
ساختمانی کشور را برای فعالیت بهتر و آسانترشان 

به صورت متمرکز پیگیری کند.

کشور  نقش تشکلها در نظام حکمرانی 
چیست؟

نقش سندیکای شرکتهای ساختمانی هنگامی  که 
تشکیل می شود این بوده است که بتواند هم مسائل 
صنفی شرکتهایی که در حوزه ساختمانی فعالیت 
می کنند را پیگیری کند، هم به دولتهایی که در هر 
مقطعی سر کار بودند کمک کند تا بتوانند قوانینی 
به وجود آورند که بتواند کسب و کار را در این حوزه 
اقتصادی رونق ببخشد. به خصوص در دولتهای بعد از 
انقالب هدف این بود که از دیدگاه بخش خصوصی 
بیشتر استفاده کنند و با کمک بخش خصوصی 
شرایط کسب و کار را بهبود ببخشند و با ارتقاء شرایط 

کسب و کار شاخصهای اقتصادی را ارتقاء دهند. 
کار سندیکای شرکتهای ساختمانی این بوده که به 
ارتقاء این شاخصها کمک کند؛ به همین خاطر هم 
تشکیل شده، همیشه هم طرف مذاکره دولتها بوده، 
به خصوص طرف مذاکره سازمان برنامه وبودجه و 

نهادهایی که با حوزه کار پیمانکاری مرتبط هستند 
مانند کارفرمایان دستگاههای اجرایی، وزارت راه، 
وزارت نیرو، وزارت نفت، شهرداریها، سازمان برنامه 
و بودجه و سازمانهایی که مستقیم و غیرمستقیم با 

کار پیمانکاری در ارتباطند. 
یک طرف سندیکای شرکتهای ساختمانی اعضا 
هســتند، یک طرف آن دولت و یک طرف آن هم 
نهادهای مرتبط با حوزه ساختمان هستند مانند 
فروشــندگان مصالح، فروشــندگان کاال. عالوه 
بر کارهای داخل کشــور، سندیکای شرکتهای 
ساختمانی نیم نگاهی به کارهای خارج از کشور 
هم دارد؛ یعنی به ترتیبی یک بازوی مشورتی، یک 
عامل هماهنگ سازی و یک تشکل پیگیری کننده 
مصالح صنفی شرکتها در حوزه ساختمان است؛ 
به این ترتیب می تواند به عنوان یک مرجع در مقابل 
دولت باشد که هم به آن  خدمات می دهد، هم در 
تدوین قوانین و مقررات مشارکت می کند و هم 

باعث بهبود فضای کسب و کار می شود.

آیا نمونه موفق تجارب جهانی در زمینه 
همکاری انجمن های حرفه ای و صنفی در 

حوزه فعالیت شما با نظام حکمرانی وجود 
داشته است؛ به طورکلی در تجارب جهانی 

انجمنها چه جایگاهی دارند؟
در  زمینه تجارب جهانی خیلی راه دوری نمیرویم 
و ترکیه را با ایران مقایسه میکنیم، ترکیه از 40 
ســال پیش یعنی از زمان آقــای تورگوت اوزال 
که بیشــتر کارهای ساختمانی را اروپاییها انجام 
میدادند، تصمیم گرفت با هماهنگی تشکلهای 
صنفی داخل کشورش در حوزه صنعت ساختمان 
و همچنین هماهنگی که با فعاالن حوزه ساختمان 
انجــام می دهند دو راه جدید را آغاز کرد؛ یکی از 
این راهها ارتقاء ساخت و ساز در خود کشور ترکیه و 

یکی هم گسترش صنعت ساخت و ساز در خارج از 
مرزهای ترکیه بود. به این ترتیب کمک کند تا این 
گروه اقتصادی فعال بتواند خارج از مرزهای ترکیه 
هم کار کند. تشکلهایی که در حوزه ساخت و ساز 
بودند توانســتند در تعامل با دولت در ســاختار 

مهندسی ترکیه ارتقاء چشمگیری ایجاد کنند.
آنها توانســتند خدمات و دانش خدمات فنی و 
مهندسی ترکیه را به 115 کشور دنیا صادر کنند 
که در طول 40 ســال 340 میلیارد دالر درآمد 
برای ترکیه داشته اســت. در حال حاضر ترکیه 
در صنعت ساختمان دومین تولیدکننده مصالح 
ساختمانی در دنیا است و در رتبه بندی )رنکینگ( 
200 پیمانــکار برتر دنیا 40 شــرکت ترک قرار 
میگیرند و 2 میلیون نفر به صورت مســتقیم در 
صنعت ساختمان ترکیه مشغول به کار هستند. 
بدون تردید بدون هماهنگی کامل سندیکاها و 
انجمنهای مهندسی با دولت ترکیه چنین چیزی 

اصالً امکانپذیر نبود.
این درحالی اســت  که تعــداد فارغ التحصیالن 
مهندســی ما از ترکیه بیشتر اســت و کارهای 
مهندســی را زودتر از آنها ایجاد میکنیم، هنوز 
نتوانستیم به این هماهنگی دست یابیم که بخشی 
از تقصیر متوجه خود ما است که نتوانستیم حلقه 
ارتباطی را به خوبی ایجاد کنیم و بخشــی هم 
متوجه دولتها است که نتوانستند از ظرفیت بخش 
خصوصی و ظرفیت این تشکلها استفاده کنند. اگر 
ما بتوانیم این حلقه را تقویت کنیم و این ارتباط را 
ایجاد کنیم، قطعاً می توانیم در این حوزه ارتقاء پیدا 

کنیم، همان طور که ترکها توانستند.
نمونه دیگر تجارب جهانی چین است که آنها هم 
همین حالت را دارنــد، هماهنگی بین نهادهای 
مردمی، به خصوص در حوزه های تخصصی مانند 
حوزه های صنعت ساختمان با دولت همیشه آثار 

 نقش سندیکا ها 
در نظام حکمرانی کشور

مصاحبه جهاد دانشگاهی با  آقای دکتر ایرج گالبتونچی، دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی ایران 
و مدیرعامل شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس

گرفت  گذشته مورد توجه جهاددانشگاهی  قرار  که در روزهای پایانی سال   نقش تشکل ها  در نظام حکمرانی موضوعی بود 
که  گفتگو با دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی ایران  پرداخت  در همین راســتا خبرنگار ســایت خبری جهاددانشــگاهی به 

گفتگو به شرح زیر می باشد: کردیم. مشروح این  به دلیل اهمیت موضوع  به انعکاس آن در ماهنامه  اقدام 
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خوبی داشته است بخصوص اینکه دولت بتواند از 
ظرفیت نهادهای مردمی بخش خصوصی درست، 
به موقع و در جهت برنامه های اقتصادی استفاده کند. 
ترکیه این کار را کرده و انشاهلل ما هم بتوانیم این 
کار را خیلی بهتر انجام دهیم. البته دولتهای ما و 
به خصوص دولتهای بعد از انقالب و دولتهای 11 
ام و 12 ام در این زمینه گامهای خوبی برداشته اند 
ولی قطعاً کافی نیست و باید تالش بیشتری صورت 

گیرد.

 سندیکا برای تقویت این حلقه ارتباطی 
چه اقداماتی انجام داده است؟

ما همیشه آمادگی تعامل با دولت را داشته ایم و 
سعی کرده ایم در قوانینی که دولت تهیه می کند و 
یا می خواهد تهیه کند مؤثر باشیم و آنها را بررسی 
کرده و نظراتمان را ارائه دهیم. یک طرف ماجرا این 
است که دولت بخواهد از ظرفیت ما استفاده کند 
و طرف دیگر این است که ما هم بخواهیم کمک 
کنیم، به هرحال تا که از جانب معشــوق نباشد 
کششی کوشش عاشــق بیچاره به جایی نرسد؛ 
داستان ما با دولت هم گاهی اوقات همینطور است. 
ما در قوانین، الیحه بودجه و قوانینی که مرتبط 
با حوزه ساخت است و دولت آنها را میدهد اعالم 
نظر میکنیــم. هر زمان دولت از ما درخواســت 
کمک کند و اطالعاتی را از ما بخواهد آن را تهیه 
میکنیم، منظورم از دولت نهادهای دولتی هستند 
که با ما در ارتباط هســتند به طور مثال سازمان 
برنامه وبودجه راجع به قوانینی که دارد همیشــه 
از ما نظرات و اطالعاتی می خواهد که به تنظیم 
بهتر قوانین و بخشنامه ها کمک می کند؛ در این 
زمینه سندیکای شرکتهای ساختمانی به عنوان 
یک سندیکای پیشرو همیشه پیشقدم بوده است. 
عالوه بر آن اگر نکته ای مربوط به حوزه صنفی ما 
وجود داشــته باشد که دولت به آن توجه نکرده، 
خودمان برای پیگیری و مکاتبه در مورد آن وارد 
عمل می شویم. درواقع ما دوسویه کار میکنیم، هم 
نسبت به اقدامات دولت در تدوین قوانین، مقررات 

و ضوابطی که مرتبط با حوزه ما اســت عملکرد 
داریم و اعالم نظر میکنیم، هم درجایی که الزم 
اســت دولت به کســب و کار ما توجه بیشتری 
کند به آن اطالع رســانی میکنیم و هم اینکه به 
بازخوردهای مختلفی کــه از قوانین دولت و یا 
بالعکس از عملکرد خودمان داریم حساس هستیم 
و اطالع رسانی و پیگیری می کنیم که آن قوانین 

تغییر پیدا کنند و یا اصالح شوند.

این روند به آسانی پیش رفته است و یا با 
موانع متعددی روبرو بوده است؟

این سؤال کلی است؛ اگر ما بگوییم موانع زیادی 
داشــته قطعاً گاهی اوقات این طور نبوده؛ همه 
حالت بوده و بســتگی به نوع نگاه دوستانی که 
آن طرف ماجرا نشسته اند و قوانین را تهیه کرده اند 
و تاثیر قوانین داشته است. به هر حالت وقتی شما 
می خواهید کار کنید و تراز جهانی و بین المللی 
داشته باشید سختی های خاص خودش را دارد. 
خیلی جاها بوده که ســخت بوده، به طور مثال 
زمانی که دولت با مشکل منابع مالی و بی پولی 
روبرو می شــود، تأمین منابع مالــی برای دولت 
سخت می شود و با راهکارهایی سعی می کند تا 
هم چراغ اقتصاد را پر نور نگه دارد و هم منابعش 
را بــرای پرداخــت تنظیم کنــد؛ در این حالت 
روشهای مختلفی را جایگزین منابع نقدی می کند 
به طور مثال پرداخت از طریق اســناد و اوراق که 
برای دریافت کننده آن یکسری مشکالتی ایجاد 
می کند. دولت هم در مقابل شیوه پرداخت نقدی 
مقاومت می کند چون راهی ندارد و شــرکتها و 
سندیکاهایی که از این کار استفاده میکنند و با 
آن زندگی میکنند به عنوان کســانی که در خط 
مقدم ماجرا هستند و هر روز با آن سروکار دارند 

سختی های این روش پرداخت را می بینند.
همواره بین کسی که محدودیتی دارد و راه حلی 
ایجاد کرده و کســی که مخاطب آن راه حل قرار 
میگیرد یک تضادی ایجاد می شود. این تضاد در 
بعضی از موارد بسیار سخت می شود زیرا دولت 

نمی خواهــد قوانینش را تغییر دهد و شــما هم 
نمی توانید آن قوانین را به خوبی پیاده کنید، اینجا 
جایی است که سختی ایجاد می شود و تا بتوانید 
به طریقی آن را رفع کنید ادامه مییابد. عالوه بر آن 
یکسری قوانینی ایجاد می شود و از جایی نوشته 
می شود که توجهی به خواست بخش خصوصی 
نمی کند. به فرض قانونی راجع به بیمه و مشاغل 
سخت و زیان آور تصویب می شود بدون اینکه توجه 
کند که کارفرمایان طرف قرارداد چطور می خواهند 
آن را پیاده کنند، بین آنها گاهی اختالف نظر وجود 
دارد و این باعث می شود که سختی کار زیاد شده 
و مجبور می شوید پروسه طوالنی را طی کنید تا 

بتوانید این قوانین را تغییر دهید.
به هرحال در برخی موارد با توجه به اینکه دولت یا 
نهادهایی از دولت ظرفیت های بخش خصوصی را 
به خوبی قبول نمی کنند و یا نمی خواهند خوب از 
آنها استفاده کنند، اختالفات و سختی ها به وجود 
می آیند. درجایی که شما یک فضای تعاملی پیدا 
کنید، در آن فضا شــما و دولت نظراتتان را بیان 
می کنید و هنگامی که به این نتیجه میرسید که 
تصویب قانونی به نفع کشــور است و نه به نفع 
شــخص خاصی، آنجا اســت که تغییرات ایجاد 
می شوند ولیکن به هر حالت میشد خیلی بهتر از 
این عمل کرد و از ظرفیتهای بخش خصوصی بهتر 

استفاده کرد.

بیشتر با چه سازمانهایی در ارتباط 
هستید؟

ســازمانهایی که ما با آنها ارتباط داریم شــامل 
سازمان برنامه وبودجه، وزارتخانه های اجرایی مانند 
وزارت نفت، وزارت راه، مســکن و شهرســازی، 
وزارت نیرو هســتند که طرف قراردادهای اصلی 
ما هســتند ولی هر وزارتخانه ای که کار عمرانی 
می کند، به عنوان مثال وزارت بهداشت که به نظر 
می رسد اساساً با ما طرف قرارداد نیست ولی همان 
بیمارستان و مجتمع درمانی که ساخته می شود 
ما با آن درگیر هستیم. شاید به نظر برسد وزارت 
کشور با کار ما درگیر نیست ولی از طریق همان 
ساختمانهای فرمانداری، اســتانداری، شهرداری 
و ... با ما مربوط است. شما نمی توانید بگویید که 
یک پیمانکار کار عمرانی با چه کسی ارتباط دارد 
چون با همه در ارتباط است؛ از آدمی که در خیابان 
راه میرود تا مدیری که در جایی مسئول است از 
فعالیتهای ما اســتفاده می کند. دنیای مهندسی 
دنیای مرتبط با همه چیز است و همه جا را در بر 

می گیرد.
متن کامــل این مصاحبه پرتال ســندیكای 
شرکت های ساختمانی ایران ، در بخش نشریات  

درج شده است.

نشست
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کوویــد 19 در فضــای  وبینــار حضــور و اثــرات 
صنعــت احــداث روز دوشــنبه 8 دی مــاه بــه 
همــت ســازمانهای جامعــه مدنــی و شــبکه 
شــد.  برگــزار  روم  اســکای  پلتفــرم  در  کمــک 
ایــن وبینــار چهارمیــن وبینــار ســازمان های 
کــه طــی  کرونــا بــود  جامعــه مدنــی در دوران 
آن مهنــدس محمدرضــا طبیــب زاده عضــو 
هیات مدیره انجمن شــرکتهای مهندســی 
گاز و پتروشــیمی بود به  و پیمانــکاری نفت 
کوویــد 19 در فضــای صنعــت احــداث  اثــرات 

پرداخت.  

کبر ســهیلی  در آغاز این ســمینار آنالین علی ا
عضــو هیــات مدیــره حامیــان جامعــه مدنی 
کرد:  ضمــن خیــر مقدم بــه حاضــران عنــوان 
صنعــت احداث مجموعه شــرکتها و صنایعی 
کار زیربنایی و توســعه ای انجام  کــه  هســتند 
که به وجود می آورند  می دهنــد و با ظرفیتــی 
کم شــدن  کار و  کســب و  باعث بهبود فضای 
نیــاز مــا بــه شــرکتهای خارجی می شــوند. در 
کنونی پرداختن به اثــرات اقتصادی  شــرایط 
کرونــا در صنعــت احــداث از مباحــث مهمــی 

کــه پرداختــن بــه آن ضــروری اســت،  اســت 
که دولتمردان، فعاالن اقتصادی  امیدواریــم 
کرونا  و مدیــران تشــکلها بــرای دوران پــس از 
فعالیتهــای  امــکان  تــا  بیندیشــند  تدبیــری 
توســعه ای فراهم شود. این امر بدون درایت 
مقــدور  بخــش خصوصــی  اهتمــام  و  دولــت 
نیست. وی در معرفی سخنران برنامه عنوان 
کرد: مهندس طبیب زاده فوق لیسانس راه و 
ســاختمان از دانشــگاه تهران هســتند و طی 
گذشته در بخشهای مختلف نزدیک  5 دهه 
بــه دولت، بخــش خصوصــی و جامعه مدنی 
فعالیــت داشــته اند. ایشــان مقــاالت زیــادی 
زیــادی  کنفرانســهای  در  کرده انــد،  منتشــر 
کتابی با عنوان »نظام  حاضر بوده اند و اخیرا 
فنــی و اجرایــی و مدیریــت پــروژه« بــه قلــم 
ایشــان منتشــر شــده اســت. ضمــن تشــکر از 

که دعوت ما را پذیرفتند.  ایشان 
در ادامــه مهندس محمدرضــا طبیب زاده با 
کووید COVID19( 19( ویروس  که  بیــان این 
گذشــته حضور داشته  جدیدی نیســت و در 
که در سال 2019  کرد: اما آنچه  اســت تصریح 
میــالدی بــا تغییــر شــرایط ژنتیکــی خــود و از 

کرد  حیــوان به انســان در ووهان چین ظهور 
قطعا پدیده ای خاص اســت.  از ظهور آن در 
کلیه شــرایط جهــان را در  کنون  ســال2019 تا
ابعــاد مختلف اقتصادی، سیاســی، امنیتی، 
اجتماعــی، فرهنگــی تحــت تاثیــر جــدی قرار 
انســانهای  جــان  گرفتــن  مــا  و  اســت  داده 
بســیاری در اقصــی نقاط جهــان باالخص در 
کشــور عزیزمــان ایــران را شــاهدیم . بــه علت 
اثــرات وســیع آن در موارد فوق دانشــمندان 
دانشــمندان  آن  پــی  در  و  پزشــکی  علــم 
مســائل اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی بــه 
دنبــال راهــکار بــرای مقابلــه بــا تاثیــرات این 
جــان  شــاید  کــه  ک  خطرنــا بســیار  ویــروس 
میلیونها انسان را در آینده می گیرد هستند و 
کســن آن در آینده  بارقه های امید در مورد وا
نه چندان دور وجود دارد ولی به نظر میرسد 
کارگیری  کسن موثر در جهان و به  تا حضور وا
آن در اقصــی نقاط جهان شــاید چند ســالی 

پیش رو داریم.
گفــت: بدون شــک همه جهان بایســتی  وی 
کار خــود  کســب و  شــرایط و فضــای زندگــی و 
را با این شــرایط و خصوصا شــرایط پس از آن 

دو وبینار سازمانهای جامعه مدنی بررسی شد؛

 اثرات کرونا در فضای صنعت احداث
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کووید 19 بر  وقــف دهنــد. ورود من به بحــث 
اساس درخواســت آقای مهندس عطاردیان 
کووید 19 بــر صنعت  گرفــت تــا اثــرات  صــورت 

کشور بررسی شود.  پیمانکاری و احداث 
از  دیگــری  بخــش  در  طبیــب زاده  مهنــدس 
سخنان خود افزود: کووید 19 بسیاری نظامها 
کارهــای زیاده خواه و آسیب رســان  وکســب و 
کرده و خواســتار بنا نهادن  انســان را متوقف 
اقتصادهــای عدالت پرور و ضد فقر میباشــد. 
که قبــل از  تــا همیــن جا روشــن شــده اســت 
کوویــد 19جوامع  بازگشــت به شــرایط قبــل از 
گر  گزیــر به انتخابی بزرگ هســتند، ا بشــری نا
موفــق بــه انتخاب اصلح بشــویم از هم اینک 
کووید  کار اصالحات توصیه ای  باید دست به 
کارگیــری روشــهای نوین بــرای خلق  19 و بــه 

ایده ها وپروژه های اقتصاد آبی شویم. 
افــزود:  ادامــه  در  طبیــب زاده  مهنــدس 
اقدامــات  و  سیاســت ها  از  مجموعــه ای 
انجــام   19 کوویــد  زمینــه  در  دولتهــا  توســط 
که از جملــه می توان به بســتن مرزها،  شــده 
محدودیت هــای  دائمــی،  قرنطینه هــای 
جابجایی، جلوگیری از گردهمایی های بزرگ 
کل  کردن شهرهای بزرگ و یا حتی  و تعطیل 
کــرد. در نتیجــه ایــن اقدامــات  کشــور اشــاره 
گســترده ای بــه فعالیتهــای  تغییــرات بســیار 
اقتصادی و زندگی مردم تحمیل شده است. 
کارها در حال  کسب و  در حالیکه بســیاری از 
کار و بقــا  تدویــن و توســعه طرحهــای ادامــه 
کنونی هســتند،  در زمــان همه گیــری جهانی 
کافی  کارفرمایــان نیاز دارند تا به میزان  تمام 
کوویــد 19آماده  گســترش  بــرای رویارویــی بــا 
کنند و پاسخگویی  شوند، شرایط را مدیریت 

مناسب داشته باشند. 
 19 کوویــد  بــه  رســیدگی  بــرای  گفــت:  وی 
کــه از طرف  کارفرمایــان بایــد توصیه هایــی را 
مقامات ملی و محلی ارائه می شــود را دنبال 
کار اعالم  کنند و اطالعات ضروری را به محل 
و  کســب  شکســت  بالقــوه  ریســک  نماینــد. 
کســب  کنند. برنامه ادامه  کارشــان را بررســی 
کــه بــا دســتورالعمل های  کار را بــه طــوری  و 
پیشــنهادی مقامــات ملــی و محلــی تطابــق 
مــرور  را  آن  و  کننــد  تدویــن  باشــد  داشــته 
کارگران و خانواده شــان  کننــد تا بــا حمایت از 

بهبــود  را  کارشــان  و  کســب  انعطاف پذیــری 
ببخشــند. ریســک ها و خطــرات مربــوط بــه 
کارگران و ســایر افــراد در ارتباط  کوویــد 19کــه 
کم  کار را تهدید می کند بشناســید و  بــا محل 
کار را بهبــود دهنــد  کنیــد. بهداشــت محــل 
و اصــول فاصلــه اجتماعــی )یا همــان فاصله 
کامــال  کار  فیزیکــی( را در تمــام نقــاط محــل 
کار خــود  را  کســب و  کننــد؛ توانایــی  رعایــت 
کارگــران باالخص در  بــرای جبــران خســارات 
معــرض  در  بیشــتر  کارگــران  کــه  بخشــهایی 

کنند. کووید 19 هستند ارزیابی 
کلــی  طــور  بــه  کــرد:  تصریــح  طبیــب زاده 
کارفرمایــان موظفنــد تــا از ســالمتی و ایمنــی 
کارشــان  کارگران و ســایر افراد حاضر در محل 
اطمینان حاصل نمایند. این مســئله شامل 
کار در شــرایطی عــاری از ریســکها و  محیــط 
خطرات سالمتی و همچنین تامین امکانات 
کارگــران به جهت انجــام وظایف  کاری بــرای 
کــه بــه طــور  کاریشــان اســت البتــه تــا جایــی 
معقول قابل انجام باشد. بیشتر قوانین ملی 
در خصــوص ایمنــی و ســالمت چنیــن مــواد 

قانونی دارند. 
از  دیگــری  بخــش  در  طبیــب زاده  مهنــدس 
ســخنان خود به ضوابط ســازمان بهداشــت 
 ILO دســتورالعملهای  WHOو  جهانــی 
کرونا اشاره  کار در دوران  ســازمان بین المللی 
کرونــا نیــز  کــرد و در زمینــه دورکاری در دوران 
کار در  کــرد: قبــل از تنظیــم سیاســت  عنــوان 
که آیا شغل  کارفرما باید تصمیم بگیرد  منزل، 
گاهی  مورد نظر قابلیت دورکاری دارد یا خیر. 
کاری امکان  به دلیل ماهیت شغل و وظایف 
دورکاری وجــود نــدارد. در چنیــن شــرایطی، 
کارفرمــا باید اقدامــات پیشــگیرانه را به عمل 
آورند از جمله طــول مدت ارتباطات فیزیکی 
را  افــراد  افــراد و همچنیــن میــزان مجــاورت 
کاری افراد را به صورت  کاهــش دهد ســاعات 
کاری  کند. رویدادهای  غیر هماهنگ تنظیم 
کم اهمیت را به تعویق بیندازد و رویدادهای 

کاهش دهد .  کاری مهم را نیز 
این فعال صنعــت احداث در زمینه زندگی با 
کار پیمانکاران  کســب و  کوویــد 19 در فضــای 
کــرد: ضوابــط وزارت  صنعــت احــداث عنوان 
بهداشــت ایــران در 6 محــور بــه ایــن بحــث 

پرداختــه  کار  و  کســب  فضــای  در  شــاغلین 
اســت. پیش از هر چیزی وزارت بهداشت به 
کاهش مواجهه  فاصله گذاری اجتماعی برای 
کــرده اســت.  و قطــع زنجیــره انتقــال اشــاره 
بازتوانــی شــاغلین در  غربالگــری، مراقبــت و 
گرفته اســت. در  کووید 19 نیز مورد توجه قرار 
این زمینه همه موظف هســتند در بدو ورود 
کار فــرم خــود اظهــاری را مبنــی بر  بــه محــل 
کووید 19  عدم وجود عالئم تنفســی مرتبط با 
پــر نماینــد. عالوه بر این بررســی روزانه عالئم 
گروههــای آســیب پذیر  شــاغلین، مراقبــت از 
کار برای این  کردن شــرایط محیــط  و فراهــم 
افــراد )در صــورت عدم امــکان دورکاری( الزم 

است. 
و  بهداشــت  گفــت:  طبیــب زاده  محمدرضــا 
حفاظت فردی و جزئیات آن  محور دیگر مورد 
کارفرما موظف اســت اقدامات  کید اســت.  تا
ترویجی و آموزشــی را به منظور آموزش موارد 
کارگاه انجام دهد  بهداشت فردی به پرسنل 
از جملــه شستشــوی مکــرر دســتان بــا آب و 
صابــون مایــع بــه مــدت حداقــل 20 ثانیــه و 
در صــورت آلودگی مشــهود حداقل 40 ثانیه، 
بــر  کننــده  ضدعفونــی  محلــول  از  اســتفاده 
پایــه الــکل در صورت عــدم دسترســی به آب 
الــکل صنعتــی  از  و صابــون، عــدم اســتفاده 
)الــکل متیلیــک یــا متانول( بــه عنــوان ماده 
گندزدا به دلیل خطرات ســمی  ضدعفونــی و 
کار در فضای  ک لبــاس  آن، عــدم تکاندن خا
کمپرسور باد برای تمیز  بســته و یا استفاده از 
کاری، خشک  کردن لباســها در پایان ساعت 
کردن لباســهای شستشــو شده زیر نور آفتاب 
کارگاه،  در محــل تمیــز و به دور از آلودگیهــای 
پرهیــز از دســت زدن بــه چشــمان، بینــی، یــا 
دهــان، عــدم اســتفاده مشــترک از تجهیزات 
کاله ایمنی دســتکش،  حفاظــت فردی نظیر 
کاهش  کافــی،  کفــش ایمنی، ماســک خــوب 
کافــی و تغذیه  اضطــراب، نوشــیدن مایعــات 
مناســب، ممنوع بودن اســتعمال دخانیات 
بــه دلیل تأثیــر آن بر تضعیف سیســتم ایمنی 
کبریــت بــه  بــدن، عــدم اســتفاده از فنــدک و 

صورت مشترک، و ...
تاییــد  مــورد  بعــدی  محورهــای  گفــت:  وی 
موادغذایــی،  بهداشــت  بهداشــت،  وزارت 

نشست
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بهداشت ابزار و تجهیزات و آموزش بهداشت 
کار نیز جزو  است. بهداشت ساختمان محل 
الزامات اســت. در این زمینه تهویه مناســب 
گذاشــتن درب و پنجره هــا  بــرای محــل، بــاز 
بــرای اوقاتــی از روز، تفکیــک محــل تحویــل 
گرد  کــه  گونــه ای  لبــاس از محــل اســکان بــه 
ک و آلودگــی بــه محــل اســکان منتقــل  و خــا
گندزدایی مستمر، استفاده از سطل  نشــود، 
دربــدار پدالــی، حذف آبخوریهــای عمومی از 

کید است.  کارگاه و ... مورد تا سطح 
مهندس طبیب زاده در جمع بندی سخنان 
در  خصوصــی   بخــش  چالشــهای  بــه  خــود 
کنونی و پسا  کشور در شرایط  صنعت احداث 
گفت: مــراد از دوران پســا  کــرد و  کرونــا اشــاره 
کرونا  کرونا دوران ختم اپیدمی نیســت. پســا 
مانند ویروس آنفلوانزا با بشر زندگی می کند و 
کسن این ویروس را در فصول سرد سال  ما وا
اســتفاده مینماییــم، امــا بحــث مــا از دوران 
کرونــا در مــورد فعاالن حاضــر در جامعه  پســا 
کارهای صنعتی اســت، قطعا  انســانی و انواع 
کرونــا موجــب تغییــرات شــگرف در  ویــروس 
آینده راهبری جهان توسط بشر خواهد بود.
بــه  عمــل  شــک  بــدون  افــزود:  وی 
کار  بین المللــی  ســازمان  دســتورالعمل های 
کامل قانونگزار و همچنین  ILO نیاز به دقت 
توجــه خــاص پارهــای از زیربخش هــای قــوه 
کار و امور اجتماعی،  مجریــه همچــون وزارت 
ســازمان تامیــن اجتماعی، وزارت بهداشــت 
و درمــان و ســازمان محیــط زیســت خواهــد 
ایــن  کــه  اســت  ایــن  پیشــنهاد  لــذا  داشــت 
دســتورالعملها مــورد توجــه خــاص مقامــات 
فوق الذکر به منظور بومیسازی و تعیین اثرات 
کارفرمایان و همچنین  کارهای  آن در هزینــه 
کارگران در امــر فاصله گذاری و  حفــظ حقــوق 
گندزدایی مورد توجه ویژه قرارگیرد.  موضوع 
کوویــد 19 مشــکلی جدیــد در فضــای صنعت 

احداث
مهنــدس طبیــب زاده با اشــاره به مشــکالتی 
کــه پیــش از ایــن فعــاالن صنعــت احــداث را 
کوویــد 19 را در ســر  کــرده بــود، حضــور  درگیــر 
کشور مشکلی  راه  پروژه های صنعت احداث 
گفت: کووید  از اواخر ســال  جدید دانســت و 
گذشــته به ایران وارد شــد و برداشــت و تصور 

اولیــه مســئوالن از اثــرات این ویروس بســیار 
ک و باهــوش ارزیابــی صحیحــی نبود  خطرنــا
و بعضــا بــه علــت اعمــال مدیریتــی صحیــح 
و  تغییــرات  آن  اثــرات  بــا  تناســب  بــدون  و 
چالشــهای بــس بــزرگ در صنعــت احــداث و 
گذاشت  کشــور از خود برجای  پیمانکاری در 
که تاثیرات دو اصل مهم شامل فاصله گذاری 
اجــرای پروژه هــا  گندزدایــی در  اجتماعــی و 
بــوده اســت .خدمــات تمــام پیمانــکاران در 
کارهــای دفتر مرکزی  صنعت احداث شــامل 
کارهــای انتقالی از دفتر مرکزی به ســایت و  و 
باالخــره عملیــات اجرایی در انواع ســایتهای 
)ماننــد  بســته  ســایتهای  چــه  مختلــف 
گاز، تصفیه خانه های  پاالیشــگاه های نفت و 
آب و فاضــالب( چه ســایتهای خطــی )مانند 
پروژه هــای  و  نفــت  گاز،  آب،  لولــه  خطــوط 
کــه ماهیت  راهســازی و نظایــر آن( می باشــد 
ایــن پروژه ها بــا یکدیگر تفاوتهــای عمده ای 
دارد و هزینه هــای خاص خود را در ارتباط با 

کووید 19 طلب می نماید   اثرات 
وی افــزود: از همــان ابتــدا اعضــای خانــواده 
کاری  گروههــای  صنعــت احــداث با تشــکیل 
کــره بــا مقامــات ذیربــط  متخصــص وارد مذا
و  بهداشــت  وزارت  بــا  جملــه  مــن  مملکــت 
درمان و پس از آن با سازمان برنامه و بودجه 
کارشناسی  شــدند و از ابتدای ســال این تیم 
بخــش خصوصی اقــدام به برگزاری جلســات 
متعدد با مسئوالن ذیربط با دو ارگان فوق با 
محوریت ســازمان برنامه و بودجه داشــتند. 
گردید  در جلســات با مسئوالن ذیربط تالش 
فاصله گــذاری  عامــل  اثــرات دو  آن  کــه طــی 
گندزدایی در بخشــهای مختلف  اجتماعی و 
مهندســی در دفتر مرکــزی و همچنین اثرات 
پارامترهای فوق در بخشهای دیگر پروژه من 

کار بررسی شد.  کارگاه ها تا اتمام  جمله 
پروژه هــای  انــواع  کــرد:  کیــد  تا طبیــب زاده 
صنعــت احــداث دارای تفاوتهــای عمــده ای 
کار از منظــر نظــام اجرایــی  در نحــوه اجــرای 
و  عاملــی  ســه  روشــهای  جملــه  مــن  پــروژه 
کــه طبیعتــا  همچنیــن روش دوعاملــی دارد 
کووید19  بر روی این پروژه ها  بار مالــی اثرات 
بســیار متفــاوت بــوده اســت و علــی القاعــده 
کووید 19 بر اجــرای انواع  بــرای تعیین اثــرات 

پروژه هــا، بایســتی ضرایبی با عنــوان ضرایب 
هزینه هــای  جبــران  بــرای   19 کوویــد  اثــرات 
اضافی با مقامات ذیربط من جمله ســازمان 
برنامه توافق شــود. متاســفانه تــا این لحظه 
گرفته توســط  و علیرغــم پیگیریهــای صورت 
نشــده  انجــام  مهــم  ایــن  بخــش خصوصــی 
نامطلــوب  بســیار  شــرایط  در  پیمانــکاران  و 
گرفته  اند و این شــرایط  اجــرای پروژه هــا قــرار 
صنــوف  انــواع  گســیختگی  هــم  از  باعــث 
پیمانکار در بخش خصوصی گردیده است در 
این ارتباط از رئیس محترم ســازمان برنامه و 
بودجه و مسئوالن ذیربط درخواست تسریع 
در ایــن امــر را دارد تــا بیش از این فشــارهای 
کشور وارد  مالی جدی به صنعت پیمانکاری 

نشود .
گفت: با توجه به شــرایط پیش  وی در پایان 
کوویــد در مراجع  کســن  رو در مــورد تولیــد وا
مختلف بین المللی و تامین و رسیدن آن به 
کامل  کســازی  کــه با پا ایــران به نظر میرســد 
ایرانــی شــاید در  پیکــره جامعــه  از  اپیدمــی 
خوش بینانه ترین حالت 1/5-2 ســال  زمان 
الزم اســت ولــی مهمتریــن مســئله  فضــای 
 . کروناســت  پســا  زمــان  از  احــداث  صنعــت 
بــه نظــر میرســد در همیــن زمــان10 ماهــه، 
که تغییرات شــگرفی در  کووید 19 نشــان داد 
کار جامعه بشــری  کســب و  فضــای زندگــی و 
کشــور ما الزم اســت، در قســمت  مــن جمله 
 19 کوویــد  کــه  اشــاره شــد  وبینــار  ایــن  اول 
برخــورد  و  اســت  زیــرک  و  هوشــمند  بســیار 
کامــل آن نیــاز بــه تخصــص  بــا آن و حــذف 
علمــی و عملــی میباشــد و ایــن مســئله بــه 
گرفت و ممکن است  راحتی صورت نخواهد 
کــه  جهش هــای دیگــری در دنیــا همانطــور 
کشــور انگلیس دیده شــده نمایان  اخیــرا در 
مــا  وظیفــه  نیــز،  دورکاری  زمینــه  .در  شــود 
کــه بــا اجمــاع و بــا  پیمانــکاران ایــن اســت 
شــرایط  از  صحیحــی  شــناخت  نظــر  تبــادل 
کار در آینــده نزدیــک ترســیم نماییــم و برای 
پایــداری و نگهــداری حرفــه پیمانــکاری در 
که  صنعــت احــداث نظرات ســازنده خــود را 
به نحــوی در قوانین موجود اثرگذار اســت را 
بــه ذینفعان مقابل نظام من جمله ســه قوه 

مقننــه، مجریه و قضاییه ارائه نماییم. 
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ج  ایــر دکتــر  آنالیــن،  نشســت  ایــن  آغــاز  در 
شــرکتهای  ســندیکای  دبیــر  گالبتونچــی 
کاربرانی  ســاختمانی ایــران با خیــر مقدم بــه 
کرد:  کــه در ایــن وبینــار حاضــر بودند عنــوان 
ایــن وبینــار با حضــور مهنــدس بــاالر معاون 
امــور نظــام فنــی و اجرایــی ســازمان برنامه و 
کشــور تشــکیل شــده اســت تا ایشان  بودجه 
کــه مــورد ابهــام  نــکات مهــم و مشــخصی را 
کننــد، امیدواریم  پیمانکاران اســت تشــریح 
که  نکتــه نظرات ایشــان و نکات ارزشــمندی 
گرامــی  راهنمــای همــکاران  بیــان می کننــد 
بــا  صالحیــت  تشــخیص  فراینــد  تــا  باشــد 

سهولت و سرعت بیشتری برگزار شود. 
می دانــم  الزم  کــرد:  کیــد  تا ســندیکا  دبیــر 
بــاالر و  آقــای مهنــدس  از  از طــرف ســندیکا 
تشــخیص  حــوزه  در  کــه  ایشــان  همــکاران 
صالحیــت پیمانــکاران فعال هســتند تشــکر 
که همــواره با روی بــاز، ایده های خوب  کنــم 
گشــا تــالش می کننــد  گــره  و راهنمایی هــای 
تشــخیص  کار  و  کننــد  رفــع  را  مشــکالت 
صالحیــت را بــه بهترین شــکل ممکن انجام 
چالش هــای  و  مشــکالت  البتــه  دهنــد. 
صالحیــت  تشــخیص  خصــوص  در  زیــادی 
ارتقــای  و  تمدیــد  دوره  در  خصــوص  بــه 
که بخشــی  رتبه هــای پیمانکاری وجود دارد 
کافی  از آن را می توان با روشــنگری و توضیح 
کــرد، هــدف مــا در ایــن دوره بــه بحــث  کــم 
گذاشــتن مسائل پیمانکاران در زمینه رتبه-
بنــدی، پاســخگویی رودروی مســئوالن بــه 

کردن ابهامات است.  کم  پیمانکاران و 

وی افزود: سندیکای شــرکتهای ساختمانی 
ســعی می کنــد بــا برگــزاری دوره هایــی از این 
کند تا  کمک  دســت به شــرکتهای عضو خود 
کار خــود را به  کســب و  بــا ســهولت بیشــتری 

پیش ببرند. 
مهنــدس ناصــر بــاالر معــاون امور نظــام فنی 
کشــور  و اجرایــی ســازمان برنامــه و بودجــه 
کــرد: بحــث  نیــز در آغــاز ایــن وبینــار تصریــح 
در  پیمانــکاران  صالحیــت  تشــخیص  امــروز 
راســتای قوانیــن و مقــررات موجــود اســت و 
که در تاریخ 99/7/29 ابالغ  بخشــنامه های 
که  شــده اســت موضوع بحث ما نیســت چرا 
اجــرای آن 6 ماه پس از ابالغ اســت. با توجه 
کــه مــا ســاجات جدیــدی را طراحی  بــه این 
کــه آمــاده اجرایــی شــدن اســت در  کرده ایــم 
نظــر داریم اجرای بخشــنامه همراه با افتتاح 

ساجات جدید باشد. 
مــا شــامل دو  کــرد: بخشــنامه  وی تصریــح 
که مصوب 1381  بخش اســت. بخش اصلی 
کلــی بخشــنامه اســت و قســمت  اســت پایــه 
اختصاصــی  شــرایط  بــه  مربــوط  کــه  دوم 
یعنــی مــاده 17 و مــاده 18 آیین نامه اســت از 

بخشنامه 1394/6/24 استفاده می کند. 
آیین نامه هــای  ســابقه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
عنــوان  پیمانــکاران  صالحیــت  تشــخیص 
کــرد: اولیــن آیین نامــه تشــخیص صالحیــت 
کــه  پیمانــکاران مربــوط بــه ســال 1350 بــوده 
6 رشــته را در برمی گرفتــه اســت، از ابتــدا منع 
مداخلــه جــزو ارکان آن بــوده اســت و مــدارک 
کادر فنــی شــاغل در شــرکت، تجربــه  افــراد و 

کاری و وضع مالی دارای اهمیت بوده اســت. 
در ســال 1360 تغییراتی ایجاد شــد و 6 رشــته 
بــه 10 رشــته تبدیــل شــد، بعضــی رشــته ها 4 
پایه و بعضی رشــته ها 7 پایه داشــتند. شرکت 
همچنان باید سهامی خاص بود و کلیه سهام 
آن بــا نــام بــود. اعضــای هیــات مدیــره امتیاز 
داشــتند. منــع مداخلــه پابرجــا بــود. ضوابط 
تشخیص صالحیت شامل مدارک مدیرعامل 
کــه شــرکت در آن مقطع  کاری  و ســهامداران، 

انجام داده بود، و میزان سرمایه شرکت بود. 
گفت: در ســال 1367 بخشــنامه دیگری  وی 
که طبق آن  تنظیم و به تصویب دولت رسید 
آیین نامه تشــخیص صالحیت 6 رشــته را در 
گرفــت و پایه هــا بیــن پایه 1 تــا 8 تنظیم  نظــر 
کیفری  شــد. منع مداخله و منع محکومیت 
اســت  اساســی  قانــون   141 و   49 اصــل  کــه 
تشــخیص  ضوابــط  بــود.  الزم  شــرایط  جــزو 
صالحیــت شــامل مــدارک تحصیلــی هیــات 
کار افراد،  مدیــره و مدیرعامل، ضریب تداوم 
کارهای انجام شده از  ماشــین آالت، و امتیاز 
ســال 1358 بود. وضعیــت مالی و اعتباری از 

گردش مالی حساب برآورد می شد. طریق 
بــاالر افزود: در آیین نامه فعلی 8 رشــته به 11 
رشــته ارتقــا یافتــه، پایه ها یک تا 5 هســتند. 
کیفری جزو  منــع مداخله و منــع محکومیت 
موارد مورد نظر اســت. مدیرعامل حتما باید 
لیســانس باشــد و دو ســوم اعضــای هیــات 
کاری  مدیره باالتر از لیســانس باشند. تجربه 
بــرای  و  می شــود  لحــاظ  اخیــر  ســال   15 در 
آخریــن امتیــاز مالی هــم از امتیــاز اظهارنامه 

نکات کلیدی در فرایند تشخیص صالحیت
در وبینار تشخیص صالحیت عوامل نظام فنی و اجرایی تشریح شد

وبینــار تشــخیص صالحیــت عوامــل نظــام فنــی و اجرایــی روز 
یکشنبه ۱۰ اسفند ماه در سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران 
برگزار شد. این وبینار با حضور مهندس ناصر باالر معاون امور 
نظــام فنــی و اجرایــی ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، آقای 
مهدی قربانی کارشــناس ارشــد امور نظام فنی و اجرایی، دکتر 
ایرج گالبتونچی دبیر ســندیکای شرکتهای ســاختمانی ایران، و 
مهندس ســیامک مســعودی رئیس کمیســیون قوانین و عضو 
هیات مدیره سندیکا برگزار شد. سرفصلهای این دوره شامل 
سابقه تشــخیص صالحیت، شــرح آیین نامه مربوطه، ضوابط 
تمدید، بخشنامه های جدید، نحوه ورود به سامانه ساجات 

و ... بود. 

نشست
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شرکتها استفاده می شود. 
آیین نامــه  کــه  مســئله  ایــن  دربــاره  وی 
تشــخیص صالحیــت بــر چــه اساســی شــکل 
گفــت: قانــون خوبــی در ســال  گرفتــه اســت 
کنــون تغییــری در  کــه تــا  1351 مصــوب شــد 
ذکــر  آن   22 مــاده  در  نگرفتــه،  صــورت  آن 
طبقه بنــدی  و  صالحیــت  تشــخیص  شــده 
مهندســان مشاور و پیمانکار توسط سازمان 
بــر اســاس آیین نامــه مصــوب هیــات وزیران 
کار بــه مهندســان  صــورت می گیــرد. ارجــاع 
برنــده  روش  اســاس  بــر  پیمانــکار  و  مشــاور 

مناقصه انجام می شود.

تعاریف، رشته ها، پایه ها
واژه هــای  برخــی  تعریــف  بــه  ادامــه  در  وی 
کارشناسان  که  موجود در آیین نامه و نکاتی 
تشــخیص صالحیــت از پرونــده پیمانــکاران 
ایــن  پرداخــت.  بودنــد  کــرده  اســتخراج 
تعریفها شــامل تشــخیص صالحیــت، پروژه، 
پیمانــکار  حقوقــی،  پیمانــکار  پیمانــکار، 
گواهی نامــه صالحیت پیمانکاری،  حقیقی، 
انجــام  کارهــای  کارکنــان، موضــوع شــرکت، 

کارهای خاتمه یافته بود. شده و 
کارهای خصوصی  گفت: برای  مهندس باالر 
که  گاهــی وقتها  رتبه بنــدی الزم نیســت امــا 
بودجه محدود است از پیمانکارانی استفاده 
که دارای رتبه بندی سازمان برنامه  می شود 
که بودجه  کلی پروژه هایی  باشند. در حالت 
تمام یا بخشــی از آنهــا از منابع دولتی تامین 
ج  شــده باشــد، یا اجرای آنها در داخل و خار
کشــور نیاز به تضمین دولتی داشــته باشد  از 
نیــاز بــه تشــخیص صالحیــت دارد. در حــال 
حاضــر شــهرداری ها و برخــی دســتگاههای 
اجرایــی هــم از پیمانکاران رتبه دار اســتفاده 
صالحیــت  تشــخیص  افــزود:  وی  می کننــد. 
کــه  ایرانــی  حقوقــی  و  حقیقــی  افــراد  بــرای 
اشــخاص  کننــد،  کار  ایــران  در  بخواهنــد 
کار  کــه بخواهنــد در ایــران  حقوقــی خارجــی 
کــه  کننــد، و افــراد حقیقــی و حقوقــی ایرانــی 
کشــور نیاز بــه تضمین  ج از  کار در خــار بــرای 

دولتی داشته باشند انجام می گیرد. 
در  شــرکت  موضــوع  کــرد:  کیــد  تا بــاالر 
پرونده هــای ارســالی بســیار اهمیــت دارد و 
درخواســت رشــته جدید باید با این موضوع 
منطبــق باشــد. ارائه درخواســت بــدون این 
انطبــاق باعث می شــود پرونده مدت زیادی 

در حالــت رفــع نقــص باقــی بمانــد. انطبــاق 
که در  تعریف رشــته با حــوزه فعالیت شــرکت 
اساســنامه هســت بســیار مهم اســت، حوزه 
که در اساســنامه قید شــده  فعالیــت شــرکت 

نیز باید منطبق با روزنامه ثبتی باشد. 
کارهــای تمــام شــده و  گفــت: در زمینــه  وی 
کارهای تمام  کارهــای خاتمــه یافته نیز ما بــه 
در  امــا  گذشــته،  کارهــای  می گوییــم  شــده 
ســامانه ســاجات در بخش وضعیــت پروژه 4 
گذشته، در دست اجرا، تعلیق، خاتمه  گزینه 
کــه تعاریف مختلفی دارند.  یافتــه وجود دارد 
پروژه ای را گذشته می گوییم که حتما تحویل 
موقت شــده باشــد یا صورت وضعیــت باالی 
95 درصــد یا صورت جلســه تحویل قطعی یا 

صورت وضعیت قطعی داشته باشد. 
معــاون امــور نظــام فنــی و اجرایــی ســازمان 
گفت: پــروژه خاتمه  کشــور  برنامــه و بودجــه 
کارفرما  کــه  یافتــه هم به پــروژه ای می گوییم 
گر  ابــالغ مــاده 48 بــه پیمانکار داده باشــد. ا
شــما وضعیــت پــروژه را خاتمــه یافتــه اعــالم 
کارشــناس ما از شــما ابالغ مــاده 48 را  کنیــد 
گــر نداشــته باشــید پرونــده را  می خواهــد و ا

برای اصالح عودت می دهد. 
گفت: پیمانکاران در آیین نامه ما به سه  وی 
دسته تقسیم شــده اند. پیمانکار غیر دولتی 
که سهام 50 به عالوه اپسیلون آنها خصوصی 
و ســهام بــا نــام باشــد. نــوع دوم پیمانکاران 
ســهام50  کــه   هســتند  عمومــی  یــا  دولتــی 
درصــد به عالوه اپســیلون آنهــا غیرخصوصی 
هســتند. نوع ســوم پیمانکاران جــزو این دو 
گــروه نیســتند و آنهــا را بــه صــورت مشــارکت 
کارفرما  مدنــی یا مــوردی بنــا بــر درخواســت 
تشخیص صالحیت می کنیم، تنها یک مورد 
از این پیمانکاران تشــخیص صالحیت شده 
که در  کوزو بــوده  وجــود دارد آن هــم شــرکت 
دولــت قبلی بــرای پردیس و پرند تشــخیص 

گرفت..  صالحیت موردی با نوع 3 
شــامل  پیمانــکاری  رشــته های  افــزود:  بــاالر 
که یک مــورد آن یعنــی خدمات  12 مــورد بــود 
کار تفویــض  بــه وزارت  طبــق مصوبــه دولــت 
شــد. بقیه رشته ها شــامل ابنیه و ساختمان، 
نیــرو،  معــدن،  و  صنعــت  آب،  ترابــری،  و  راه 
کاوشــهای زمینــی،  تاسیســات و تجهیــزات، 
گاز  و  نفــت  و  مرمــت  کشــاورزی،  ارتباطــات، 
اســت. پیمانکاران در این رشــته ها و در 5 پایه 
تشخیص صالحیت می شوند. پایه 1 و 2 در مرکز 

و ســایر پایه ها در اســتان محل ثبت تشخیص 
صالحیــت می شــوند. البته برای تاییــد پایه 3 
کنترل مجددی توســط مرکز صــورت می گیرد. 
پیمانــکاران غیرخصوصی برای همه پایه ها در 

مرکز تشخیص صالحیت می شوند. 
کدام از  مهنــدس باالر در ادامه بــه تعریف هر 
رشته های پیمانکاری پرداخت و نکاتی را در 

کرد.  این زمینه یادآوری 

معیارهای تشخیص صالحیت
در ادامــه ایــن وبینــار مهنــدس بــاالر تصریح 
کــرد بــه طــور عمــده ســه معیــار اصلــی بــرای 
که شــامل  تشــخیص صالحیــت وجــود دارد 
ارزشــیابی، تخصــص و تجربــه، و تــوان مالــی 
اســت. در حــال حاضر ارزشــیابی بــرای همه 
گرفتــه می شــود به جز  پیمانــکاران 1 در نظــر 
کــه بــا توجــه بــه دســتورالعمل  پیمانکارانــی 
تخلفــات محرومیتی شــامل حال آنها شــده 
قســمت  دو  بــه  تجربــه  و  تخصــص  اســت. 
کــه یکــی از آنهــا تخصــص  تقســیم می شــود 
کارکنــان بر اســاس لیســت بیمه و  مدیــران و 
کارهای شــرکت در 15  کاری و  دیگــری تجربه 
گذشــته اســت. توان مالی با اســتفاده  ســال 
که از ســوابق دارایی شــرکت  از عددی اســت 

استخراج می شود. 
وی در ادامــه به امتیازات الزم در بخشــهای 
مختلــف بــرای احــراز رتبه پرداخــت و عنوان 
و  فنــی  خدمــات  صــادرات  قــرارداد  کــرد: 
در  ســرمایه گذاری  قــرارداد  و  مهندســی 
ظرفیــت پیمانکاری محاســبه نمی شــود اما 
پیمانــکاران می تواننــد از امتیاز آن اســتفاده 
ایــن قراردادهــا در  کــردن  بــرای وارد  کننــد. 
ســامانه هیــچ محدودیــت زمانــی هــم وجود 
کار  بــازار  تحریــم،  شــرایط  از  غ  فــار نــدارد. 
بودجــه  بــه  توجــه  بــا  پیمانــکاری  در حــوزه 
عمرانی بازار محدودی اســت و شــرکتها باید 
کشــورهای همسایه  از پتانســیل اشــتغال در 
ارزآوری  بــر  کار عــالوه  ایــن  کننــد.  اســتفاده 
ضمانت نامــه  پیمانــکاران  می کنــد  کمــک 
بانکــی را به جای 10 درصــد 2 درصد بگیرند. 

کشور مالیات هم ندارد.  ج از  کارهای خار
وی در ادامــه به طور مشــروح مــوارد مربوط به 
پرونده های رتبه بندی، مدارک مورد نیاز برای 
پیمانها، نکاتی در زمینه نیروی انسانی شرکت، 
و نکاتــی در زمینــه پیمانهــا و بخشــنامه های 

کرد.  جدید پرداخت را یادآوری 
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نشست

در آغــاز نشســت بررســی همکاری هــای 
پیمانــکاران ایرانی با وزیر کشــاورزی و آب 
اقلیم کردستان عراق، ایرج گالبتونچی دبیر 
سندیکای شــرکت های ســاختمانی ضمن 
خیر مقدم به وزیر و هیات همراهان ایشــان 
در خصوص احــداث پروژه های سدســازی 
اظهار کــرد: این ســندیکا 800 عضو موثر 
و پیمانکار بــزرگ دارد که پروژه های بزرگ 
عمرانی داخلی و خارجــی را انجام می دهد 
و پروژه های آبی و سدســازی نیز بخشی از 

این فعالیت های زیرســاختی اســت. بحث 
آب و پروژه های مربــوط به آن از پروژه های 
زیرســاختی مورد توجه دولتها بوده است. از 
این بابت بسیار خوشحالیم که خانم وزیر به 
همراه هیات همراه حضور دارند و می توانیم 
درباره آبادانی بیشتر اقلیم و صنعت آن تعامل 
کنیم. پیمانــکاران ایرانی بــه خاطر قرابت 
فرهنگی و نزدیکی به مرزهای ایران می توانند 
همکاری خوبی در این راستا داشته باشند.  

وی با تاکید بر آمادگی شــرکت های عمرانی 

ایران برای همکاری با اقلیم کردستان عراق 
در حوزه سدسازی و آبرسانی افزود: ایران از 
بزرگترین و فنی ترین کشورهای ساخت سد 
آبی در دنیا است. بر اساس آخرین آمار  415 
ســد در حال بهره برداری در کشور داریم که 
340 سد آن، بزرگ مقیاس بوده و 115 سد 
دیگر در حال احداث داریم ضمن اینکه 165 
پروژه سدسازی در مراحل مختلف مطالعات 

و بررسی قرار دارند.
گالبتونچی افزود: این موارد نشان می دهد که 

پیمانکاران ایرانی آماده سدسازی 
در اقلیم کردستان

 دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران : 

وزیر کشاورزی و آب اقلیم کردســتان عراق  به هیات همراه مهمان سندیكای شرکتهای ساختمانی ایران بودند تا در زمینه مشارکت 
پیمانكاران ایرانی در پروژه های سدسازی و آب رسانی اقلیم کردستان به گفتگو بنشینند. 

این جلســه روز دوشنبه 17 خرداد با حضور دکتر حسن دانایی فر مشاور معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد توسعه روابط اقتصادی 
ایران، عراق و ســوریه و جواد کریمی رایزن سرکنسولگری جمهوری اسالمی در اربیل برگزار شد، و طی آن  وزیر کشاورزی و آب اقلیم 
کردســتان عراق خواهان مشارکت پیمانكاران ایرانی در پروژه های سدســازی و آب رسانی این منطقه شد. وزیر کشاورزی و آب اقلیم 
کردستان عراق  را هیاتی متشكل از قائم مقام وزیر آقای عبدالكریم سلیمان حاجی، سخنگو و رئیس سازمان دامپزشكی آقای حسین 
حمه کریم، مدیر کل آموزش و پژوهش آقای دکتر صمد صوفی عمر، مدیر سد دوکان کوچر جمال توفیق، مدیر کل وزارتی آقای ده ون 

دلشاد شكراهلل و ... همراهی می کردند. 
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مقامات اقلیم کردســتان عراق با یک دانش 
مهندسی ساخت 700 ســد ساخته شده یا 
در حال ســاخت از سوی شرکت های ایرانی 
مواجه اســت. وی تاکید کرد: اکثر این سدها 
یا شبکه های بزرگ کشاورزی در پایین دست 
دارند یا برای تولید انرژی برق-آبی اســتفاده 
می شود. به گفته فعال صنفی صنعت ساخت 
و ساز، 85 ســد در ایران با ارتفاع باالی 60 
متر و در مدل های بتنی، خاکی و سنگریزه ای 
احداث شده اند. همچنین بیش از 85 درصد 
سدهای ایران در 40 سال اخیر احداث شده 
که از آخرین دانش و تکنولوژی روز برخوردار 
است. ایرانی ها در زمینه سدسازی به راحتی 
می توانند پیچیده ترین و سخت ترین سدها را 
ایجــاد کنند. ما می توانیم با مدلهای مختلف 
در ساخت سازه های آبی شما مشارکت کنیم. 

امکان تهاتر نفت خام با سرمایه 
گذاری شرکت های ایرانی

در ادامه این نشســت خانم »بیگرد دلشــاد 
شکراهلل طالبانی« وزیر کشاورزی و آب اقلیم 
کردســتان عراق نیز اظهار کرد: طی یک ماه 
اخیر ساخت 9 ســد و دو پروژه آبرسانی در 
اقلیم کردستان عراق را فراخوان داده بودیم 
و درخواســت کرده بودیم کــه این پروژه ها 
به دلیل کمبود منابــع مالی اقلیم، به روش 

P.P.P ساخته شــود. وزیر آب اقلیم گفت: 
تاکنون 40 شــرکت داخلــی و خارجی که 
ایرانی ها نیز میان آنها هســتند برای ساخت 
این ســدها اعــالم آمادگی کرده انــد. ما از 
توانمندی شــرکت های ایرانی در سدسازی 
و پروژه های آبرســانی آگاهیم، ضمن اینکه 
طرح اولیه این 9 ســد را شرکت های ایرانی 

ارائه داده اند.
وی به سیستم مذاکره وزارت کشاورزی عراق 
با تک تک شــرکت های پیمانکار برای تهیه 
مکانیزم ســاخت پروژه ها در روزهای آینده 
اشــاره کرد و گفت: متأسفانه در اقلیم دچار 
خشکسالی شــده ایم و به ماندگاری آب نیاز 
مبــرم داریم. بنابراین پروژه های سدســازی 
بــرای ما اهمیــت باالیــی دارد و همچنین 
استفاده از تکنیک های جدید فنی- مهندسی 
برای آبرســانی به اراضی کشاورزی و شهرها 

بسیار مهم است.
وزیر کشــاورزی و آب اقلیم کردستان عراق 
درباره نحوه بازپرداخت ســرمایه شرکت های 
سازنده گفت: برای انجام این پروژه ها با حضور 
بخش دولتی و خصوصصی دو کمیته تشکیل 
شده است که یکی از این کمیته ها از وزارت 
برنامه ریزی و کمیته دیگر در نخست وزیری 
این اقلیم ایجاد شــده کــه در آن تعدادی از 
وزرا و معاون نخســت وزیر عضو هستند که 
دربــاره نحوه بازپرداخت ســرمایه مذاکره و 

تصمیم گیری می شود.

با شرکتهای ایرانی 
کره و تفاهم می کنیم مذا

در این بخش از نشســت مهنــدس مهدیار 
مدیرعامل شــرکت عمراب با اشاره به چند 
پــروژه جاری پیمانــکاران ایرانــی در اقلیم 
کــه بالتکلیف مانده اند، در زمینه روشــهای 
بازپرداخت پرســید که خانم طالبانی تصریح 
کــرد: برای گفتگــو در زمینه نحــوه تامین 
مالی و بازپرداخت دو کمیته تشــکیل شده 
اســت. با توجه به اینکه پول نقد نداریم تا به 
شرکت های پیمانکار بدهیم می توانیم با آنها 
مذاکره و تفاهم کنیم. بــه عنوان نمونه اگر 
سدی که درست می شــود امکان تولید برق 
داشته باشد از درآمد حاصل از فروش برق به 
پیمانکار می دهیم یا بهره برداری گردشگری از 
اراضی کشاورزی پایین دست سدها پیشنهاد 
می شــود. وی روشی دیگر را تهاتر نفت خام 

اقلیــم در برابر ســرمایه ســازندگان ایرانی 
عنــوان و اظهار کرد: در ایــن کمیته روش 
تهاتر نفت نیز بررسی خواهد شد. همچنین 
در صورتی که شبکه های آبرسانی به شهرها 
تکمیل شد می توانیم با شرکت سرمایه گذار 
درباره دســتیابی به هزینه های فروش آب به 
شهروندان اقلیم مذاکره کنیم. خانم طالبانی 
ادامه داد: برخی شــرکت های خارجی اعالم 
کرده اند حاضر هستند با تسهیالت بلندمدت 
بانکی ولی با نرخ ســود صفر، این پروژه ها را 

بسازند. 

مشکل توقف پروژه های
 در اقلیم رفع می شود

وزیر کشــاورزی و آب اقلیم کردستان عراق 
دربــاره پروژه های سدســازی نیمــه تمام 
پیمانکاران که به دلیل مســائل مالی متوقف 
شــده، گفت: نخســت وزیر اقلیم کردستان 
دستور داده تا پروژه های نیمه تمام باالی 70 
درصد پیشــرفت فیزیکی معادل 33 میلیارد 
دینار تأمین مالی شــود که منتظریم بودجه 
اقلیم به پارلمــان ارائه و در صورت تصویب، 
آن را اجرایی کنیــم. وی تصریح کرد: برای 
پروژه هــای عمرانی نیمه تمــام کمتر از 70 
درصد نیز کمیته ای در کابینه نخست وزیری 
اقلیم کردستان تشکیل خواهد شد تا مکانیزم 

دکترگالبتونچی: 
مقامات اقلیم کردستان عراق با یک دانش 

مهندسی ساخت 700 سد ساخته شده 
یا در حال ساخت از سوی شرکت های 

ایرانی مواجه است.   ایرانی ها در زمینه 
سدسازی به راحتی می توانند پیچیده ترین 

و سخت ترین سدها را ایجاد کنند. ما 
می توانیم با مدلهای مختلف در ساخت 

سازه های آبی شما مشارکت کنیم. 

 وزیر آب اقلیم  کردستان: 
  ما از توانمندی شرکت های ایرانی در 

سدسازی و پروژه های آبرسانی آگاهیم، 
ضمن اینكه طرح اولیه این 9 سد را 

شرکت های ایرانی ارائه داده اند.
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عقد قرارداد جدید با پیمانکاران را بررســی 
کنند. همچنان با وزارت منابع آبی عراق هم 
در گفتگو هستیم تا برخی از پروژه های نیمه 

تمام را تامین مالی کنند. 
در ایــن بخش مهندس مهــدی مدیرعامل 
شــرکت بام راه نیز با اشاره به وضعیت چند 
پروژه ناتمام پیمانکاران ایرانی که در ارتباط 
با وزارت کشــاورزی اقلیم کردستان هستند 
تصریح کرد: این پروژه ها متوقف شــده اند اما 
خسارت آنها جاری است. ما هزینه هایی را از 
بابت پرســنل نگهبان، ساختمانهای در حال 
استهالک، و ماشــین آالتی که از رده خارج 
می شوند پرداخت می کنیم. عالوه بر این بهره 
وامهایــی را که از بانکهــای ایرانی گرفته  ایم 
پرداخت می کنیم در حالی که وجوه مربوط 
به کارکرد پروژه در حســاب ما اســت و ما 
امکان برداشت آن را برای پرداخت بدهی های 

خود نداریم.  
دکتــر گالبتونچی نیز در ایــن زمینه گفت: 
مشــکلی که آقای مهنــدس مهدی مطرح 
کردند و در رابطه با وزارت کشــاورزی اقلیم 
است به نوعی مشکل همه پیمانکارانی است 
که در اقلیم کار کرده اند. حدود 30 شــرکت 
ایرانی هستند که صورت وضعیت آنها تایید 
شــده، پول کارکرد آنها در حساب است اما 
عمال امکان برداشت ندارند. من از خانم وزیر 
خواهشمندم این موضوع را در هیات وزیران 
مطرح کنند. این 30 شــرکت 700 میلیون 
دالر با اقلیم کردســتان قرارداد دارند که نه 
تنها تکلیف ایــن قراردادها به دلیل وضعیت 
مالی اقلیم کردســتان مشخص نیست بلکه 
امکان برداشــت از کارکرد واریز شــده نیز 
وجود نــدارد که می تواند به ضعیف شــدن 
پیمانکاران و تضعیف توان مالی آنها بیانجامد. 
از طرفی طوالنی شدن پروژه ها باعث می شود 
با هزینه و دشواری بیشتری به اتمام برسند. 
ما مشکالت اقلیم کردستان را درک می کنیم 
در عین حال ما شرکتهای خصوصی هستیم 
و شــما به عنوان وزیر یک وزارتخانه اجرایی 
می دانید طوالنی شــدن یک پروژه چقدر به 

شرکتها آسیب می رساند. 
وزیر کشــاورزی و آب اقلیم کردستان عراق 
نیز تاکید کرد: ما از نگرانی های شما آگاهیم 
و حتما این موضوع را در هیات وزیران مطرح 
خواهد کــرد. برای حل مشــکل پروژه های 
مرتبــط با وزارت کشــاورزی و آب اقلیم نیز 

تــالش می کنیم با پیمانکاران تعامل کنیم و 
مشکل را مرتفع کنیم.

اقلیم امکان نقد شوندگی 
کند ضمانت های مالی را فراهم 

در ادامه این نشســت بهمــن دادمان رئیس 
هیــات مدیــره ســندیکای شــرکت های 
ســاختمانی ایران با اشاره به تجربه و دانش 
باالی پیمانکاران ایرانی در حوزه سدســازی، 
زهکشــی و آبرســانی و همچنیــن امکان 
تأمین مالی این پروژه ها گفت: مشــارکت در 
طرحهای زیرســاختی در ایران از 35 سال 
پیش با مشارکت در ساخت آزادراهها و تامین 
مالی از طریق اخذ عوارض شــروع شد. این 
تجربه را در حوزه آبرســانی و سیستم انتقال 
آب شــرب و در نهایت به آبیاری و زهکشی 
هم تســری پیدا کرد. پیمانــکاران ما از این 
بابت اطالعات کافی و تجربه کار دارند. بخش 
دولتی ما نیز می توانــد در این زمینه تجربه 
خود را به اشــتراک بگــذارد. بر همین مبنا 
ســوال اساسی این است که آیا تضمین هایی 
که اقلیم کردســتان در برابر سرمایه گذاری 
شــرکت های ایرانی ارائه می دهد امکان نقد 

شوندگی دارند؟ 
وی درباره نحوه بازپرداخت و برگشت سرمایه 
ســرمایه گذار دو مدل پیشــنهادی ارائه داد. 
یک مــدل اینکه دولت پــول را یکجا پس از 

اتمــام پروژه به ما برگرداند یــا اینکه در برابر 
بهره بــرداری از محصول و خدمات به دســت 
آمده از سرمایه گذاری ، اصل و سود سرمایه را 
از محل عواید پروژه به ســرمایه گذار برگرداند. 
دادمان خواستار پشتیبانی سیستم بانکی اقلیم 
کردستان عراق از مدل های مالی مورد نظر شد.

خانم طالبانی در پاســخ به مهندس دادمان و 
در زمینه ضمانت پروژه های عمرانی سدسازی 
عنــوان کــرد: از آنجایی که منطقــه اقلیم 
کردستان، کشور مستقلی نیست امکان دادن 
ضمانت از سوی وزارت کشاورزی و آب اقلیم 
کردســتان عراق به پیمانکاران وجود ندارد. از 
همین رو برای آنکه به شرکت ها ضمانت بدهیم 
نخســت وزیر اقلیم همراه با تعــدادی از وزرا 
کمیته ضمانت مالی تشکیل می دهد تا درباره 
نحوه تضمین دادن به پیمانکاران تصمیم گیری 
کند. در این کمیته نخست وزیر، معاون نخست 
وزیر، وزیر دارایی، رئیس ستاد سرمایه گذاری، 
وزیر برنامه ریــزی، و وزاری مربوط به موضوع 
پروژه حضور خواهند داشت. ما نمی خواهیم بار 
مالی روی دوش دولت بیفتد در ضمن این که 
امیدواریم مردم از این پروژه ها بهره مند شوند، 
عقد اجرایی کار بین شرکت و حکومت برقرار 
خواهد شــد و وزارت دارایــی اقلیم مکلف به 

ضمانت مالی پروژه ها خواهد بود. 

دعوت از شرکتهای عالقمند 
دکتر حسن دانایی فر مشاور معاون اول رئیس 
جمهــور در توضیح ســخنان خانم طالبانی 
عنوان کرد: ضمانت پروژه ها توســط کمیته 
تشکیل شــده خواهد بود. در زمینه برگشت 
ســرمایه نیز خانم وزیر 4 مدل پیشنهاد داد 
که شامل مزایای گردشگری، فروش محصول 
نهایــی، نفت و فروش زمیــن بود که کمیته 
دربــاره نحوه اجرای آن با شــرکت به توافق 
خواهد رسید. از لحاظ حقوقی تضمین کننده 

دولت خواهد بود. 
در بخش پایانی این نشســت دکتر حســن 
دانایی فر مشــاور معاون اول رئیس جمهور با 
اشاره به حضور هیات اقتصادی اقلیم کردستان 
در ایران طــی روزهای آتی، از شــرکتهای 
عضو سندیکای شــرکتهای ساختمانی ایران 
خواســت در صورت عالقمندی به مشارکت 
در پروژه های سدســازی و آب رســانی اقلیم 
کردستان، از طریق ســندیکا اعالم آمادگی 
کنند تا با هماهنگی هــای الزم زمینه توافق 

آنها با کمیته پروژه های اقلیم فراهم شود. 

دکتر   دانایی فر  : 
در زمینه برگشت سرمایه نیز خانم 
وزیر 4 مدل پیشنهاد داد که شامل 
مزایای گردشگری، فروش محصول 

نهایی، نفت و فروش زمین بود که 
کمیته درباره نحوه اجرای آن با شرکت 

به توافق خواهد رسید.
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صنعت احــداث و نظام پیمانکاری در ایران 
ســابقه ای افزون بر نیم قــرن دارد. به گواه 
آمارهای سازمان تامین اجتماعی، این صنعت 
بزرگ ترین گروه پرداخت کننده حق بیمه در 
میان گروه های شغلی است و با درنظرگرفتن 
خانوارهای تحت پوشش و همچنین صنایع 
وابســته، بخش بزرگی از جمعیت کشور را 

تحت پوشش قرار می دهد. 
در سال های گذشــته به ویژه طی دو سال 
اخیر، تورم، تحریم ها، تصمیمات خلق الساعه 
و اخیــرا نیز کووید19 ایــن صنعت مهم را 
در آســتانه ورشکســتگی و اضمحالل قرار 
داده بــه گونه ای که امروز مهم ترین دغدغه 
فعاالن این صنعت مســئله بقای آن است. 
از این رو پنج تشــکل قدیمی این صنعت 
شامل: »سندیکای شرکت های ساختمانی«، 
»ســندیکای شــرکت های تاسیســاتی و 
صنعتی«، »انجمن شــرکتهای مهندســی 
نفت و گاز و پتروشیمی«، »کانون سراسری 
پیمانکاران عمرانی« و»انجمن مدیران فنی و 
اجرایی« با برگزاری یک نشست مطبوعاتی 
به اطالع رســانی درباره مشکالت حاد این 
حوزه پرداختند تــا درباره از بین رفتن این 

سرمایه ارزشمند ملی هشدار دهند. 

در این نشست خبری که روز سه شنبه 30 
دی ماه در ســالن همایشــهای سندیکای 
تاسیســاتی و صنعتــی ایران برگزار شــد 

نمایندگان 5 تشــکل صنعت ساخت و ساز 
با اشــاره به عدم حمایت دولت از صادرات 
خدمات فنی و مهندسی، از این مسئله گالیه 

کردند.
در ابتدای این نشســت مهنــدس همایون 
ابراهیمــی دبیر ســندیکای شــرکت های 
تاسیســاتی و صنعتی با بیان این که تمام 
تشــکلهای حاضر در این نشست متعلق به 
بخش خصوصی خالص و مولد هســتند و 
در این نشســت به 4 بخــش اصلی موانع 
ســرمایه گذاری در صنعت احــداث، نظام 
فنی و اجرایی کشــور، مشــارکت عمومی 
و خصوصــی، و مباحث مربوط به شــرایط 
نامناســب بنگاههای پیمانکاری و مشاوره 

خواهند پرداخت. 

شرکتهای خصولتی 
ساختاری دولتی دارند

محمد رضا طیب زاده عضو هیات مدیره انجمن 
شرکت های مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی 
نیز در زمینه  نظام فنی و اجرایی عنوان کرد: 
یکی از مهمترین قوانین باالدستی در کشور 
ما قانون بهبود مســتمر فضای کسب و کار 
است که یکی از بهترین قوانین جاری کشور 
است و در آن صراحتا 25-26 سازمان دولتی 
را موظف کرده که پاسخ بخش خصوصی را 
بدهند امــا  در اغلب موارد بخش خصوصی 
در ایران تحت فشار و در سایه بخش دولتی 
بوده اســت، در این باره مقام معظم رهبری 
اولین گام را با ابالغ دســتورالعمل رسیدن 
به افق سال 1404 برداشتند. طبق این این 
دســتورالعمل قرار بوده است تمام کارها در 
دســت بخش خصوصی باشد و دولت فقط 
تسهیلگری کند. بعدها در قوانین باالدستی 
دیگری مانند اصل 44 و اقتصاد مقاومتی بر 
جایگاه بخش خصوصی تاکید شــده است. 
متاسفانه ما در تحقق این چشم اندازها موفق 
نبودیم و تنها 10-12 درصد امور به دست 
بخش خصوصی واقعی سپرده شد. فراموش 
نکنیم که شرکتهای خصولتی نیز که در امور 

اقتصادی وارد شدند ساختار دولتی دارند. 
وی در ادامه گفت: ما در فضای کسب و کار 
سیستم رقابتی نداریم. برای ورود به هر کاری 
تامین مالی را از ما می خواهند در حالی که 
تامین مالی احتیاج به یک زمینه ســازی و 
ورود به بازار پول و ســرمایه دارد. بر اساس 

نمایندگان ۵ تشکل صنعت احداث عنوان کردند

• فرسوده شدن توان مهندسی کشور در کوران تورم، تحریم، کرونا

• عدم حمایت دولت از صادرات خدمات فنی و مهندسی

صنعت احداث
 در آستانه ورشکستگی

مهندس همایون ابراهیمی دبیر سندیكای 
شرکت های تاسیساتی و صنعتی:

تمام تشكلهای حاضر در این نشست متعلق 
به بخش خصوصی خالص و مولد هستند 
و در این نشست به 4 بخش اصلی موانع 

سرمایه گذاری در صنعت احداث، نظام 
فنی و اجرایی کشور، مشارکت عمومی 
و خصوصی، و مباحث مربوط به شرایط 

نامناسب بنگاههای پیمانكاری و مشاوره 
خواهند پرداخت. 
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ماده 10 قانون مناقصات تامین منابع مالی 
با خود دولت اســت امــا عمال این بخش به 
پیمانکاران واگذار شــده است. البته بخش 
خصوصی بخش توانمندی است که همواره 
به دنبال بازکردن روزنه های جدید اســت و 

باید به این بخش اعتماد شود.  

لزوم حضور بخش خصوصی در قالب 
مشارکت عمومی و خصوصی

در این نشســت مهندس بیژن سعیدآبادی 
نائب رئیس هیات مدیره سندیکای شرکتهای 
ســاختمانی ایران نیز در پاســخ به ســوال 
خبرنگار اعتماد در زمینه چشم انداز صنعت 
احداث با توجه به تغییر ریاست جمهوری در 
آمریکا عنوان کرد: مشکالت داخل کشور ما 
مشکالت ساختاری است. برداشتن تحریمها 
می تواند درآمد کشور را به خصوص در زمینه 
فروش نفت زیاد کند اما در زمینه مصرف این 
درآمد بخش خصوصی اختیاری ندارد. تمام 
قدرت سیاســی و اقتصادی در اختیار دولت 

است. 
وی افزود: تمام کشــورهای دنیا از سالهای 
1950 بــه بعد بــه خاطر ضعــف مالی یا 
سیاســتها و راهبردهای به کار گرفته شده 
در اجرای پروژه های توسعه ای و زیرساختی 
مشــکالتی داشــتند برای همین سیاستها 
و روشــهایی را به کار گرفتند که آن روشها 
اجــرای پروژه های توســعه ای را محدود به 
تامین منابع مالی و مدیریت توســط دولت 
نمی کنــد و عمــال بخش خصوصی را تحت 
عنوان مشارکت عمومی- خصوصی دعوت به 
همکاری کردند و با توزیع منابع و ریســک 
بین طرفین، پروژه ها را اجرا کردند. البته ما 
امیدواریم تحریمها برداشــته شود و فشارها 
کم شــود، امــا در عین حال مــا ضعفهای 
ساختاری در نهادهای خود داریم که با وجود 
آنها نمی توانیم از منابع خود اســتفاده های 

ثمربخش کنیم.    

از ظرفیت صدور خدمات فنی و 
کنید  مهندسی استفاده 

در این نشســت دکتر حمیدرضا ســیفی 
نائب رئیس هیات مدیره کانون سراســری 
شرکت های پیمانکاری در نشست خبری 5 
تشکل صنعت احداث در خصوص صادرات 
خدمــات فنی و مهندســی گفــت: زمانی 

می توانیم در زمینه صــادرات این خدمات 
موفق شــویم که مشــکالت داخلی را حل 
کنیــم. وقتی ما در نظام فنــی و اجرایی در 
حوزه مدیریت داخلی دچار مشکلیم چگونه 
می توانیم در حوزه صــادرات برنامه ریزی و 

ساماندهی کنیم. 
وی افــزود: بــرای صدرو خدمــات فنی و 
مهندسی باید پیشــقراوالن فرستاده شوند. 
به عنوان مثال ترکیــه 20 رایزن اقتصادی 
در عــراق دارد یــا کره جنوبــی 70 رایزن 
اقتصادی در تمام دنیا فعال کرده اســت در 
حالی که تمــام رایزنان بازرگانی و اقتصادی 
ایران در دیگر کشورها حداکثر 6 نفر است. 
ما در حالی که در عراق و ســوریه با داعش 
جنگیدیم و خون دادیم اما نتوانستیم هیچ 
امتیازی در بخش پروژه های این شــرکت ها 
بگیریم. شرکت های ایرانی هم که به سوریه 
رفته اند بیش از چند صباحی دوام نیاوردند 

چون پشتیبانی دولت را نداشتند. 
رئیــس هیــات مدیــره کانون سراســری 
شرکت های پیمانکاری یادآور شد: کشوری که 
تحریم است می تواند از ظرفیت صدور خدمات 
فنی و مهندسی استفاده کند، اما به گونه ای 

عمل شد که این توانمندی هم از بین برود. 

دلیل عقب ماندگی ایران از رقبای 
خود در صدور خدمات فنی و 

مهندسی
در بخشی از این نشست خبری، دکتر ایرج 
گالبتونچی، دبیر ســندیکای شــرکت های 
ساختمانی ایران با اشاره به اینکه سالی253 
هزار نفر فارغ التحصیل مهندســی در کشور 
داریــم و باید برای این آنها اشــتغال ایجاد 
کنیم، عنوان کرد: در ســایت سازمان برنامه 
و بودجه لیســت 450 هزار و 740 شرکت 
پیمانکاری و بیش از 3 هزار و 100 شرکت 
مهندسی مشــاوره که از سوی این سازمان 
مورد تایید صالحیت قرار گرفته  اند منتشــر 
شده  است. اگر بخواهیم برای این شرکت ها 
در داخل کشور کار ایجاد کنیم باید ساالنه 
2٫5 میلیــارد دالر کار تعریــف کنیم. اما با 
توجــه به وضعیت منابــع مالی دولت عمال 
ارجاع کار به این شــرکت ها مقدور نیست و 
باید در خارج از کشــور برای آنها کار ایجاد 
کنیم. اما در چه کشورهایی می توانیم برای 

شرکت های یاد شده کار ایجاد کنیم؟

گالبتونچی افزود: بررسی کارنامه پیمانکاری 
ترکیه به عنــوان رقیب ایــران در خارج از 
کشــور حاکی از این اســت کــه ترکیه در 
119 کشــور دنیا پروژه داشته است و  8 تا 
9 درصد از تولیــد ناخالص داخلی ترکیه از 
محل صنعت ساخت و ساز آن است و برای 
حدود 2 میلیون نفر از اتباع ترکیه نیز ایجاد 
اشتغال شده است. ترکیه همچنین دومین 
تولید کننده مصالح ساختمانی در جهان است 
و حدود 40 شرکت پیمانکاری ترکیه ای در 
زمره 200 پیمانکار برتر جهان قرار دارند. این 
در حالی است که با این ظرفیتی که ما داریم 

فاصله زیادی از این کشور داریم. 
وی افزود: دلیل عقب ماندگی ایران از رقبای 
خود در حوزه پیمانکاری و مهندسی مشاوره، 
عــدم حمایت دولت از شــرکت های ایرانی 
است. ما حمایت از شــرکتهای پیمانکاری 
خود را در سطح دولت بلد نیستیم. دلیل دوم 
این است که هنوز نتوانسته ایم در 40 سال 
گذشــته پیمانکاری خود را رشد دهیم و به 

سطح باالتری برسانیم. 
دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران 
گفــت: به نظر میرســد ما توانســته ایم در 
کشورهای همسایه عمق استراتژیک خود را 
اضافه کنیم اما نتوانسته ایم عمق مهندسیمان 
را گسترش دهیم. ترکیه در 40 سال گذشته 
340 میلیــارد دالر در قالــب 9 هزار پروژه 
پیمانــکاری در جهان انجام داده اســت اما 
ایران در همین دوره 31 میلیارد دالر پروژه 
خارجی داشته است. این همه در حالی است 
که قدمای ایرانی ما ســابقه درخشــانی در 
ساخت و عمران خارج از کشور داشته اند که 
»تاج محل« و »پاالیشگاه مدرس« نمونه ای 
از آن اســت. در حال حاضر نیز بزرگ ترین 
پروژه های عراق توسط شرکت های پیمانکاری 

و مهندسی مشاوره ایران انجام می شود.

نگاه ارباب-رعیتی به پیمانکاران ایرانی 
در این بخش از نشســت مهندس همایون 
ابراهیمــی دبیر ســندیکای شــرکت های 
تاسیســاتی و صنعتی  در پاســخ به سوال 
مجله دنیای سرمایه گذاری در زمینه رسیدن 
به استانداردها و کیفیت های جهانی عنوان 
کرد: پهلوان ترین آدم نیز نمی تواند دست تنها 
کاری انجام دهد، از این رو، منظور از حمایت 
دولت از شرکت های مهندسی، حمایت پولی 

نشست
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نیســت و ما از دولت پول نمی خواهیم. ما 
شاهدیم وقتی رییس جمهور ترکیه به ایران 
ســفر می کند، ناهار را همراه با پیمانکاران 
کشــورش که در ایران فعال هستند صرف 
می کند. آیا دولت ایران حاضر اســت چنین 
کاری را انجام دهد؟ متاسفانه اینگونه نیست 
و نگاه به شــرکت های پیمانکاری، همواره 
نگاهی ارباب- رعیتی بوده است. نگاهی که 
می گوید پیمانکار باید زیرنظر کارفرمای خود 
کار کند. این رویکــرد، معامله ای یک طرفه 
اســت. این در حالی اســت که شرکت های 
ایرانی به لحاظ فنی و اجرایی هیچ مشکلی 
ندارند. البته به لحاظ تکنولوژی مشــکالتی 
وجــود دارد، آن هم به دلیل اینکه دور خود 

دیوار کشیده ایم.

دولت چالشهای پیش روی بخش 
خصوصی را بردارد

در بخش دیگری از این نشســت مهندس 
جمشــید شــیخ اکبــری رئیــس انجمن 
شرکت های فنی و اجرایی درباره پروژه های 
راهسازی گفت: درست است که شرکت های 
به اصطالح خصولتی اغلب پروژه های کالن 
کشور را در اختیار دارند و انجام می دهند اما 
خصولتی ها این پروژه ها را با توان و ظرفیت 
بخش خصوصی انجام می دهند.گالیه مندی 
ما این است که بخش خصوصی خلع سالح 
شده اســت. قوانین باالدستی خوبی وجود 
دارد اما این قوانین اجرا نمی شوند. دولت ها 
هیچ گاه رویکرد شفافی نسبت به بنگاه های 
خصوصی نداشته اند. مهندس شیخ اکبری 
تاکید کرد: ما در انجــام کارهای عمرانی و 
احداث آزادراهها خودکفا هســتیم. از دولت 
هم می خواهیم چالشهای پیش روی بخش 
خصوصــی را بــردارد. ادامــه وضع موجود 

خسران بزرگی است. 

به صورت نمادین از ما نظر 
می خواهند

مهندس همایون ابراهیمی در پاسخ به سوال 
دیگری در زمینه حضور بخش خصوصی در 
تصمیم ســازی ها عنوان کرد: در تمام دنیا 
ســندیکاها و انجمنها در مراکز تصمیم ساز 
حضور دارند. تا زمانی که حلقه واســط بین 
مردم و حاکمیت پذیرفته نشود این مشکالت 
وجود دارد. بله قانون داریم، به صورت نمادین 

از ما نظر می خواهند اما درســت 24 ساعت 
قبل از ابالغ قانون از ما می خواهند نظر خود 
را اعالم کنیم. ما زمانی می توانیم اعالم نظر 
کنیم که در زمان کلید خوردن مسئله حاضر 

بوده باشیم.  

کرونا و صنعت احداث 
بخش دوم نشست خبری با پرسش و پاسخ 
شــروع شــد. در پایان این نشست خبری 
مهندس همایــون ابراهیمی عنــوان کرد 
در رابطــه با کرونــا دو پروتکل مورد بحث 
تشکلهای احداث و ســازمان برنامه بود که 
یکــی از آنها پروتکل بهداشــتی و دیگری 
پروتکلهای مرتبط با تعیین ضریب در رابطه 
با مشــکالتی که کرونا بــرای پیمانکاران و 
مشاوران ایجاد کرده بود. دکتر گالبتونچی 
سرپرست گروهی بودند که از این 5 تشکل 
با سازمان برنامه صحبت کردند و به نتیجه 
رسیدند. از آقای دکتر گالبتونچی درخواست 

دارم توضیحاتی در این زمینه ارائه دهند. 
دکتــر ایــرج گالبتونچی دبیر ســندیکای 
شرکتهای ساختمانی نیز در این باره عنوان 
کرد: داستان پر فراز و نشیب گرفتن ضریب 
کرونا از 17 فروردین ماه آغاز شــد. در 17 
فروردین مــاه طی جلســه ای که خدمت 
آقای دکتر نوبخت معاونت محترم ریاســت 
جمهوری و رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
حاضر بودیم مقرر شــد کارگروهی از بخش 
خصوصی به اتفاق نظام فنی و اجرایی کشور 
در مــورد آثار کرونا بر کارهای پیمانکاری و 
خدمات مهندسی مشاور تشکیل شود و این 
موضوعات را بررسی و جمع بندی کند تا تاثیر 
آن به شکل یک بخشنامه در قراردادها دیده 
شــود. در این زمینه ما دو کارگروه تشکیل 
دادیم که یکی از آنها کارگروه تهیه پروتکل 
کار در سیستم پیمانکاری تحت شرایط کرونا 
بود و برای آن جلسات مشترکی بین سازمان 
برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و نمایندگان 
تشــکلهای بخش خصوصی داشتیم. بعد از 
جلسات مفصل پروتکلی تهیه و تصویب شد 
که به عنوان نسخه سوم به دستورالعمل کار 

در شرایط کرونا پرداخته بود. 
وی افزود: مقرر شد وقتی این دستورالعمل 
اجرا شــد آثار آن در ســطوح و جنبه های 
مختلف بررســی شــود از جملــه این که 
فاصله گذاری اجتماعی و رعایت گندزدایی 

چه هزینه هایی به همــراه دارد، آثار آن در 
تجهیز کارگاه، استفاده از فضای بیشتر برای 
استقرار، تامین غذا، کار با راندمانهای مختلف، 
و اســتفاده بیشتر از ماشــین آالت بررسی 
و در 150 پروژه مدل شــد. شــرکتها برای 
تامین مواد بهداشتی، رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و غربالگری نیروی انسانی هزینه 
زیادی کردند. برآورد این هزینه ها جمع بندی 
و در اختیار ســازمان مدیریت قرار گرفت و 
بر اســاس آنها برای انواع مختلف قراردادها 

ضرایبی استخراج شد. 
دکتــر گالبتونچی تصریح کرد: در تمام این 
دوره به طور مســتمر جلســات حضوری و 
مجازی با ســازمان مدیریت و نظام فنی و 
اجرایی برگزار شــد و قرار شــد جمع بندی 
به شــکل بخشــنامه های بیرون بیاید. این 
بخشــنامه تهیه شــده اما علیرغم این که 
ریاســت محترم سازمان آقای دکتر نوبخت 
در جلســات مشــترکی که داشتیم عنوان 
کردند موافق تامین هزینه های تحمیل شده 
هستند، مخالفت هایی برای ابالغ بخشنامه 
وجود دارد در حالی که با ابالغ نشــدن این 
بخشــنامه ضررهای جدیدی به پیمانکاران 
وارد خواهد شد. امیدواریم سازمان مدیریت 
و نظــام فنی و اجرایی ایــن کار 10 ماهه و 
پرفراز و نشیب را که با مستندات و مدارک 

بسیاری تهیه شده ابالغ کنند. 
در پایــان این نشســت خبــری و پس از 
گزارش مختصر دکتــر گالبتونچی درباره 
اقدامــات صنعت احــداث در زمینه کرونا، 
مهندس همایون ابراهیمی دبیر سندیکای 
شرکت های تاسیساتی و صنعتی عنوان کرد: 
یک خصیصه منحصر به فرد فعاالن صنعت 
احداث این است که ضریب تکاثری اشتغال 
در حرفــه ما رتبه اول اســت یعنی با یک 
سرمایه گذاری کمتر نسبت به بقیه صنایع 
اشتغال بیشــتری تولید می کنیم، بنابراین 
اگر دولت ما را درنیابد با انبوهی از بیکاران 
متخصص روبرو خواهد بود. تردید نکنید که 
توسعه کشور باید به دست بخش خصوصی 
خالــص و مولد انجــام شــود. در صورت 
اطمینان به بخش خصوصی و یاری رساندن 
به آن اســت که مملکت رشد خواهد کرد 
و کورســوی امیدی که ما پیمانکاران را در 
این حرفه نگاه داشته است به یک روشنایی 

فراگیر تبدیل خواهد شد. 



 پیام آبادگران                                  
تیر و مرداد 1400
 شماره 396

24

سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران طی نامه ای ضمن تبریک به مناسبت برگزاری 
ســیزدهمین انتخابات ریاســت جمهوری و انتخاب آیت اهلل ابراهیم رئیسی به عنوان 
هشــتمین رئیــس جمهــور ایران اســامی، در راســتای همگامــی و همــکاری با دولت 
جدید و در جهت توســعه کشــور ســرفصلهایی را برای گسترش تولید، ایجاد اشتغال 

که امــکان تحریم هــای تحمیلی بعــدی را منتفی  کشــور بــه نقطه ای  مّولــد و رســاندن 
کامــل وضعیت معیشــت مــردم به صورت مســتمر و پایدار بــه ویژه در  نمایــد و بهبــود 
کرد و اعام آمادگی نمود در صــورت تمایل دولتمردان  زمینــه صنعت احــداث عنوان 

کاربردی به استحضار برساند.  موضوعات را به شکل تشریحی و 
کشــور و اســتمرار آن تا صنعتی  این ســرفصلها شــامل حرکت در مســیر توســعه پایدار 
کامــل اقتصاد مقاومتــی، جلوگیــری از انحــراف در برنامه های مصوب  شــدن و تحقــق 
توســعه فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی، ایجاد اشتغال، راه میانبر برای صنعتی شدن 
کشــور، حمایت از  و تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــا توجــه بــه پتانســیل های موجــود در 
بخــش خصوصــی و بسترســازی الزم و قانونــی بــرای توســعه آنها در صنعــت احداث، 
کمــک به رشــد و توســعه صدور خدمــات فنی و مهندســی، توجه به مســئله احداث 
مســکن روســتایی و شــهری، توجه به مســئله احداث مسکن روســتایی و شهری و 

کار است.  کسب و  کامل قانون بهبود مستمر فضای  درخواست برای اجرای 

سرفصلهای پیشنهادی
 سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

 به رئیس جمهور منتخب
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بــه  آغــاز مــوج چهــارم همه گیــری  بــا توجــه 
در  کرونــا  ویــروس  شــیوع  و  کرونــا  بیمــاری 
محدودیت هــای  اعمــال  و   1400 فروردیــن 
دبیرخانــه  اقتصــادی،  بنگاه هــای  فعالیــت 
ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای 
جهت تعیین تکلیف شــرکتهای پیمانکاری و 
نحــوه فعالیت پروژه ها و دفاتر مرکزی نســبت 
شــرکتهای  فعالیــت  وضعیــت  “اســتعالم  بــه 
و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  از  پیمانــکاری” 

آموزش پزشکی اقدام نمود.
ایــن نامــه خطــاب بــه دکتــر 
محتــرم  معــاون  رئیســی 
تنظیــم  بهداشــت  وزارت 

شده است.
در متن نامه  آمده است:

و  زحمــات  از  ســپاس  بــا 
حضرتعالــی  موثــر  تالشــهای 
و  محترمتــان  همــکاران  و 
زحمــات  از  تشــکر  و  تقدیــر 
کادر درمان و آرزوی توفیق و 
سالمتی روز افزون از خداوند 
متعال برای دست اندرکاران 
کشــور،  پزشــکی  جامعــه 
می رســاند  اســتحضار  بــه 
شــــــــــــــرکتهای  ســندیکای 
بعنــوان  ایــران  ســاختمانی 
قدیمی تریــن تشــکل صنفی 
بخــش عظیمــی  نماینــده  و 
طرحهــای  پیمانــکاران  از 
کشــور  زیربنایــی  و  عمرانــی 
بــا بیــش از دو میلیــون نفــر 
مختلــف  هــای  طیــف  از 
تــا  زحمت کــش  کارگــران  از 
مهندســان مجرب در اقصی 
بــه  مشــغول  کشــور  نقــاط 
که سهم  فعالیت می باشــند 
بزرگی در آبادانی، اشــتغال و 
کشــور  رونــق تولید و اقتصاد 

دارند.

بــا توجه به شــرایط حاد و خاص ایجاد شــده 
کرونا شرکتهای عضو  به دلیل شــیوع بیماری 
ســندیکا جهــت رعایــت و تمکین دســتورات 
کرونــا در خصوص نحوه  ســتاد ملــی مبارزه با 
کــه عمدتــا  حضــور و ادامــه فعالیــت شــرکتها 
دفاتــر مرکــزی آنهــا در تهــران فعال بــوده و در 
کارگاه هستند درخواست  سراسر کشور دارای 

استعالم از ستاد را نموده اند.
خواهشمند است دستور فرمایید تصمیمات 

کرونــا در مــورد نحــوه  ســتاد ملــی مبــارزه بــا 
فعالیتهای شــرکتهای پیمانــکاری با موضوع 
کامل یا فعالیت محدود در این بازه  تعطیلی 
زمانی را به این ســندیکا جهت اطالع رسانی 

فوری به اعضا ابالغ فرمایند.
صــادر  کــه  اقدامــی  دســتور  از  پیشــاپیش 

میفرمایید سپاسگزاری مینماید.
با تقدیم احترام
گابتونچی . دبیر ج  ایر

استعالم وضعیت فعالیت 
ونا شرکتهای پیمانکاری در پیک چهارم کر
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تاسیس:  1326

تاریخ:1399/5/21

شماره: 99-62876

پیوست:

شماره ثبت: 94
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تاسیس:  1326

تاریخ:1399/05/08

شماره: 99-62836

پیوست:

شماره ثبت: 94
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بــا توجه بــه صدور بخشــنامه نظام فنی 
اجرایی بــا موضوع تمدید رتبه های 3 و 
کرونا و  4 و 5 در شــرایط شــیوع بیماری 
جلوگیری از مراجعات مکرر متقاضیان، 
گالبتونچی رئیس ســندیکای  ج  دکتر ایر
ایــران  ساختـــــــــــــــمانی  شــرکت های 
 2 و   1 رتبه هــای  تمدیــد  “درخواســت 
پیمانــکاران از نظــام فنــی و اجرایــی” را 
در نامــه ای بــه دکتر قانع فــر رئیس امور 
نظــام فنــی و اجرایــی ســازمان برنامــه و 
کــرد. متــن نامه  ح  کشــور   مطــر بودجــه 

ح است. گالبتونچی بدین شر دکتر 

جناب آقای دکتر سیدجواد قانع فر
رئیــس محتــرم امور نظام فنــی و اجرایی 

کشور سازمان برنامه و بودجه 
نامــه  دریافــت  پیــرو  احتــرام،  و  ســالم  بــا 
 99 تیــر   29 خ  مــور  206989/99 شــماره 
آن ریاســت محترم دربــاره موضوع تمدید 
پایه هــای  پیمانــکاری  گواهینامه هــای 
منظــور  بــه  اســت  خواهشــمند   5 و   3،4
حفــظ ســالمت و پیشــگیری از مراجعــات 
و اقدامــات منتهــی بــه تمدیــد صالحیــت 
 2 و   1 رتبه هــای  دارای  پیمانــکاران 

دستورات مشابهی صادر فرمایید.
کــه مراحــل اخــذ،  تصدیــق مــی فرماییــد 
اقدامــات و مراجعات مربــوط به پایه های 
مخاطــره  امــکان  و  بــوده  بیشــتر  باالتــر، 

همچنان باالست.
کــه اســتحضار داریــد با  ضمنــا همانگونــه 
بــر  پیمانــکاران  امتیــازات  نصــاب  تغییــر 
 117921/99 شــماره  بخشــنامه  اســاس 
خ 11 خــرداد 99 و بــا توجه بــه افزایش  مــور
خ دالر و رشــد شــدید قیمت ها  گهانی نر نا
در اثــر تحریم هــای ظالمانــه، تنهــا در دو 
ســال اخیــر، ایــن نصابهــا بیــش از دوبرابر 
افزایــش یافته اســت و ایــن موضوع باعث 
افت شــدید رتبه هــای پیمانکاران خواهد 

گشت.
لــذا بــا توجــه بــه فشــارهای همــه جانبــه 
کشــور  کم بر  وارده و شــرایط اســتثنایی حا
خواهشــمند   ،19 کوویــد  پاندمــی  اثــر  در 
اســت دســتور فرماییــد اجرای بخشــنامه 
اعمــال  و  افتــاده  تعویــق  بــه  الذکــر  فــوق 
ضرایــب جدید به شــرایط غیرفورس ماژور 

گردد. فعلی موکول 
با تشکر

گالبتونچی  ایرج 
دبیر

ح شد از سوی سندیکای شرکت های ساختمانی مطر

درخواست تمدید رتبه های ۱ و ۲ پیمانکاران از نظام فنی و اجرایی

ا�ت �ب
مکا�ت
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تاسیس:  1326

تاریخ:1399/6/4

شماره: 99-62943

پیوست:

شماره ثبت: 94

آدرس : تهــران خیابــان طالقانــی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شــماره86-کد پســتی: 1416964691
کس: 66464084 www.acco.ir  info@acco.irتلفن: 66469105 - 66402037-66460195- 66464261 )ده خط(   فا
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تاسیس:  1326

تاریخ:1399/6/5

شماره: 99-62948

پیوست:

شماره ثبت: 94

آدرس : تهــران خیابــان طالقانــی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شــماره86-کد پســتی: 1416964691
کس: 66464084 www.acco.ir  info@acco.irتلفن: 66469105 - 66402037-66460195- 66464261 )ده خط(   فا
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 پیام آبادگران                                  
تیرو مرداد  1400

 شماره 396

47

تاسیس:  1326

تاریخ:1399/6/5

شماره: 99-62948

پیوست:

شماره ثبت: 94

آدرس : تهــران خیابــان طالقانــی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شــماره86-کد پســتی: 1416964691
کس: 66464084 www.acco.ir  info@acco.irتلفن: 66469105 - 66402037-66460195- 66464261 )ده خط(   فا
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تاسیس:  1326

تاریخ:1399/6/10

شماره: 99-62952

پیوست:

شماره ثبت: 94

آدرس : تهــران خیابــان طالقانــی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شــماره86-کد پســتی: 1416964691
کس: 66464084 www.acco.ir  info@acco.irتلفن: 66469105 - 66402037-66460195- 66464261 )ده خط(   فا
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مکا�ت
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تاسیس:  1326

تاریخ: 1399/2/17

شماره: 99-62453

پیوست:

شماره ثبت: 94

آدرس : تهــران خیابــان طالقانــی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شــماره86-کد پســتی: 1416964691
کس: 66464084 www.acco.ir  info@acco.irتلفن: 66469105 - 66402037-66460195- 66464261 )ده خط(   فا

با تقدیم احترام
ایرج گالبتونچی

 دبیـر

ا�ت �ب
مکا�ت
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390151

در ارتباط با دستورالعمل جبران آثار ناشی از افزایش قیمت  ارز 
در پیمان های ریالی فاقد تعدیل 

کارفرمایان در خصوص بخشنامه های جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل و  نظر به برداشته ای متفاوت برخی از 
بعضا اعالم و اعمال برخی  موارد مغایر با ضوابط بخشنامه ها در قراردادهای منعقده، از جمله موضوع حذف شمول دستمزد از ضوابط بخشنامه 
که بخشنامه  کارفرما اعالم نموده است  گردیده است و  ح  که در قرارداد منعقده شرکت رژیان پی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات  رادیویی مطر
گرفته  و مشــمول دســتمزد نمی گردد و درخواســت اصالح صورت وضعیت  جبران آثار ناشــی از افزایش قیمت ارز صرفا به مصالح و  تجهیزات تعلق 

وفق نظر خود را می نماید.
ایــن ســندیکا پــس از دریافــت اظهارنظر نظام فنــی و اجرایی در خصوص موضوع،  مراتب آن را  پیمانکار اعالم نمود تا نســبت به درخواســت انجام  

ج می گردد. گردد، مکاتبات مرتبط در اقدامات وفق ضوابط بخشنامه و قرارداد اقدام 
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پیگیری موضوع هزینه تنزیل اوراق 
مالی اسامی سال 97

 از معاون حقوقی رئیس جمهور

مالــی  اوراق  تنزیــل  هزینــه  موضــوع 
کــه بــه  اســامی ســال 97 طــی نامــه ای 
امضای دبیر سندیکا رسیده بود از خانم 
رئیــس  حقوقــی  معــاون  جنیــدی  دکتــر 
جمهــور پیگیــری شــد. متن  نامــه بدین 

ح است:  شر

تاسیس:  1326

تاریخ: 1399/07/20

شماره: 99-63154

پیوست:

شماره ثبت: 94

آدرس : تهــران خیابــان طالقانــی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شــماره86-کد پســتی: 1416964691
کس: 66464084 www.acco.ir  info@acco.irتلفن: 66469105 - 66402037-66460195- 66464261 )ده خط(   فا

1399/07/21 

 6893/ 10/1/ص

 دارد

ا�ت �ب
مکا�ت
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با توجه به تصمیمات ابالغی ستادملی مبارزه 
با کرونا جهت اجــرای محدودیت فعالیتها 
در ســطح کشــور در دوره موج سوم شیوع 
ویروس کرونا و عدم شــفافیت نحوه فعالیت 
شرکت های پیمانکار و کارگاه های عمرانی، 
دبیرخانه ســندیکا جهــت تعیین تکلیف و 

نحوه فعالیت اعضای خود و سایر پیمانکاران 
نسبت به پیگیری موضوع از ستاد ملی کرونا 
و سازمان برنامه و بودجه اقداماتی را  تا آخر 
آبان انجام داده اســت. متن نامه ارسالی به 
وزارت بهداشت جهت اطالع منتشر می گردد. 
الزم به ذکر است پس از حصول نتیجه، فورا 

موضوع به اطالع اعضا خواهد رسید.

جناب آقای دکتر حریرچی
دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با کرونا

موضوع: فعالیت شرکت های پیمانكاری
با ســالم؛ احترامــا با ســپاس از زحمات و 
تالشــهای موثــر حضرتعالــی و همکاران 
محترمتــان در خصوص بررســی و کنترل 
شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و ضمن 
تقدیر و تشکر از زحمات کادر درمان و آرزوی 
توفیق و سالمتی روز افزون از خداوند متعال 
برای همه دســت اندرکاران جامعه پزشکی 

کشور به استحضار می رساند،
سندیکای شرکت های ســاختمانی ایران به 
عنوان قدیمی ترین تشکل صنفی و نماینده 
بخش عظیمی از پیمانکاران طرح های عمرانی 
و زیربنایی کشور با بیش از دو میلیون نفر از 
طیف های مختلــف از کارگران زحمتکش تا 
مهندسان مجرب در اقصی نقاط کشور مشغول 
به فعالیت می باشند که سهم بزرگی در آبادانی، 

اشتغال و رونق تولید و اقتصاد کشور دارند.
با توجه به شرایط حاد و خاص ایجاد شده به 
دلیل شیوع بیماری کرونا، شرکت های عضو 
سندیکا جهت تمکین از دستورات ستاد ملی 
مبارزه با کرونا در خصوص نحوه حضور و ادامه 
فعالیت شرکت ها که عمدتا دفاتر مرکزی آنها 
در تهران فعال بوده و در سراسر کشور دارای 
کارگاه هستند درخواست استعالم از ستاد را 

نموده اند.
خواهشمند است دستور فرمایید تصمیمات 
ســتاد ملی مبارزه با کرونــا در مورد نحوه 
فعالیتهای شرکت های پیمانکاری و عملیات 
عمرانی و مبنی بر تعطیلی کامل یا فعالیت 
محدود از اول آذرماه را به این تشکل جهت 

اطالع رسانی فوری به اعضا ابالغ فرمایند.
پیشــاپیش از دســتور اقدامی کــه  صادر 

می فرمایید سپاسگزاری می نماید.
با تقدیم احترام
ایرج گالبتونچی . دبیر

پیگیری وضعیت فعالیت شرکت های پیمانکاری
 در محدودیتهای   کرونایی

ا�ت �ب
مکا�ت
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جناب آقای آهنگران
و  برنامه ریزی  محتــرم  معــاون 
هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری- 

صنعتی و ویژه اقتصادی
موضوع: لیست برخی از پیمانكاران 
دارای سابقه فعالیت در مناطق آزاد 

تجاری اقتصادی
با سالم؛

احترامــا بازگشــت بــه نامه شــماره 
2832/30/992 مورخ 18 شهریور 99 
با موضوع اعالم اسامی شرکت هایی که 
ســابقه فعالیت در مناطق آزاد تجاری 
صنعتی و ویژه اقتصادی داشــته اند به 
پیوست فهرست شرکت های عضو این 
سندیکا که سابقه همکاری و فعالیت در 
 مناطق آزاد تجاری صنعتی داشــته اند
 جهــت هرگونه اقــدام الزم به حضور 

تقدیم می دارد.
متعاقبا اســامی سایر شرکت های فعال 

در این مناطق تقدیم می گردد.
پیشــاپیش از اقدامــی کــه معمــول 

می فرمائید سپاسگزاری می نماید.

با سپاس
ایرج گالبتونچی / دبیر

معرفی اعضای سندیکا به سازمان امور مناطق آزاد 
تجاری و اقتصادی

ســندیکا قصد دارد تا فهرســتی از پیمانکاران عضو خویش که در 
مناطق آزاد تجاری اقتصادی فعالیت داشــته انــد را به دبیرخانه 
ســازمان امور مناطق آزاد تجاری و اقتصادی جهت درج در لیست 
پیمانکاران مــورد نظر معرفی نماید. بر همین اســاس طبق نامه 
شــماره 99-63019 مورخ 19 شهریور ماه از کلیه اعضای محترم 
که دارای سابقه فعالیت در مناطق آزاد بوده اند درخواست نمود تا 

با تکمیل فرم اظهارنامه مربوطه آمادگی خویش جهت قرار گرفتن 
در فهرست مذکور را اعالم نمایند.

پس از تجمیع اظهارنامه های دریافت شده و طی نامه ای به معاونت 
برنامه ریزی و هماهنگــی امور مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه 

اقتصادی این امر صورت گرفته است.
در متن نامه چنین آمده است:
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تاسیس:  1326

تاریخ:1399/03/21

شماره: 99-62589

پیوست:

شماره ثبت: 94

www.acco.ir  info@acco.ir
آدرس : تهــران خیابــان طالقانــی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شــماره86-کد پســتی: 1416964691

کس: 66464084 تلفن: 66469105 - 66402037-66460195- 66464261 )ده خط(   فا
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فعــاالن اقتصادی باالخــذ پیمانکاران صنعت 
احــداث در ســال 1399 هجــری شمســی با دو 
که  معضل اساســی و بی ســابقه مواجه شدند 
کشــور تلقی  مــی توانــد نقطه عطف ســازندگی 

گردد .
گســیخته و بی ســابقه  حادثــه اول تــورم لجام 
که از ابتدای ســال 1397 شروع و در  اقتصادی 
شش ماهه اول سال 1399 به اوج خود رسید .
گیر  شدن  کرونا و فرا حادثه دوم شیوع ویروس 
که منجر  بیماری covid - 19  در جهان و ایران 
کلیــه فعالیتهــای اقتصــادی از  بــه بالتکلیفــی 

گردید . کشور  جمله صنعت پیمانکاری 
کــه هر یــک از معضــالت فوق  قابــل ذکر اســت 
بــه تنهایی قــادر اســت جامعــه پیمانــکاری را 
که  بــه چالش جدی بکشــاند لذا واضح اســت 
همزمــان شــدن ایــن دو بیمــاری مهلــک چــه 
تاثیر سویی بر فعاالن این حرفه دشوار خواهد 
کــه جبــران آنهــا صرفــا بــا همــکاری  گذاشــت 
 بی دریغ دولت و دســتگاههای اجرایی میسر 

خواهد بود .
کمیســیون فنــی در راســتای تعهــد حرفه ای و 
صنفی سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران 
اقــدام به تشــکیل جلســات متعدد بــه منظور 
یافتن راهکارهای مناســب مقابله با معضالت 
پیــش آمــده نمــوده تــا بتوانــد بــا اقداماتــی به 
هرچنــد  قدمــی  بتوانــد  زیــر  ردیفهــای  ح  شــر

کوچک در رفع مشکالت بردارد .  
کمیســیون  اهم اقدامات انجام شــده توســط 

ح زیر می باشد . فنی در سال 1399 به شر
1- تهیه و تکمیل جداول تاثیر شــرایط شــیوع 

کرونا در قراردادهای رشته ابنیه ویروس 
2- تهیه و تکمیل جداول تاثیر شــرایط شــیوع 

کرونا در قراردادهای رشته راهسازی ویروس 
شــاخصهای  در  موثــر  عوامــل  خ  نــر تهیــه   -3
تعدیل ســال 99 مــورد درخواســت دفتر نظام 

فنی و اجرایی
4- بر رســی و تعیین نــرخ مصالح خاص جهت 

تولید فهرست بهای آتی
انســانی  نیــروی  دســتمزد  خ  نــر بررســی   -5

   ....................
محدودیت هــای  و  مشــکالت  بــه  توجــه  بــا 
گســترش  شــرایط  از  ناشــی  آمــده  عمــل  بــه 

کرونــا و بــه تبــع  آن چگونگــی  شــیوع ویــروس 
و بخصــوص  پیمانــکاری  فعالیت شــرکت های 
کمیســیون  به  کارگاه،  فعالیت هــای  در داخل 
بررسی نحوه فعالیت شــرکت ها و تبعات ناشی 

کرونا پرداخت. از بیماری 
گردیــد  بــا توجــه به بــاال بــودن ضریب  عنــوان 
کندگی  کــم جمعیتــی و تنــوع قومیتــی و پرا ترا
محل ســکونت پرســنل شــاغل، نگرانی از بروز 
کرونــا در  زمــان بازگشــت از  و شــیوع بیمــاری 
مرخصی افراد شــاغل در هالــه ای از ابهام بوده 
کرا ت   که در این راستا با  تشکیل جلسات و مذا
کنتــرل و انجام تمهیدات  در ارتبــاط  بــا نحوه  
کــم جمعیتی در  کــه ترا بهداشــتی در مواقعــی 
اتوبــوس و مینی بوس ایاب و ذهاب پرســنل و 
کاری  تجمع در ساعات آغازین و پایان شیفت 
کارت زنــی و تجمــع در صــف تحویل  در محــل 
کارگری  کم جمعیتی در اتاق های  غــذا و نیز ترا
کاری وجــود دارد،  ایــن نگرانــی  کیپ هــای  و ا
را افزایــش می دهــد و موضــوع فــوق از اوایــل 
کنون دغدغه  فکری  اسفند ماه ســال 1398 تا
کارگاه های پیمانکاری بوده و امورات  مدیران 

اجرایی را تحت الشعاع خود قرار داده است.
در ایــن راســتا  از معاون محتــرم رئیس جمهور 
و رئیس ســازمان برنامه و بودجه در خواســت 
کارگاه های پیمانکاری  تعلیق و توقف فعالیت  

گردید.
خ  مــور  98-2370 شــماره  )نـــــــــــامه های  
1398/12/24 و 62589 - 99 مورخ 1399/3/21( 
و متعاقــب اعــالم نظــر نظــام فنــی و اجرایی به 
هماهنگــی   شــورای   محتــرم  رئیــس  عنــوان  
تشــکل های مهندســی، صنفــی و حرفه ای در 
قهــری  حــوادث  شــرایط  مصادیــق   خصــوص 
 در قراردادهــای حــوزه نظــام فنــی و اجرایــی
قراردادهــای  در  شــده  پیش بینــی  کشــور   

که تصریح می نماید: منعقده 
در  قهــری  حــوادث  شــرایط  »مصادیــق   
قراردادهــای  حــوزه نظــام  فنــی و اجرایــی 
طرفیــن  اســت  شــده  پیش بینــی  کشــور 
اجــرا   و  ســاخت  پیمانــکاری  قرارداد هــای 
خدمــات  ســاخت،  و  ح  طــر پیمانــکاری  و 
بازرســی و مشــاوره میدانــی )ماننــد  نظارت 
 کارگاه،  ژئوتکنیک و نقشه برداری( و خدمات

انفورماتیکــی  کارهــای  در  اجــرا  و  نصــب   
و  متعلقــه  شــرایط  بــه  توجــه  بــا  می تواننــد 
پروژه )مانند پیشــرفت فیزیکی، زمان اتمام 
بــا رعایــت  و تامیــن اعتبــار الزم ســاالنه( و 
دســتورالعمل الزامات  بهداشــتی و سامت 
وزارت  اباغــی  پروژه هــای   در  کار  محیــط 
بهداشــت، درمــان  و آموزش پزشــکی و این 
کارفرما  سازمان حســب مورد  با مساعدت 
دهنــد   ادامــه  را  قــرارداد  موضــوع  خدمــات 
در  موجــود  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  بــا  یــا 
مفــاد قراردادهــای منعقــده )ماننــد تمدیــد 
مــدت قــرارداد، تعلیــق و...  به گونه ای عمل 
کــه ضمن رعایت  حقوق طرفین قرار  نمایند 
کیفیــت، هزینــه و زمان بهینه  داد،  الزامــات 

پروژه های  تامین شود...«
خ 99/1/26   تصویــر نامــه  شــماره 30511 مــور

ج می گردد.  در
متعاقب مکاتبات به عمل آمده،  این سندیکا 
اقــدام بــه تنظیــم  آنالیــز هزینه هــای اضافــی و 
کرونا نمود و در بررســی های به عمل  مرتبط با 
ح  آمــده هزینه هــای متاثــر از بیمــاری بــه شــر
اطالعات جداول شماره 1 و 2 محاسبه و اعالم 

گردید.
احــداث  هزینــه  شــامل  هزینه هــا،  ایــن 
ایجــاد  منظــور   بــه  اضافــی  ســاختمان های 
فضــای مناســب در ســاختمان های مرتبط با 
کارگاه و هزینه هــای اضافــی غذا، ایاب  تجهیــز  
و ذهــاب، تامیــن  تجهیــزات اضافــی  و لوازم و 
مــواد بهداشــتی مطابــق پروتکل هــای اعــالم 

شده می باشد.
ج در  ضمنــا در این بررســی ، راهکارهــای مندر
مفــاد  مــواد 43 و 49 شــرایط عمومــی پیمــان   

ح  بوده است.  نیز مطر
بــا  ارتبــاط  در  کمیســیون   اقدامــات  ســایر   

گردیده است: موارد زیر انجام 
خ اقالم مورد درخواســت دفتر نظام    تهیه نر
فنــی و اجرایــی در دوره  هــای  ســه ماهه هــای 
تولیــد  در  اســتفاده   مــورد  و  جــاری   ســال 

شاخص های تعدیل
و  خــاص  اقــالم  خ  نــر تعییــن   و  بررســی   
اضافــی مصالــح عمومــی و ماشــین آالت مــورد 
دوره در  اجرایــی  و  فنــی   نظــام   درخواســت 

ونا بر قراردادهای عمرانی تاثیر شیوع کر
وری بر گزارش ها و اقدامات کمیسیون فنی سندیکا  در سال 1399   مر

ا�ت �ب
مکا�ت
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 دکتر نوبختجناب آقای حضور گرامی 
 رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورمحترم معاون 

 های شرکتهای پیمانکاری در شرایط کنونیکارگاه موضوع: 
 

 سالم؛ پس از
احتراماً،     همانطوریکه استحضار دارند پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی و بطور کلی شاغلین صنعت احداث 

های اجرایی در شرایط فعالیت کارگاهادامه به دلیل عدم دریافت بخشنامه از سوی آن سازمان در خصوص چگونگی 
 کنونی در وضعیت نامشخص قرار دارند.

ها، با ع ویروس کرونا در سطوح جامعه، چگونگی فعالیتهای پیمانکاری و باالخص در کارگاهنظر به گسترش و شیو
توجه به باال بودن ضریب تراکم جمعیتی و تنوع قومیتی و نیز پراکندگی جغرافیایی محل سکونت پرسنل شاغل در 

از مرخصی پرسنل شاغل بسیار باالست، باشد، نگرانی از بروز و شیوع ویروس کرونا در زمان بازگشت ای از ابهام میهاله
های ایاب و ذهاب پرسنل، تجمع در ساعات آغازین و پایانی شیفت کاری در بوستراکم جمعیتی در اتوبوس و مینی

های کاری این نگرانی را زنی و تجمع در صف تحویل غذا و نیز تراکم جمعیتی در اتاقهای کارگری و اکیپمحل کارت
طرفی مراجعات مکرر و متعدد روزانه از خارج کارگاه جهت امورات مختلف اجرایی و ادارات نیز دهد و از افزایش می

 باشد. در حال انجام می
از اوایل اسفندماه تاکنون دغدغه فکری مدیران باشد، که خارج از روند متعارف فعالیتهای پیمانکاری می روند فوق

 تعطیل جریان داشته است. صورت نیمه های پیمانکاری بوده و امورات اجرایی بهکارگاه
بینی رفع معضل های پیمانکاری تا زمان پیشکارگاهفعالیت ای خواهشمند است دستور فرمایند، با صدور بخشنامه

یاهرتاریخی که صالح می دانید متوقف وتعلیق اعالم گردد 1399ماه سال  اردیبهشتکنونی و یا حداقل تا پایان 
 مات پیشگیرانه، سایر تعهدات پیمانکاری نیز مورد توجه قرار گیرد.بعمل آوردن اقداتاضمن 

 را دارد. آورند کمال تشکراین مورد بعمل میقبالً از اقدامی که در 
 با تقدیم احترام

 ایرج گالبتونچی
 دبیـر             

 
 
 

www.acco.ir  info@acco.ir

خ  نــر افزایــش  بــا  مواجــه  اقــالم  در  کار  حجــم 
کاهش یابد. غیرمتعارف تا سقف 25 % 

خ ارز در مقاطعی    ج( مشــابه بخشنامه تغییر نر
تاخیرات مدت پیمان مجاز شود

  چ( تبدیل قرارداد به پیمان مدیریت
  ح( اســتفاده از مــاده 81 قانــون مقــررات مالــی 

دولت تا سقف 25% و تکرار به دفعات 
کمیسیون  برخی ضوابط  در ادامه برنامه جلسات 

کــه در مواقعــی مانــع  و دســتورالعمل های جــاری 
قانونــی  قابلیت هــای  از  برخــورداری  و  اســتفاده  

گرفت. کار قرار  می گردد بررسی و در دستور 

کمیســیون آقایان مهندسان: یوسفیان،  اعضای 
روزی طلــب، همیــری، صدرعضــدی، یزدانــی، 
ظاهــری، مدنــی، ســهرابی، عــارف آذر و خانــم 

مهندس شوقی

 سه ماهه های سال جاری
خ دســتمزد  نیــروی   بررســی  نــر
آن  تغییــرات  رونــد  و   انســانی 

 در  سال 1399
  اظهــار نظر در ابهامات مطروحه 
توسط شــرکت ها و اعالم نکات نظر 

قانونی و قراردادی
قــراردادی  مشــکالت  بررســی      
نماینــدگان  حضــور  بــا   شــرکت ها 
کمیسیون  و  ذیصالح در جلســات  

بانظر اعضا
تغییــرات  رونــــــــــــــــــــد  بررســی     
دوره هــای  تعدیــل   شــاخص های 
ســال  دوم  و  اول  ماهه هــای  ســه 

1399
  بررســی  موارد نارســایی در مورد 
خســارت عــدم پرداخــت تعهــدات 
در  تاخیــر   تادیــه  و  کارفرمــا  مالــی 
که  الزم است با صدور  اوراق خزانه 
بخشــنامه های مانع اجرای خالف 

شود 
به منظور برون رفت از شرایط فعلی 
مشــکالت  مبتــال بــه فعالیت هــای 
پیمانــکاری ناشــی از تاثیر تغییرات 
خ مصالــح،  نــر ارز در   خ  نــر روزمــره 
کاال و تجـــــــــــــــــهیزات و خدمــات، 
ح زیر  پیشــنهاد های اجرایی به شر

گردید: ح   مطر
مابه التفــاوت  پرداخــت  الــف(     
خ مصالــح اقالم اصلی بر اســاس  نــر
خ  نرخنامــه  ســه ماهــه چهــارم  نــر

سال 1398 
خ میلگرد،   از جمله مابه التفاوت نر
روال  طبــق  ســیمان  و  آهــن آالت 
خ نامــه و  قبلــی و براســاس روش نر
با اصالح ضر یب باالســری 1/14 به 

باالسری پیمان 
خ پیمان، موضوع    ب( تغییر در نر
خ پیمان براساس  تجدید نظر در نر
ســال  بودجــه  قانــون   80 تبصــره 

1356
خاتمــه  مجــوز  پ(دریافــت    
اســت  راهــکار  یــک  نیــز  پیمــان 
)اختیار  خاتمه پیمان به پیمانکار 

داده شود(
پیمانــکار  درخواســت  بــا  ت(    
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در ادامــه پیگیری های ســندیکا در خصوص 
حل مشــکل مالیاتــی شــرکتهای صادرکننده 
و مهندســی در ســال 1397  فنــی  خدمــات 
جلســه ای در روز شــنبه تاریــخ 22 آذر 1399 
با حضــور دکتــر نهاوندیان معــاون اقتصادی 
گالبتونچی دبیر و ســایر  رئیس جمهور و دکتر 

گردید.  نمایندگان سندیکا برگزار 
گالبتونچی ضمن  ݢدر این نشســت آقای دکتر  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ
صادرکننــده  شــرکتهای  مشــکالت  تشــریح 
خدمــات فنی و مهندســی با موضــوع مالیاتی 
کرد: تعدادی از شــرکتهای پیمانکاری  عنــوان 
عضو ســندیکای شرکتهای ســاختمانی ایران 
کشــور و با  کنونی  در شــرایط اقتصــادی خاص 
قبــول تمــام ســختی ها و دشــواریهای موجود 
در عرصــه صــدور خدمــات فنــی و مهندســی، 
ارزی و  ارز خــاص و ســهمیه  بــدون دریافــت 
کشــور مشــغول به  عــدم انتقــال ارز به خارج از 
که بر اساس قانون بودجه  فعالیت می باشــند 
ســال 1399 ، موضــوع صــادرات خدمات فنی 
شــمول  از  کشــاورزی  بخــش  و  مهندســی  و 
شروط این بند یعنی رفع تعهد ارزی به منظور 

استفاده از مشوق های مالیاتی مستثنی شده 
اند. )جزء 1 بند ک تبصره 6(

گالبتونچــی افــزود: ولــی ایــن حکــم در  دکتــر 
بنــد ج تبصــره 8 قانــون بودجــه ســال 1398 
بــرای اســتفاده از مشــوق هــای مالیاتــی در 
که  ســال 97، تصریح نــدارد. در حــال حاضر 
ســازمان امور مالیاتی پرونده های ســال 97 
اینگونه صادرکنندگان را رســیدگی می نماید، 
ســود  و  ارزی  درآمــد  شناســایی  بــه  نســبت 
خ ارز و مطالبــه مالیــات  نــر از تســعیر  ناشــی 
عملکــرد مربــوط بــه ســال 97 آنهــا هماننــد 
ســایر مشــمولین این حکم )رفــع تعهد ارزی 
بــه منظــور اســتفاده از مشــوقهای مالیاتــی( 

اقدام نموده است.
کــه درآمدهــای  کــرد: در حالــی  وی تصریــح 
کســر همه هزینه ها  حــوزه پیمانکاری پس از 
و در پایان پروژه قابل محاســبه بوده و ســود 
و  مشــخص  پیمانــکاری  فعالیــت  از  ناشــی 
در پرونــده مالــی شــرکت ثبــت می گــردد این 
اقدام سازمان امور مالیاتی مشکالت فراوانی 
بــرای شــرکتهای صادرکننــده خدمــات فنــی 

پیگیری هــای  و  نمــوده  ایجــاد  مهندســی  و 
گرفته از بانک مرکزی و ســازمان امور  صــورت 
مالیاتــی با عنــوان اینکه بایســتی موضوع در 
ح شود به  شــورای هماهنگی اقتصادی مطر

نتیجه ای نرسیده است.
در پایان دبیر سندیکا اعالم نمود درخواست 
سندیکای شــرکتهای ساختمانی ایران برای 
گرفتار این موضوع تسری استثناء  شرکتهای 
ک تبصره 6 قانون  مربــوط بــه جکم جز 1 بند 

بودجه سال 99 به سال 97 می باشد.
 دکتــر نهاوندیان نیــز در این دیدار با حمایت 
هــر چــه بیشــتر از صــادرات غیرنفتی بــه ویژه 
مهندســی  و  فنــی  خدمــات  صادرکننــدگان 
ح شــده توســط  اعــالم نمــود: »موضــوع مطر
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی، مشــکل 
شــود  تــالش  می بایســتی  و  اســت  بزرگــی 
وی  گــردد«  حــل  شــرکتها  ایــن  مشــکل  تــا 
راهکارهای الزم را اعالم نمود و بیان داشت: 
بــرای حــل مشــکل شــرکتهای ایــن حــوزه از 
طریق ریاســت محترم ســازمان امور مالیاتی 

پیگیری های الزم را انجام خواهند داد.

گرفت  گابتوچی دبیر سندیکا با دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور صورت   در دیدار دکتر 

رفع مشکل مالیاتی 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

 دکتر نهاوندیان:
 »موضوع مطرح شده 
توسط سندیکای 
شرکتهای ساختمانی، 
مشکل بزرگی است و 
می بایستی تالش شود تا 
مشکل این شرکتها حل 
گردد« وی راهکارهای 
الزم را اعالم نمود و بیان 
داشت: برای حل مشکل 
شرکتهای این حوزه از 
طریق ریاست محترم 
سازمان امور مالیاتی 
پیگیری های الزم را انجام 
خواهند داد.

ا�ت �ب
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ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایران طی نامه ای خطاب به ریاست 
کشــور جناب آقای  محترم نظام فنی و اجرایی ســازمان برنامه و بودجه 
دکتر قانع فر، درخواســت تعیین شــاخص مبنای تعدیل ســه ماهه دوم 

سال 1399 را نمود.
مســتحضرید  کــه  گونــه  همــان  اســت:  آمــده  چنیــن  نامــه  متــن  در 
شــاخص های تعدیــل ســه ماهــه دوم ســال 99 به صــورت ماهانــه )تیر، 
آذر 99   2 خ  مــور و شــهریور 99( طــی بخشــنامه 457479/99  مــرداد 
خ 2  که در بخشــنامه 259227/99 مور گردیده اســت. از آنجایــی  ابــالغ 
مرداد 99 با موضوع ابالغ شاخص های موقت تعدیل سه ماهه دوم 99 
اشــاره ای بــه ابــالغ شــاخص های قطعی به صــورت ماهانه نشــده بود و 
بــر این اســاس پیمانکاران، مشــاورین و دســتگاه های اجرایی اساســا از 

چنین موضوعی تا زمان ابالغ شــاخص های ماهانه ســه ماهه دوم سال 
99 اطالع نداشــتند و نظر به اینکه در قراردادها تعیین شــاخص مبنای 

پیمان یک دوره قبل از تاریخ برگزاری مناقصه ضروری است.
لــذا بــا توجــه بــه ماهانــه اعــالم شــدن شــاخص های تابســتان 99 لطفــا 
که مناقصه  راهنمایی بفرمایید شاخص مبنای پیمان برای پیمانهایی 
آنها در ســه ماهه ســوم ســال 99 برگزار شــده یا می شــود، به چه ترتیبی 

گردد. محاسبه و تعیین می 
خواهشــمند است دستور بفرمایید در ابالغ نظر آن سازمان تسریع الزم 

معمول دارند.
با تقدیم احترام
گابتونچی . دبیر ج  ایر

درخواست تعیین شاخص مبنای تعدیل
 سه ماهه دوم سال 1399
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اولین اقدام پنج تشکل بزرگ صنعت احداث:

درخواست تسریع در ابالغ بخشنامه
ونا  نحوه جبران آثار ناشی از کر

دبیرخانه مشــترک پنج تشــکل بزرگ صنعت 
کنفرانس  کــه چنــدی پیش بــا یــک  احــداث 

خبــری اعــالم اتحــاد و موجودیت 
بــا  همــکاری  جهــت  را  جدیــدی 
نظام فنی اجرایی در راستای حل 
مشــکالت صنعت احــداث نموده 
بودنــد؛ در اولین قــدم نســبت بــه 
نحــوه  بخشــنامه  ابــالغ  پیگیــری 
کرونــا اقــدام  جبــران آثــار ناشــی از 
کــه بــه تاریخ 21  نمــود. ایــن نامه 
قانع فــر  دکتــر  بــه  خطــاب  بهمــن 
و  فنــی  نظــام  محتــرم  ریاســت 
اجرایــی ســازمان برنامــه و بودجه 

کشور تنظیم شده است.
در این نامه عنوان شده است:

گذشــت یازده ماه از  کنون پس از  ا
کارگروه بررســی جبران  کار فشــرده 
کرونــا و با آماده بودن شــرایط  آثــار 
ابالغ بخشنامه مربوطه و تدوین و 
جمع بندی مســتندات و مدارک، 
همچنــان ایــن مهــم به ســرانجام 

نرسیده است.
کــه در چندیــن نوبــت  همانگونــه 
خدمــت حضرتعالــی عنوان شــده 
چنیــن  ابــالغ  در  تاخیــر  اســت، 
بخشــنامه موثر و مهمــی می تواند 
از نظر مالی خســارات بیشــتری در 
کار  کنــار آثــار روانــی منفــی و فشــار 
مضاعــف بــه همراه داشــته باشــد 
باقــی  تــوان  انــدک  مجمــوع  در  و 
شــرکتهای  از  بزرگــی  گــروه  مانــده 
خــدوم حــوزه صنعــت احــداث را 
از  بیــش  نمــوده  خــود  معطــوف 

پیش مستهلک نماید.
و  کارگــران  بــرای  بهداشــتی  اقــالم  تامیــن 

کار با رعایت  پرســنل پروژه ها، ایجاد شــرایط 
فاصله گــذاری اجتماعــی، تســتهای دوره ای 

ا�ت �ب
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و غربالگری، حمایت و پیگیری امور پرســنل 
کار،  کار، ایجاد فضاهای  مبتال تا بازگشــت به 
صــرف غــذا، اســتراحت و خــواب مطمئــن و 
مناســب با رعایــت موازین پروتکلــی، جبران 
دورکاری پرســنل و جلوگیری از افت راندمان 
کارها با بهره گیری از امکانات مضاعف و صرف 
هزینــه بیشــتر و هزینه افــزون برای اســتفاده 
گســترده از خدمات الکترونیکی و نرم افزاری 
کرد بــرای تهیه  کــه هزینه  قطعــا در شــرایطی 
صریــح  نــص  در  موصــوف  مــوارد  تحقــق  یــا 
کارفرمایانی  که عموما  قراردادهای این حوزه 
دولتــی دارند به هیچ روی پیش بینی نشــده 
کنــون قابلیــت پرداخــت  و بــه ایــن دلیــل تا

نیافته، نه روا است و نه می تواند در راستای 
سیاســتهای عالیــه معاونــت محتــرم رئیــس 
جمهــور و ریاســت محتــرم ســازمان برنامــه و 
بودجــه و صــد البتــه حضرتعالــی و معاونــت 
محتــرم فنی آن ســازمان مبنی بــر حمایت از 
کشــور در حوزه صنعت  آبادگران و ســازندگان 

احداث و انرژی باشد.
گالبتونچی دبیر دبیرخانه مشترک  ج  دکتر ایر
کشــور در پایان  پنــج تشــکل بزرگ مهندســی 
نامه عنوان داشــته اند: از جنابعالی اســتدعا 
کــه منتهــی بــه پایان ســال  دارد در روزهایــی 
سخت و پر از مخاطرات 1399 است و فشار در 
روزهای پایانی عموما بر شــرکتهای این حوزه 

بیــش از روزهــای دیگــر ســال وارد می شــود، 
دســتور فرمایید با تســریع در ابالغ بخشنامه 
مذکور شــرایط عبور شرکتهاو صنعت احداث 
کووید 19 را با  گذرگاه پرخطر پاندمی  کشــور از 
حسن نظر و مساعدت جنابعالی و همکاران 

محترمتان فراهم آورند.
الزم بــه ذکــر اســت در ابتدای ســال جاری با 
هماهنگی سندیکای شــرکتهای ساختمانی 
ایــران جلســه ای در فروردیــن مــاه بــا حضور 
نمایندگان تشکل های بزرگ صنعت احداث 
و ریاســت و معاونیــن محترم ســازمان برنامه 
گردید و  در محــل دفتــر دکتــر نوبخــت برگــزار 
کارگروه تخصصی جهت پیگیری موضوع  دو 
کرونا و رفع  جبــران آثار ناشــی از 
موانــع اجرایــی پروتــکل ابالغــی 
حــوزه  در  بهداشــت  وزارت 
صنعــت احــداث تشــکیل و آغاز 

کار نمود. به 
کارگــروه  فعالیــت  نتیجــه 
پروتکل با همــکاری نمایندگان 
وزارت  احــداث،  صنعــت 
برنامــه  ســازمان  و  بهداشــت 
پروتــکل  ویرایــش  ســه  ابــالغ 
در  کرونــا  بــا  مبــارزه  بهداشــتی 
اســت  بــوده  احــداث  صنعــت 
کــه در اردیبهشــت مــاه صــورت 

پذیرفت.
کارگــروه  فعالیــت  نتیجــه 
و  کرونــا  از  ناشــی  آثــار  جبــران 
و  جبرانــی  راهکارهــای  تدویــن 
که با حضور  ظرفیتهــای قانونــی 
برنامــه  ســازمان  نماینــدگان 
فعالیــت  احــداث  صنعــت  و 
نموده اســت پــس از بازبینی در 
شورایعالی فنی، ماهها است در 

انتظار ابالغ قرار دارد.
ج  ایــر دکتــر  جهــت  همیــن  بــه 
ایــن ریاســت  کــه   گالبتونچــی 

برعهــده  را  مهــم  کارگــروه  دو   
داشــتند  پیگیــری مجــدد ابالغ 
را  ابالغــی  امــور  در  تســریع  و 

درخواست نمودند.
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موضــوع اختــالف نظر جــدی بوجــود آمده با 
کشور در محاسبه مبدا  سازمان امور مالیاتی 
زمانــی هزینــه تنزیــل اســناد خزانــه اســالمی 
که چندسالی است سندیکا  موضوعی اســت 
بــه صورت جــدی آن را دنبــال می نماید و در 
مقاطــع زمانــی مختلف نســبت بــه اقدامات 
گرفتــه اطــالع رســانی های مربوطــه  صــورت 
بــه  توجــه  بــا  اســت.  شــده  گرفتــه  صــورت 
دریافت نظر قطعی معاونت حقوقی ریاســت 
جمهــوری در خصــوص نحــوه محاســبه )کــه 
کارشناســان ســندیکا نیز بوده  دقیقــا مدنظر 
امــور  ســازمان  همچنــان  متاســفانه  اســت( 
امتنــاع  قانــون  صحیــح  اجــرای  از  مالیاتــی 
ورزیــده و به همیــن جهت در آخرین جلســه 
گردید  که با این موضوع برگزار  گفتگو  شورای 
نظر به پیگیری جهت دریافت مصوبه هیات 
وزیران و اصالح متنی قانون جهت جلوگیری 
از رونــد جــاری ســازمان امــور مالیاتــی بــوده 
گذشت مدت زمان و عدم  اســت. با توجه به 
ح آن در هیات وزیران، دبیرخانه سندیکا  طر
ح نامه ای با معاون اول رئیس  نســبت به طر
آن  اهمیــت  و  موضــوع  تشــریح  در  جمهــور 
در  موضــوع  ایــن  ح  طــر تســریع  و  پیگیــری 
کــه  جلســه هیــات وزیــران را خواســتار شــده 
گرامــی متن آن  جهــت اطــالع شــما ســروران 

گردد. منتشر می 

گرامی جناب آقای دکتر جهانگیری حضور 
معاون اول رئیس جمهور

موضــوع: اصاح مبــدا زمانی هزینــه تنزیل 
اوراق مالی اسامی

 سال 97
با سام؛

کارفرمایان  احترامــا بــه اســتحضار می رســاند 
و دســتگاه های دولتی مطالبــات پیمانکاران 
عضو سندیکای شــرکتهای ساختمانی ایران 
کشــور  به عنــوان مجریــان طرحهــای عمرانی 
تســویه  اســالمی  خزانــه  اســناد  طریــق  از  را 
می نماینــد، در نتیجه شــرکتهای پیمانکاری 

جهــت اجــرای پــروژه و پرداخت دیــون خود 
بــه ســازمان امــور مالیاتــی، ســازمان تامیــن 
ارگانهــا و عوامــل  اجتماعــی، بانکهــا و ســایر 
گزیر به فروش اســناد مذکور قبل از  اجرایــی نا
که متحمل هزینه تنزیل  سررسید می باشند 

سنگینی می گردند.
هزینــه تنزیــل هزینه مضاعفی بــر پیمانکاران 
مشــمول  هزینــه  ایــن  کــه  نمــوده  تحمیــل 

گردد . معافیت مالیاتی نیز نمی 
بــا پیگیریهــای انجام شــده از طریق شــورای 
گفتگــوی دولــت و بخش خصوصــی در طول 
ســالهای 95 الــی 97 در خصــوص مشــکالت 
خزانــه  اســناد  تنزیــل  هزینــه  چالشــهای  و 
 اسالمی، نهایتا هیات محترم وزیران با توجه 
 به شرایط موصوف و در جهت کاهش هزینه های 
آییــن   13 بنــد  در  پیمانــکاران  بــه  تحمیلــی 
نامــه اجرایی بند “ه” تبصره 5 قانون بودجه 
ســال 97 بــه شــماره 94141/ت 55455 هـــ 
از  ناشــی  هزینه هــای   1397 مهــر   17 خ  مــور
گــذار شــده به  تنزیــل اوراق مالــی اســالمی وا
قابــل  بــه عنــوان هزینه هــای  را  پیمانــکاران 

قبول محسوب نمود.
ایــن  شــمول  زمــان  مالیاتــی  امــور  ســازمان 
بخشــنامه را از تاریــخ الزم االجرا شــدن آئین 
که  نامــه اجرایــی و ابــالغ بخشــنامه ســازمان 
ک عمل قرار  تاریــخ 18 آذر 97 مــی باشــد مــال
می دهــد. بــا عنایــت بــه اختالف نظر بــر مبدا 
زمانی اجرای آیین نامه از اول سال یا از زمان 
کمیتــه موضوع  ابــالغ آییــن نامه موضــوع در 
ح  کشــور مطر مــاده 12 قانــون احــکام دائمی 

و پس از بررســی موضــوع و اظهار نظر طرفین 
گردیــد ایــن تفســیر توســط معاونت  مصــوب 
محتــرم حقوقــی رئیــس جمهــور انجــام و بــر 

گیرد. مبنای این تفسیر اقدام الزم صورت 
نظر معاونت محترم حقوقی طی نامه شماره 
خ 27 خــرداد 99 بــا ایــن تفســیر  31488 مــور
کــه زمــان اجرای مــاده 13 آئین نامــه اجرایی 
بنــد “ه” تبصــره 5 قانــون بودجــه ســال 97 
از ابتــدای ســال 97 می باشــد ابــالغ و اعــالم 

گردید.
نظــر  علیرغــم  مالیاتــی  امــور  ســازمان  لیکــن 
معاونــت محترم حقوقــی از اجرای آیین نامه 
از ابتدای ســال خودداری نموده و همچنان 
از پــس  کــه  پابرجاســت  مذکــور   مشــکل 

جلســه  آخریــن  در  متوالــی  پیگیری هــای   
معاونــت حقوقــی در تاریــخ 25 شــهریور 99 
گردیــد موضــوع اصــالح آییــن نامــه در  مقــرر 
ح و مبدا  جلســه هیــات محتــرم وزیران مطــر
زمــان اجــرای ایــن مــاده از ابتدای ســال 97 

گردد. اعالم 
خواهشــمند اســت بــا عنایت بــه پیگیریهای 
شــرکتهای عضو این تشکل و همچنین ابالغ 
نظــر معاونــت حقوقــی، موضــوع در جلســه 
هیــات وزیــران بــرای اصــالح مبــدا زمانــی در 

گیرد. کار قرار  دستور 
که صادر می فرمایند  پیشــاپیش از دســتوری 

سپاسگزاری می نماید.
با تقدیم احترام
گابتونچی . دبیر ج  ایر
17 دی 

پیگیری موضوع محاسبه مبدا زمانی هزینه تنزیل اسناد خزانه
 از ابتدای سال 9۷ از طریق هیات وزیران
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اعضای جدید  سندیکا  از  ابتدای 1399 تا تیرماه 1400صنف
کنون تعداد 5 شــرکت در ســندیکای شرکت های  به اطاع شــرکت های عضو ســندیکا می رســاند  از ابتدای   ســال 1399  تا 
ساختمانی ایران عضو شده اند ضمن تبریک  به خانواده سندیکا   و آرزوی موفقیت برای این شرکت ها در همه عرصه های 

ح زیر است: صنعت احداث ،  اسامی آنها به شر

اندیشمندان مسکن ساز آرشام
   مدیرعامل: جناب آقای مهندس محمد شیخی

نیاوران، خ باهنر، بعد از ســه راه یاســر، نبش کوچه معظمی، 
پالک 329، طبقه 3، واحد 15   

22397704  22397703  ---22397718
a r s h a m - c o @   www.arsham-co.com

gmail.com

ایده نوآور پایدار
   مدیرعامل: جناب آقای مهندس  کوروش رفعت 
بلوار میرداماد، خ انوار، پالک 37، طبقه 2، واحد 5

1548943115
تلفن: 26411578

ساختمانی و راه سازی ایران بروکنر
   مدیرعامل: جناب آقای مهندس امیر حسین همتی 

خ وحید دستگردی، خ عمرانی، پالک 3، واحد 2
22257994 -22254061 

مهندسی ایستا رادیه میهن
   مدیرعامل:

 جناب آقای مهندس سید روح الله خدام رضوی 
 خ مطهری، خ فجر، کوچه مگنولیا، پالک 15، واحد17 و 18
 88864237 - 88864236 - 88329112-88329111

eramengco@gmail.com 
www.eramengco.ir 

ساختمانی آباد بوم پارس
   مدیرعامل: جناب آقای مهندس مجید ابراهیمی 

دلیجان، میدان بسیج، خ شهید پاینده، نبش کوی ابراهیمی
08644221140-  08644226705-08644221744

info@abp-co.ir 
www.abp-co.ir 

بار و بن
   مدیرعامل: جناب آقای مهندس رامین شویدی

سعادت آباد، خ 31 شرقی، پالک 66 
88680705-  88689236 -88689235

baroobon@gmail.com 
www.baroobon.com 

ساختمانی بنای راستین
   مدیرعامل: جناب آقای مهندس حسن سلمان زاده

کوی نصر، خیابان 12، خیابان نادری نیا، پالک 4، طبقه 2
88287732  88287731

banayerastin@live.com
www.banayerastin.com 

بهرنگ بتن پارس
   مدیرعامل: جناب آقای مهندس فرید ساالری 

شیراز ، خ قصرالدشت، ساختمان ارسالن، طبقه 6، واحد 2 
 07136287371 -07136291783-07136291782 

Behrangbeton11321_@yahoo.com
www.behrangbeton.com

پایاسازه پاسارگاد
   مدیرعامل: جناب آقای مهندس  حمیدرضا معماریان 

خ پاتریس لومومبا، کوچه کریمی، پالک 19، طبقه 3
66573700

info@payasazeh.com
www.payasazeh.com

پایست سازه غرب
   مدیرعامل: جناب آقای مهندس  کامران کریمی 

خ آفریقا، باالتر از چهارراه جهان کودک، پالک 88، برج نگین، 
طبقه 6، واحد 603 و 504

 88797338-  88797337 -88772500
payestsazehco@yahoo.com

www.payestsazeh.ir

کاویان پترو پوالد پارس 
   مدیرعامل: جناب آقای مهندس  مصطفی محمدی 

مالرد، صفا دشــت، سه راه امیر آباد، بعد از میدان امیر آباد، 
نبش خ دوم شرقی، پالک 8  

 65742903 - 65742902-65742901
info@petropoulad.ir         www.petropoulad.ir

دام دووار
   مدیرعامل: جناب آقای  دکتر سید هادی جلیل القدر 

ســعادت آباد، بلــوار فرهنگ، نرســیده به میــدان فرهنگ، 
انتهای کوچه پیوند2، پالک 12، واحد 1      22070465

damduar@gmail.com       www.damduar.com
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کاوش نما مهندسی ویرا 
   مدیرعامل: جناب آقای مهندس ایمان احدیان 

 نارمک، خ شهید آیت، پالک 328، واحد 2 
77906402 - 77973297

info@wecaneng.ir 
همسان اقلیم

   مدیرعامل: جناب آقای مهندس عبدالعلی جعفری 
یوسف آباد، بین خ 15 و 17، پالک 157، طبقه 5، واحد 9

88702504-88702506 -  88702505 -88702504
hamsaneghlim@gmail.com

ماهان طرح میرآب
   مدیرعامل:  سرکارخانم مهندس فاطمه محمدی 

  خ شریعتی، خیابان هویزه، پالک 22، طبقه 2، واحد 4
 58391000

mahan.eng.group@gmail.com

ساختمانی و نقشه برداری ساخت و ساز نقشه
   مدیرعامل: جناب آقای مهندس  محمد مهدی غفاری اصفهانی
میــدان امــام خمینی، خیابــان ناظــم االطبائ جنوبــی، کوچه 

حشمتی، مجتمع نور، پالک 4، واحد 210
33960200  33960199

sakhtosaznaghsheh@gmail.com

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

شــهرک والفجر، جنــوب ونک پارک، انتهای خیابان گلســتان، 
نبش خیابان 66 غربی، پالک 24
88212708  88212707

info@sabirinternational.com
www.sabir_intl.com

شومینه ران
   مدیرعامل: جناب آقای مهندس  عباسعلی بیک زاده مقدم 

ســعادت آباد، ضلع شمال شرقی چهارراه سرو، نبش خیابان 
جوی پا، پالک 38، طبقه 5، واحد 30

26654665  22086155
shominehran@gmail.com 

 www.shominehran.ir

مهندسي عمراب
   مدیرعامل: جناب آقای مهندس  فرزین مهدیار

 بلور میرداماد، نبش خ کجور، پالک 1
22222874  -29780

projects@omrab.com
www.omrab.com

عضو شورای عالی 
و هیات مدیره سندیکای 

شرکت های ساختمانی ایران

گرامی تان ضایعه درگذشت   برادر 

مرحوم  محمود عطاردیان 

نایب رئیس هیات مدیره  

شرکت تضامنی محمد عطاردیان و همکاران  

 بــه   جنابعالــی، خانواده محترم و شــرکت تضامنــی عطاردیان  
کرده  آرامش ابدی و  تســلیت عرض نموده برای آن عزیز  ســفر  
گرامی سامتی ، صبر  و شکیبایی خواهانیم. برای  بازماندگان 

دس ای مه�ن �ت آ
ا�ب � �ن �ب

محمد عطارد�یان

  هیات مدیره  و بازرسان  سندیکای شرکت های ساختمانی  ایران

ضایعه درگذشت مادر بزرگوارتان راخدمت شما وخانواده محترم تسلیت عرض نموده، 

گرامی سامتی،  صبر   کرده  آرامش ابدی و برای  بازماندگان  برای آن برای آن عزیز  سفر  

و شکیبایی خواهانیم.

اری �ن ن �ن م س�یم�ی
ا�ن سرکار �ن

  دبیرخانه  سندیکای شرکت های ساختمانی  ایران
همکار محترم دفتر فنی



سرفصلهای پیشنهادیسرفصلهای پیشنهادی
 سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

 به رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور منتخب

  تاثیر شیوع کروناتاثیر شیوع کرونا

 بر قراردادهای عمرانی بر قراردادهای عمرانی
 مروری بر گزارش ها و  اقدامات  سندیکا  






