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 نشست
سرمقاهل

از اول عرض کنم موافق نيســتم یك روز 
 خاص روز مهندس اســت. اصال مهندسي 
روز و شب ندارد. هرروز، روز مهندس است.
مگر  مي شود روزي را تصور کرد که در گذر 

آن دانش مهندسي نقشی نداشته باشد !
هر روزي را مي شود به مناسبتي نامگذاري 
کرد اما قطعا همه روزها روز مهندس است.
قبــول، روز پنج اســفند روز تولد خواجه 
 نصير طوسي سمبوليك روز مهندس است.

 اما کافی نيست.
دنياي ما براي اسكان و اشتغال بهتر  قبل  از  هر 

دانشــي وابســته و مدیون مهندسي است. 
 یا بهتر اســت رك و راســت اعتراف کرد، 
بي تردید مدیون سختكوشي افرادي است که 
با درآیت وخالقيت بهترین ها رابراي خود و 

دیگران مي سازند.  اما افسوس که متناسب با 
تالششان از آنها قدرداني نمي شود.

مهندســی مفهومی از رســيدن به تعالی 
است. مسيری مناسب برای رسيدن به قله 

پيشرفت وتوسعه است .
وقتی دانش مهندسی به کار می آید صلح و 

امنيت را نوید  می دهد.
فعاليتهاي مهندســي  وتوسعه ساخته های 
مهندســين بی تردید ارمغان ثبات وآرامش 
اســت. آنچه امروز دنيای پرتالطم ما تشنه 

آن است.

ایرج گالبتونچی -عضوهیات مدیره ودبیر ســندیکای شــرکتهای ساختمانی ایران 

وز مهندس است  وزتان ر ر هر
وزتان مبارك  ر

به مناسبت ۵ اسفند، 
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برای آنكه بتوان راه صلح ودوستی راپيمود 
باید ساخت وســاخت.فكر ساختن وبه کار 
بستن آن، مانع موثر واصلی بازدارنده نزاع 

وجنگ است.
وقتي خانه اي ســاخته مي شود  که در آن 
لحظات زندگي را بگذراني یا راهي مي سازي 
تا از آن گذر کني یا سدي پر آب که منبع 
حيات را هميشــه در دسترســت نگهدارد 
یا هــزاران ســاخته  و محصــول کوچك 
و بزرگ  مهندســی دیگــر، همه حكایت 
ثبات و زندگــی بهتر را نقــل می کنند.از 
حرکت یك چرخ دندانــه کوچك تا پرواز 
ســفينه ها و هواپيماها وتوليد برق انتقال 
آب، ساخت ســازه ها، حرکت وسایل نقليه 
 و... همه وامدار دانش مهندســي هستند.
ليستي بلند باال که ذکر آن در اینجا خارج 

از حوصله مقال است.
امــا مهندس هر جــا که باشــند وظيفه 
خطيــری دارد، وظيفه ای  کــه انتخاب و 
انجامش عشــقی ژرف وماندگار می خواهد 
و بایــد تمام تالش خــود را معطوف انجام 

درست ودقيق آن نماید.
گاهــي یك بــي دقتي کوچــك مي تواند 
مشــكالت بزرگي را به بار مي آورد. اگرچه 
با آن کستره وســيع خدمات مهندسي در 
کشور تالش مهندسين ایراني به جرات از 
کمترین مخاطرات نسبت به دیگر صنوف 
برخوردار بوده اســت.براین اســاس نمره 
مهندسي کشــور بویژه در بخش خصوصي 

آن باال است.
دوســتي فرزانه دارم که جملــه نغزي را 
هميشــه بمن مي گوید: »این مهندســين 
وشــرکتهاي مهندسي هســتند که ایران 
راساخته اند« ومن به تعبير کاملتر مي گویم 
مهندسي  وســاختارهاي  مهندسين  »این 

است که جهان راساخته است«

گذاشتن  عشق به ساختن وبه یادگار 
ایــن یكــي از مهمتریــن دســتاوردهاي 
مهندسين ایراني با ساختن بناهاي تاریخي 
و کهن متعدد در جاي جاي ایران زمين و 

فراتر از آن است.
این عشق به آباداني وتوسعه است که باعث 

مي شود. 
شــرایط کار در سرمای شدید کوهستان تا 
گرما تفتيده کویر، هم نتواندمانع ســخت 
 کوشــی وسرســختی مهندســين رشيد 

مام ميهن باشد.
 در ســخترین شــرایط هم یك مهندس، 
به فرجام کارش وشروع کاری تازه می اندیشد. 
اندیشه ای با سرچشمه جوشان از عشق آباد 

کردن جهان وتوسعه رفاه و صلح.
بي راه نيست اگر بگویيم مهندسين کشور 
خود را می سازند تا آبادانی آن، نمود عالقه 
وصف ناشــدنی به کشورشان باشد و دانش 
وفن مهندســی خود رابه  فراسوی مرزها 
با تمام مشــكالت صادر می کنند  تا عزت 

واقتدار را معنی کنند.
بي تردید برای آنكه مسيرکار این سازندگان 
و آبادگران ميهن هموارتر باشد حمایت از 
تالش وکارآنها باید ســرلوحه تمام وکمال 
متوليان ومســئولين مرتبط در نظام های 
اجتماعی وحاکميتی باشد. دولتها باید این 
نكته را که مسير توســعه پایدار واشتغال 
مطمئن وزودبازده از مسير کاری مهندسين 
می گذرد را جدی  بگيرند و بهای کافی به 
عملكرد موثر این طيف بــزرگ اقتصادی 

وتوليدی کشور بدهند.

ساخت وتوليد یك ســازه مهندسی شاید 
آسانترین، ســریعترین وکوتاهترین مسير 

اشتغال وتوسعه اقتصادی است.
چرخ مهندســی کشــور که خوب بچرخد 
آنهم با شتاب مناسب، بالهای اقتصاد کشور 
باز ميشــود وشــاهد صعود یا بهتر اســت 
بگویيم رشد مثبت شاخص های  اقتصادی 

خواهيم بود.

کشور  که  رشدی 
کنون بسیار نیازمند آن است   ا

 در اقتصاد نفت محور ما، صادرات نفت یك 
رقيب جدی دارد آنهــم بی تردید صادرات 
خدمات فنی و مهندســی اســت البته اگر 
به آن توجه کافی شــود  و حمایت درست 

وموثری ازآن بعمل آید.
صدور دانش مهندســی ایرانی باید از قبل 
جدی تر گرفته شود چون می توان روزگاری 
نــه چندان دور بدون نفت را تصور کرد که 
ممكن است زیاد هم روزگار بعيدی نباشد 
امــا روزگار بدون مهندســی را هيچ وقت، 

حتی نمی توان در ذهن تصور کرد.
پس مهندسی نه مرز دارد نه ساعت ووقت، 
نه خســتگی و توقــف، نــه زوال و پایان، 

جاودانه است وهميشگی.
با چنين اوصافی آیا می شود یك روز خاص 

حتی سمبوليك روز مهندس باشد. 
بی شك خير. پس قطعا باید گفت هر روز، 
روز مهندس است روز تالشگران، سربازان ، 

سرداران وفرماندهان  عرصه سازندگی.
روزپنــج اســفند وتمامی روزهــا  مبارك 
مهندسين پرتالش ایران که ساختن دنياي 

بهتر پيشينه  آنها  است باد.
خدانگهدارتان باشد. دعای  مادران و مردمان 
سرزمين تان  پشت سرشما است. بي تردید 

این رمز موفقيت شما است، دعای خير !
به پيش، برای ساختن دنيای خود ودیگران 
آنهم به بهترین وزیباترین شكلش.شــكلی 

که برگرفته از تفكر ودانش شما است.
دانش وتوانتان مستدام باشد. روزتان مبارك 

وپرفروغ.

صدوردانشمهندسیایرانیباید
ازقبلجدیترگرفتهشودچون
میتوانروزگارینهچنداندور
بدوننفتراتصورکردکهممکن

استزیادهمروزگاربعیدی
نباشداماروزگاربدونمهندسی
راهیچوقت،حتینمیتواندر
ذهنتصورکرد.پسمهندسی
نهمرزداردنهساعتووقت،نه

خستگیوتوقف،نهزوالوپایان،
جاودانهاستوهمیشگی.
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 دخل و خرج دولت در ســال آینده حــدود ۷/ ۲۴35 هزار ميليارد 
تومان است.

از این مقدار حــدود 8/9۲9 هزار ميليارد تومان آن بودجه عمومی و 
مابقی آن بودجه شرکت ها و بانك های دولتی است.

در الیحه بودجه 1۴۰۰، حــدود ۲۷ درصد از منابع عمومی دولت را 
واگذاری دارایی های سرمایه ای تشكيل می دهد.

۱۴۰۰الیحه بودجه سال آینده 

هـزار  ۲۴۳۵/ ۷حـدود دخل و خرج دولت در سال آینده 
.است میلیارد �

آن بودجـه  میلیـارد �هـزار  ۹۲۹/۸از این مقدار حدود 
عمومی و مابقی آن بودجه شـرکت ها و بانک هـای دولتـی 

.است

درصـد از منـابع عمـومی  ۲۷، حـدود ۱۴۰۰در الیحه بودجه 
.دولت را واگذاری دارایی های سرمایه ای تشکیل می دهد

 براســاس ارقام الیحــه بودجه ســال آتی، دولــت پيش بينی کرده
22۵/2هزارمیلیــاردتومان از منابع عمومــی دولت از محل 
واگــذاری دارایی های ســرمایه ای یا به عبارت دیگــر فروش نفت و 
مشتقات آن حاصل خواهد شد. این در حالی است که در قانون بودجه 
99، واگذاری دارایی های ســرمایه ای رقمی در حدود107/۵هزار

میلیاردتومان داشته است.
۱۴۰۰الیحه بودجه سال آینده 

ی براساس ارقام الیحه بودجه سـال آتـی، دولـت پیش بینـ
از منابع عمـومی دولـت هزار میلیارد �  ۲۲۵/ ۲کرده 

از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای یا بـه عبـارت دیگـر 
ایـن در . فروش نفت و مشـتقات آن حاصـل خواهـد شـد

، واگـذاری دارایی هـای ۹۹ حالی است که در قانون بودجـه 
هزار میلیارد � داشته  ۱۰۷/ ۵سرمایه ای رقمی در حدود 

است

بودجه عمومی دولت در ســال 1۴۰۰، حــدود 841هزارمیلیارد
تومان خواهد بود که به نسبت سال جاری ۴۷ درصد افزایش داشته 

است. 
دولت درآمدهای نفتی ســال آینده به نسبت قانون سال جاریبیش
ازدوبرابرودرآمد حاصل از واگذاری های مالی را بيش از 5/ 1 برابر 

در نظر گرفته است.
۱۴۰۰الیحه بودجه سال آینده 

 میلیارد هزار ۸۴۱  حدود ،۱۴۰۰ سال در دولت عمومی بودجه
 افزایش درصد ۴۷ جاری سال نسبت به که بود خواهد �
  .است داشته

  اریج سال قانون نسبت به آینده سال نفتی درآمدهای دولت
  از بیش را مالی واگذاری های از حاصل درآمد و برابر دو از بیش
.است گرفته نظر در برابر ۱ /۵

 است   شده گرفته نظر در � ۵۰۰ و هزار ۱۱ ارز تسعیر نرخ
 دهش بسته تحریم ها لغو فرض با آینده سال بودجه احتماال
است،

نرخ تســعير ارز11هزارو۵00تومان در نظر گرفته شــده  اســت 
احتماال بودجه سال آینده با فرض لغو تحریم ها بسته شده است،

دولت تعداد بشكه های نفتی که قرار است بفروشد را حدود2میلیون
و300هزاربشــکهدر روز در نظر گرفته که در سطح فروش نفت 

کشور در سال 96 و پيش از تحریم ها بوده است.
ميزان فروش نفت در الیحــه 1۴۰۰ بالغ بر 2میلیونو300هزار
بشکه در روز در نظر گرفته شده است. فروش این ميزان نفت شامل 

صادرات و پيش فروش نفت می شود. 
)به نقل از خانم دکتر خانلو(

۱۴۰۰الیحه بودجه سال آینده 

 ار بفروشد است قرار که نفتی بشکه های تعداد دولت
 نظر در روز در بشکه هزار ۳۰۰ و میلیون ۲ حدود
 از پیش و ۹۶ سال در کشور نفت فروش سطح در که گرفته

.است بوده تحریم ها

 ۳۰۰ و میلیون ۲ بر بالغ ۱۴۰۰ الیحه در نفت فروش میزان
 این فروش .است شده گرفته نظر در روز در بشکه هزار
  .می شود نفت پیش فروش و صادرات شامل نفت میزان

رشد 71 درصدی استقراض دولت)خانلو دکتر خانم از نقل به(
در اصطالح بودجه ای به اســتقراض و ایجاد دین به منظور تامين مالی 
در بودجه واگذاری دارایی های مالی گفته می شــود زیرا دولت در ازای 
استقراضی که از مردم می کند به آنها برگه اوراق بهادار می دهد. به عبارت 

ساده تر، واگذاری دارایی های مالی همان فروش اوراق دولتی است.

 ســندیکای شرکتهای ساختمانی ایران 

آخرین بودجه قرن
الیحه بودجه 1400

 مقاهل
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بخش سوم منابع عمومی دولت در سال 1۴۰۰، واگذاری دارایی های 
مالی اســت که سهم 35 درصدی از آن را تشكيل می دهد. در الیحه 
بودجه سال آینده دولت در نظر دارد    ۲98.5 هزار ميليارد تومان از 

منابع عمومی خود را با واگذاری دارایی های مالی تامين کند. 
واگذاری دارایی های مالی همان فروش اوراق دولتی اســت. دولت در 
قانون بودجه سال جاری حدود 1۷۴.۷ هزار ميليارد تومان تامين مالی 
از راه واگذاری دارایی های مالی در نظر گرفته بود که ارقام الیحه بودجه 
1۴۰۰ به نسبت قانون بودجه 99 رشد ۷۰.9 درصدی را نشان می دهد.

 جزئيات این ارقام نشــان می دهد که دولت پيش بينی کرده در سال 
آینده 1۲5 هزار ميليارد تومان از محل فروش اوراق دولتی، 95 هزار 
ميليارد تومان از فروش شــرکت های دولتــی و 5/ ۷5 هزار ميليارد 

تومان از محل صندوق توسعه ملی تامين مالی کند. 
اما باید در نظر داشــت که دولت تا پایان آبان ماه ســال جاری تنها 
توانسته اســت حدود 11۰ هزار ميليارد تومان از محل فروش اسناد 

خزانه اسالمی و اوراق نقدی دولتی تامين مالی کند.
درصدی استقراض دولت ۷۱رشد 

 .است دولتی اوراق فروش همان مالی دارایی های واگذاری
 هزار ۱۷۴.۷ حدود جاری سال بودجه قانون در دولت
 دارایی های واگذاری راه از مالی تامین � میلیارد
 به ۱۴۰۰ بودجه الیحه ارقام که بود گرفته نظر در مالی
 نشان را درصدی ۷۰.۹  رشد ۹۹  بودجه قانون نسبت
.می دهد

 ردهک پیش بینی دولت که می دهد نشان ارقام این جزئیات 
 اوراق فروش محل از � میلیارد هزار ۱۲۵ آینده سال در

  و دولتی شرکت های فروش از � میلیارد هزار ۹۵ دولتی،
  ملی توسعه صندوق محل از � میلیارد هزار ۷۵ /۵

 .کند مالی تامین
 سال ماه آبان پایان تا دولت که داشت نظر در باید اما

 از � میلیارد هزار ۱۱۰ حدود است توانسته تنها جاری
 دولتی نقدی اوراق و اسالمی خزانه اسناد فروش محل
.کند مالی تامین

 

هزینه پروژه های عمرانی
تملك دارایی ســرمایه ای که حدود 1۲ درصد از کل مصارف عمومی 

دولت 1۴۰۰ را تشكيل می دهد.
رقم در نظر گرفته شــده برای تملك دارایی ســرمایه ای که در واقع 
همان هزینه عمرانی است، برای سال آینده حدود 1۰۴ هزار ميليارد 
تومان پيش بينی شــده که رشد 18 درصدی نسبت به قانون بودجه 

سال جاری داشته است

تملک دارایی های مالی
ســومين بخش از مصارف عمومی دولت نيز تملك دارایی های مالی 

است که آن نيز سهم 1۲ درصدی را تشكيل می دهد. 
در بودجه 1۴۰۰، بازپرداخت بدهی و دیون حدود 1۰0هزارمیلیارد
تومان برای دولت هزینه خواهد داشت که به نسبت بودجه سال جاری 

رشد بيش از دو برابری داشته است. 
این افزایش بيش از 113 درصدی در تملك دارایی های مالی به دليل 
تسویه بدهی های دولت برای فروش اوراق دولتی در سال جاری است.

منابع

)درصد(تغييرات  ۱۴۰۰ الیحه بودجه ۱۳۹۹قانون بودجه  شرح

۱۰٫۰ ۳۱۷٫۶ ۲۸۸٫۸ درآمدها واگذاری

مصارف 

)درصد(تغييرات  ۱۴۰۰ الیحه بودجه ۱۳۹۹قانون بودجه  شرح

۴۶٫۱  ۶۳۷ ۴۳۶ هزینه ها

ارقام به هزار میلیارد �

ارقام به هزار میلیارد �

منابع

)درصد(تغييرات  ۱۴۰۰ الیحه بودجه ۱۳۹۹قانون بودجه  شرح

۱۰۹٫۵ ۲۲۵٫۲ ۱۰۷٫۵ دارایی های سرمایه ای

مصارف 

)درصد(تغييرات  ۱۴۰۰ الیحه بودجه ۱۳۹۹قانون بودجه  شرح

۱۸٫۲ ۱۰۴ ۸۸ تملک دارایی های 
سرمایه ای

ارقام به هزار میلیارد �

ارقام به هزار میلیارد �

منابع

)درصد(تغييرات  ۱۴۰۰ الیحه بودجه ۱۳۹۹قانون بودجه  شرح

 ۷۰٫۹ ۲۹۸٫۵ ۱۷۴٫۷ واگذاری دارایی های 
مالی

مصارف 

)درصد(تغييرات  ۱۴۰۰ الیحه بودجه ۱۳۹۹قانون بودجه  شرح

۱۱۳٫۴ ۱۰۰٫۳ ۴۷ تملک دارایی های مالی

ارقام به هزار میلیارد �

ارقام به هزار میلیارد �

منابع

)درصد(تغييرات  ۱۴۰۰ الیحه بودجه ۱۳۹۹قانون بودجه  شرح

۴۷٫۳  ۸۴۱٫۳  ۵۷۱ جمع منابع عمومی دولت

مصارف 

)درصد(تغييرات  ۱۴۰۰ الیحه بودجه ۱۳۹۹قانون بودجه  شرح

۴۷٫۳  ۸۴۱٫۳  ۵۷۱ جمع مصارف عمومی 
دولت

ارقام به هزار میلیارد �

ارقام به هزار میلیارد �

منابع

)درصد(تغييرات  ۱۴۰۰ الیحه بودجه ۱۳۹۹قانون بودجه  شرح

۱۲٫۳ ۸۸٫۵  ۷۸٫۸ اختصاصی  درآمدهای
دولت

مصارف 

)درصد(تغييرات  ۱۴۰۰ الیحه بودجه ۱۳۹۹قانون بودجه  شرح

 ۶۲٫۹ ۵٫۷ ۳٫۵ از محل درآمدهای اختصاصی 
سرمایه ای-دولت

۴۳٫۱ ۹۲۹٫۸ ۶۴۹٫۸ مصارف بودجه عمومی دولت

ارقام به هزار میلیارد �

ارقام به هزار میلیارد �

منابع

)درصد(تغييرات  ۱۴۰۰ الیحه بودجه ۱۳۹۹قانون بودجه  شرح

۸٫۸ ۱۵۶۲ ۱۴۳۶٫۳
منابع شرکتهای دولتی، موسسات 
غیرانتفاعی وابسته به دولت و 

بانکها

مصارف 

)درصد(تغييرات  ۱۴۰۰ الیحه بودجه ۱۳۹۹قانون بودجه  شرح

۸٫۸ ۱۵۶۲ ۱۴۳۶٫۳
مصارف شرکتهای دولتی، 

موسسات انتفاعی وابسته به 
دولت و بانکها

ارقام به هزار میلیارد �

ارقام به هزار میلیارد �

منابع

)درصد(تغييرات  ۱۴۰۰ الیحه بودجه ۱۳۹۹قانون بودجه  شرح

۱۹٫۴ ۲۴۹۱٫۸ ۲۰۸۶٫۱ جمع کل

مصارف 

)درصد(تغييرات  ۱۴۰۰ الیحه بودجه ۱۳۹۹قانون بودجه  شرح

۱۹٫۴ ۲۴۹۱٫۸ ۲۰۸۶٫۱ جمع کل

ارقام به هزار میلیارد �

ارقام به هزار میلیارد �

منابع

)درصد(تغييرات  ۱۴۰۰ الیحه بودجه ۱۳۹۹قانون بودجه  شرح

۵٫۷ -  ۵۶٫۱ ۵۹٫۵ کسر میشود ارقامی که دوبار 
منظور شده

مصارف 

)درصد(تغييرات  ۱۴۰۰ الیحه بودجه ۱۳۹۹قانون بودجه  شرح

۵٫۷ -  ۵۶٫۱ ۵۹٫۵ کسر میشود به ارقامی که دوبار 
منظور شده

ارقام به هزار میلیارد �

ارقام به هزار میلیارد �

منابع

)درصد(تغييرات  ۱۴۰۰ الیحه بودجه ۱۳۹۹قانون بودجه  شرح

۵٫۷ -  ۵۶٫۱ ۵۹٫۵ کسر میشود ارقامی که دوبار 
منظور شده

مصارف 

)درصد(تغييرات  ۱۴۰۰ الیحه بودجه ۱۳۹۹قانون بودجه  شرح

۵٫۷ -  ۵۶٫۱ ۵۹٫۵ کسر میشود به ارقامی که دوبار 
منظور شده

ارقام به هزار میلیارد �

ارقام به هزار میلیارد �
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 نشست

صنعت احــداث و نظام پيمانكاری در ایران 
ســابقه ای افزون بر نيم قــرن دارد. به گواه 
آمارهای سازمان تامين اجتماعی، این صنعت 
بزرگ ترین گروه پرداخت کننده حق بيمه در 
ميان گروه های شغلی است و با درنظرگرفتن 
خانوارهای تحت پوشش و همچنين صنایع 
وابســته، بخش بزرگی از جمعيت کشور را 

تحت پوشش قرار می دهد. 
در سال های گذشــته به ویژه طی دو سال 
اخير، تورم، تحریم ها، تصميمات خلق الساعه 
و اخيــرا نيز کووید19 ایــن صنعت مهم را 
در آســتانه ورشكســتگی و اضمحالل قرار 
داده بــه گونه ای که امروز مهم ترین دغدغه 
فعاالن این صنعت مســئله بقای آن است. 
از ایــن رو پنج تشــكل قدیمی این صنعت 
شامل: »سندیكای شرکت های ساختمانی«، 
»ســندیكای شــرکت های تاسيســاتی و 
صنعتی«، »انجمن شــرکتهای مهندســی 
نفت و گاز و پتروشيمی«، »کانون سراسری 
پيمانكاران عمرانی« و»انجمن مدیران فنی و 
اجرایی« با برگزاری یك نشست مطبوعاتی 
به اطالع رســانی درباره مشكالت حاد این 

حوزه پرداختند تــا درباره از بين رفتن این 
سرمایه ارزشمند ملی هشدار دهند. 

در این نشست خبری که روز سه شنبه 3۰ 
دی ماه در ســالن همایش های سندیكای 
تاسيســاتی و صنعتــی ایران برگزار شــد 
نمایندگان 5 تشــكل 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 
ابراهيمــی دبير ســندیكای شــرکت های 
تاسيســاتی و صنعتی با بيان این که تمام 
تشــكلهای حاضر در این نشست متعلق به 
بخش خصوصی خالص و مولد هســتند و 
در این نشســت به ۴ بخــش اصلی موانع 
سرمایه گذاری در صنعت احداث، نظام فنی و 
اجرایی کشور، مشارکت عمومی و خصوصی، 
و مباحــث مربوط به شــرایط نامناســب 
بنگاههــای پيمانكاری و مشــاوره خواهند 

پرداخت. 

شرکتهای خصولتی ساختاری 
دولتی دارند

محمد رضا طيب زاده عضو هيات مدیره انجمن 
شرکت های مهندسی نفت و گاز و پتروشيمی 
نيز در زمينه  نظام فنی و اجرایی عنوان کرد: 
یكی از مهم ترین قوانين باالدستی در کشور 
ما قانون بهبود مســتمر فضای کسب و کار 
است که یكی از بهترین قوانين جاری کشور 
است و در آن صراحتا ۲5-۲6 سازمان دولتی 
را موظف کرده که پاسخ بخش خصوصی را 
بدهند. عالوه بر این در بندهایی نوشــته و 
تایيد شده اســت که بخش دولتی نباید در 
خلوت خود بنشيند و بخشنامه صادر کند. 
به همين منظور شورای گفتگو تعریف شده 
تا مدخــل ورود بخش خصوصی به مباحث 
باالدستی باشــد. در سال 1359 نظام فنی 
و اجرایی برای روش شناسی اجرای پروژه ها 
ایجاد شــد و در ســالهای 136۷ ، 13۷5 و 

1385 مورد تجدید نظر قرار گرفت. 
وی گفت: ماده 3۴ قانون دائمی احكام توسعه 
کشــور نيز دولت را موظف  کرده اســت به 
منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای 
تملك دارایی های سرمایه ای با رعایت قانون، 
نحوه اجرای سياست های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساسی اقداماتی را در ۴ محور به اجرا درآورد 
که این محورها شــامل نظام فنی و اجرایی، 

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

مهندسهمایونابراهیمیدبیرسندیکای
شرکتهایتاسیساتیوصنعتی:

تمامتشکلهایحاضردرایننشستمتعلق
بهبخشخصوصیخالصومولدهستند
ودرایننشستبه4بخشاصلیموانع
سرمایهگذاریدرصنعتاحداث،نظام
فنیواجراییکشور،مشارکتعمومی
وخصوصی،ومباحثمربوطبهشرایط

نامناسببنگاههایپیمانکاریومشاوره
خواهندپرداخت.
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روشــهای تامين مالی این موارد، روشــهای 
اجرایی مناســب، و قواعد اساســی حاکم بر 
کارفرمایان، مجریان، پيمانكاران، مشــاوران، 
سازندگان و تأمين کنندگان همه طرحها و 

پروژه ها و روابط آنها است. 
وی افــزود: در اغلب موارد بخش خصوصی 
در ایران تحت فشار و در سایه بخش دولتی 
بوده اســت، در این باره مقام معظم رهبری 
اولين گام را با ابالغ دســتورالعمل رسيدن 
به افق سال 1۴۰۴ برداشتند. طبق این این 
دســتورالعمل قرار بوده است تمام کارها در 
دســت بخش خصوصی باشد و دولت فقط 
تسهيل گری کند. بعدها در قوانين باالدستی 
دیگری مانند اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی بر 
جایگاه بخش خصوصی تاکيد شــده است. 
متاسفانه ما در تحقق این چشم اندازها موفق 
نبودیم و تنها 1۰-1۲ درصد امور به دســت 
بخش خصوصی واقعی سپرده شد. فراموش 
نكنيم که شرکتهای خصولتی نيز که در امور 

اقتصادی وارد شدند ساختار دولتی دارند. 
وی در ادامه گفت: ما در فضای کسب و کار 
سيستم رقابتی نداریم. برای ورود به هر کاری 
تامين مالی را از ما می خواهند در حالی که 
تامين مالی احتياج به یك زمينه ســازی و 

ورود به بازار پول و ســرمایه دارد. بر اساس 
مــاده 1۰ قانون مناقصات تامين منابع مالی 
با خود دولت اســت امــا عمال این بخش به 
پيمانكاران 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 بيژن سعيدآبادی 
نائب رئيس هيات مدیره سندیكای شرکتهای 
ساختمانی ایران نيز در پاسخ به سوال خبرنگار 
اعتماد در زمينه چشم انداز صنعت احداث با 
توجه به تغيير ریاســت جمهوری در آمریكا 
عنوان کرد: مشكالت داخل کشور ما مشكالت 
ساختاری است. برداشتن تحریمها می تواند 
درآمد کشــور را به خصوص در زمينه فروش 
نفت زیاد کند اما در زمينه مصرف این درآمد 
بخش خصوصی اختياری ندارد. تمام قدرت 

سياسی و اقتصادی در اختيار دولت است. 
وی افزود: تمام کشــورهای دنيا از سالهای 
195۰ به بعد به خاطر ضعف مالی یا سياستها 
و راهبردهای به کار گرفته شــده در اجرای 
پروژه های توسعه ای و زیرساختی مشكالتی 
داشتند برای همين سياستها و روشهایی را 
به کار گرفتند که آن روشها اجرای پروژه های 
توســعه ای را محدود بــه تامين منابع مالی 
و مدیریت توســط دولــت نمی کند و عمال 
بخش خصوصــی را تحت عنوان مشــارکت 
عمومی- خصوصی دعوت به همكاری کردند 
و با توزیع منابع و ریسك بين طرفين، پروژه ها 
را اجرا کردند. البتــه ما اميدواریم تحریمها 
برداشته شود و فشارها کم شود، اما در عين 
حال ما ضعفهای ساختاری در نهادهای خود 
داریم که با وجود آنها نمی توانيم از منابع خود 

استفاده های ثمربخش کنيم.    

از ظرفیت صدور خدمات فنی و 
کنید  مهندسی استفاده 

  دکتر حميدرضا سيفی نائب رئيس هيات 
مدیره کانون سراسری شرکت های پيمانكاری 
در نشست خبری 5 تشكل صنعت احداث در 
خصوص صادرات خدمات فنی و مهندســی 
گفت: زمانی می توانيم در زمينه صادرات این 

خدمات موفق شویم که مشكالت داخلی را 
حل کنيم. وقتی ما در نظام فنی و اجرایی در 
حوزه مدیریت داخلی دچار مشكليم چگونه 
می توانيم در حوزه صــادرات برنامه ریزی و 

ساماندهی کنيم. 
وی افــزود: بــرای صدرو خدمــات فنی و 
مهندسی باید پيشــقراوالن فرستاده شوند. 
به عنوان مثال ترکيه ۲۰ رایزن اقتصادی در 
عراق دارد یا کره جنوبی ۷۰ رایزن اقتصادی 
در تمام دنيا فعال کرده اســت در حالی که 
تمام رایزنان بازرگانــی و اقتصادی ایران در 

دیگر کشورها حداکثر 6 نفر است.
نائب رئيس هيات مدیره کانون سراســری 
شرکت های پيمانكاری گفت: ما در حالی که 
در عراق و سوریه با داعش جنگيدیم و خون 
دادیم اما نتوانستيم هيچ امتيازی در بخش 
پروژه های این شرکت ها بگيریم. شرکت های 
ایرانی هم که به سوریه رفته اند بيش از چند 
صباحی دوام نياوردند چون پشتيبانی دولت 

را نداشتند. 
سيفی خاطرنشــان کرد: 51 درصد اقتصاد 
کشور حوزه خدمات است و باالترین ميزان 
اشــتغال را دارد کــه عمــده فعاالن بخش 
خدمات، بخش های عمرانی هســتند پس 
سوال اینجاست چرا باید به نوعی برنامه ریزی 
کنيم که شرکتها در داخل کشور و در حوزه 

مهندسبیژنسعیدآبادینائبرئیس
هیاتمدیرهسندیکایشرکتهای

ساختمانیایران:
مشکالتداخلکشورمامشکالت
ساختاریاست.برداشتنتحریمها
میتوانددرآمدکشوررابهخصوص
درزمینهفروشنفتزیادکندامادر

زمینهمصرفایندرآمدبخشخصوصی
اختیاریندارد

دکترحمیدرضاسیفینائبرئیسهیات
مدیرهکانونسراسریشرکتهای

پیمانکاری:
زمانیمیتوانیمدرزمینهصادراتاین

خدماتموفقشویمکهمشکالتداخلی
راحلکنیم
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 نشست

خدمات فنی و مهندسی دچار مشكل شوند. 
وی با بيان اینكه ایران تنها کشــوری است 
که با 15 کشــور هم مرز است تصریح کرد: 
مجموع ظرفيت اقتصادی این کشورها هزار 
و 3۰۰ ميليارد تومان در ســال است. اما ما 
نتوانســتيم از این ظرفيت اســتفاده کنيم. 
شــرکتهایی که برای صدور خدمات فنی و 
مهندســی رفتند با معضالت زیادی مواجه 
شــدند چون حمایت الزم وجود نداشت. در 
حالی که وقتی اردوغان به ایران ســفر کرد 
در جمع پيمانكاران ترکيه ای فعال در ایران 

حاضر شد و با آنها گفت و گو کرد.
رئيــس هيــات مدیــره کانون سراســری 
شرکت های پيمانكاری یادآور شد: کشوری 
که تحریم اســت می تواند از ظرفيت صدور 
خدمات فنی و مهندسی استفاده کند، اما به 
گونه ای عمل شــد که این توانمندی هم از 

بين برود. 
وی در پاسخ به سوال دیگری در زمينه حضور 
سازمان نظام مهندسی در بخشی از فعاليت های 
مربوط به صدور خدمات  فی و مهندسی نيز 
عنــوان کرد: ما در کانــون عالی کارفرمایی، 
کميســيون صدور خدمات فنی و مهندسی 
را تشــكل داده ایم و همه تشكل های فنی و 
مهندسی را در این کميسيون گرد آورده ایم. 
با نظام مهندســی هم جلساتی داشته ایم اما 
مشكل اینجاست که تصميم گيرنده یك پارچه 
و نهایی نداریم. هم نظام مهندسی، هم وزارت 
راه و شهرســازی و هم نظــام فنی و اجرایی 
تصميم گيرنده هســتند. حاکميت باید این 
یكپارچگی را شكل دهد. وی درباره احتمال 
لغو تحریم ها با تغيير ریاســت جمهوری در 
آمریكا تأکيد کرد: رفت و آمد رؤسای جمهور 
آمریكا ارتباطی به پروژه های عمرانی ما ندارد. 
تا زمانی که برنامه ریزی داخلی را اصالح نكنيم 
مشكالت ما در بخش خدمات فنی و مهندسی 

رفع نخواهد شد.

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

مهندسی
در بخشی از این نشست خبری، دکتر ایرج 
گالبتون چی، دبير ســندیكای شرکت های 
ساختمانی ایران با اشاره به اینكه سالی۲53 
هزار نفر فارغ التحصيل مهندســی در کشور 
داریــم و باید برای این آنها اشــتغال ایجاد 

کنيم، عنوان کرد: در سایت سازمان برنامه 
و بودجه ليســت ۴5۰ هزار و ۷۴۰ شرکت 
پيمانكاری و بيش از 3 هزار و 1۰۰ شرکت 
مهندسی مشــاوره که از سوی این سازمان 
مورد تایيد صالحيت قرار گرفته اند منتشر 
شده  است. اگر بخواهيم برای این شرکت ها 
در داخل کشور کار ایجاد کنيم باید ساالنه 
۲/5 ميليارد دالر کار تعریف کنيم. اما با توجه 
به وضعيت منابع مالی دولت عمال ارجاع کار 
به این شرکت ها مقدور نيست و باید در خارج 
از کشور برای آنها کار ایجاد کنيم. اما در چه 
کشــورهایی می توانيم برای شرکت های یاد 

شده کار ایجاد کنيم؟
گالبتون چی افزود: بررسی کارنامه پيمانكاری 
ترکيه به عنــوان رقيب ایــران در خارج از 

کشــور حاکی از این اســت کــه ترکيه در 
119 کشــور دنيا پروژه داشته است و  8 تا 
9 درصد از توليــد ناخالص داخلی ترکيه از 
محل صنعت ساخت و ساز آن است و برای 
حدود ۲ ميليون نفر از اتباع ترکيه نيز ایجاد 
اشتغال شده است. ترکيه همچنين دومين 
توليد کننده مصالح ساختمانی در جهان است 
و حدود ۴۰ شرکت پيمانكاری ترکيه ای در 
زمره ۲۰۰ پيمانكار برتر جهان قرار دارند. این 
در حالی است که با این ظرفيتی که ما داریم 

فاصله زیادی از این کشور داریم. 
وی افزود: دليل عقب ماندگی ایران از رقبای 
خود در حوزه پيمانكاری و مهندسی مشاوره، 
عــدم حمایت دولت از شــرکت های ایرانی 
است. ما حمایت از شــرکتهای پيمانكاری 
خود را در سطح دولت بلد نيستيم. دليل دوم 
این است که هنوز نتوانسته ایم در ۴۰ سال 
گذشــته پيمانكاری خود را رشد دهيم و به 

سطح باالتری برسانيم. 
دبير ســندیكای شــرکتهای ســاختمانی 
ایران گفت: به نظر می رســد ما  توانسته ایم 
در کشــورهای همســایه عمق استراتژیك 
خــود را اضافه کنيم اما نتوانســته ایم  عمق 
مهندسی مان را گسترش دهيم. ترکيه در ۴۰ 
سال گذشــته 3۴۰ ميليارد دالر در قالب 9 
هزار پروژه پيمانــكاری در جهان انجام داده 
است اما ایران در همين دوره 31 ميليارد دالر 
پروژه خارجی داشته است. این همه در حالی 
است که قدمای ایرانی ما سابقه درخشانی در 
ساخت و عمران خارج از کشور داشته اند که 
»تاج محل« و »پاالیشگاه مدرس« نمونه ای 
از آن اســت. در حال حاضر نيز بزرگ ترین 
پروژه های عراق توسط شرکت های پيمانكاری 

و مهندسی مشاوره ایران انجام می شود.

نگاه ارباب-رعیتی 
به پیمانکاران ایرانی 

در این بخش از نشســت مهندس همایون 
ابراهيمــی دبير ســندیكای شــرکت های 
تاسيساتی و صنعتی  در پاسخ به سوال مجله 
دنيای ســرمایه گذاری در زمينه رسيدن به 
استانداردها و کيفيت های جهانی عنوان کرد: 
پهلوان ترین آدم نيز نمی تواند دســت تنها 
کاری انجام دهد، از این رو، منظور از حمایت 
دولت از شرکت های مهندسی، حمایت پولی 
نيســت و ما از دولت پــول نمی خواهيم. ما 

دکترایرجگالبتونچی،دبیرسندیکای
شرکتهایساختمانیایران:

بهنظرمیرسدماتوانستهایمدر
کشورهایهمسایهعمقاستراتژیک

خودرااضافهکنیمامانتوانستهایمعمق
مهندسیمانراگسترشدهیم.ترکیه

در40سالگذشته340میلیارددالردر
قالب۹هزارپروژهپیمانکاریدرجهان
انجامدادهاستاماایراندرهمیندوره
31میلیارددالرپروژهخارجیداشته

است.اینهمهدرحالیاستکهقدمای
ایرانیماسابقهدرخشانیدرساختو

عمرانخارجازکشورداشتهاند
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شاهدیم وقتی ریيس جمهور ترکيه به ایران 
ســفر می کند، ناهار را همراه با پيمانكاران 
کشــورش که در ایران فعال هستند صرف 
می کند. آیا دولت ایران حاضر اســت چنين 
کاری را انجام دهد؟ متاسفانه اینگونه نيست و 
نگاه به شرکت های پيمانكاری، همواره نگاهی 
ارباب- رعيتی بوده است. نگاهی که می گوید 
پيمانكار باید زیرنظر کارفرمای خود کار کند. 
این رویكرد، معامله ای یك طرفه است. این در 
حالی اســت که شرکت های ایرانی به لحاظ 
فنی و اجرایی هيچ مشكلی ندارند. البته به 
لحاظ تكنولوژی مشكالتی وجود دارد، آن هم 

به دليل اینكه دور خود دیوار کشيده ایم.

دولت نمی تواند ظرفیت شرکت های 
کند پیمانکاری را مدیریت 

مهندس طبيب زاده نيز عنوان کرد: در زمينه 
صدور خدمات فنی و مهندســی دو بخش 
وجــود دارد. بخــش اول کاال و تجهيزات و 
بخــش دیگر خدمات و ســرویس یا همان 
مهندسی یا اجرا است. هيات مدیره انجمن 
شرکت های نفت، گاز و پتروشيمی در مورد 
پروژه های پيمانكاری حوزه نفت و گاز اظهار 
داشت: در زمانی که شرکت های نفت و گاز 

ایرانی در پارس جنوبی و عســلویه مشغول 
فعاليت بودند، مدیریت شرکت های ایرانی را 
به یك شرکت کره ای دادند. در حالی که در 
دهه 5۰، ایرانی ها در کره جنوبی پاالیشگاه 

تأسيس کرده بودند.
عضو هيات مدیره انجمن شرکت های نفت، 
گاز و پتروشيمی درباره تجربه برجام و خروج 
پيمانكاران ایرانی از پروژه های توسعه پارس 
جنوبی تصریح کرد: ما این تجربه را داشتيم که 
پس از توافق برجام در حالی که شرکت های 
ایرانی با موفقيت در پروژه ها مشغول به کار 
بودند پروژه های نفتی به شرکت های خارجی 
ســپرده شد اما پس از آنكه این شرکت ها از 
ایران رفتند بار دیگر دست به دامن پيمانكار 
داخلی شــدند و پيمانكار ایرانی برای وزارت 

نفت محبوب شد.
وی افزود: هفت یا هشــت فاز پارس جنوبی 
را شرکت های ایرانی در سال های تحریم در 
کنار قرارگاه خاتم احــداث کردند در حالی 
که تحریم هــا با کمبود منابع مالی فشــار 
زیــادی وارد می کرد اما پيمانــكاران ایرانی 
باقی ماندنــد و پروژه ها را بــه پيش بردند. 
طبيــب زاده با تاکيد بر اینكه شــرکت های 
پيمانكاری و مهندسين مشاور ایران از نظر 
فنی و اجرایی مشكلی ندارند، گفت: مشكل 
مــا، مدیریت دولت اســت. دولت نمی تواند 
ظرفيت شرکت های پيمانكاری را مدیریت 
کند. توجه داشته باشيم که بخش خصوصی 
ایران همانند بخش خصوصی غرب نيست و 

همواره زیرنظر دولت کار کرده  است. 

کمر پیمانکاران را شکست تورم 
در بخش دیگری از این نشســت مهندس 
جمشــيد شــيخ اکبــری رئيــس 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 اختيار دارند و انجام می دهند اما 
خصولتی ها این پروژه ها را با توان و ظرفيت 
بخش خصوصی انجام می دهند. گالیه مندی 
ما این است که بخش خصوصی خلع سالح 

شده است. 
وی افــزود: قوانين باالدســتی خوبی وجود 
دارد اما این قوانين اجرا نمی شوند. دولت ها 
هيچ گاه رویكرد شفافی نسبت به بنگاه های 

خصوصــی نداشــته اند. در آزادراه قزوین- 
زنجان- تبریز طی ۲۰ ســال گذشــته 1۴ 
شرکت بزرگ راه سازی فعاليت می کردند اما 
تنها یك شرکت باقی ماند و بقيه پروژه را رها 
کردند، همه این شرکتها عاشق وطن و حرفه 
خود بودند اما با چالشهای عدیده مالی روبرو 

شدند که ادامه کار را ناممكن کرد. 
شــيخ اکبری گفــت: در ســال 66 قانون 
مشارکت بخش خصوصی در ساخت آزادراه 
تصویب شده اســت اما به طور جد به اجرا 
گذاشته نشده است. در حال حاضر پيمانكار 
5۰ درصد منابع ســاخت آزادراه را از طریق 
وام یــا آورده خود تأميــن می کند اما تورم 
اجــازه نمی دهد در طول 18 ســال اصل و 
ســود آورده خود را مســتهلك کند، دولت 
طبق بخشنامه ها به اندازه ساالنه 15 درصد 
معادل سود سپرده بانكی به آورده پيمانكار 
اضافه می کند که در مقابل نرخ واقعی تورم 
رقمی محسوب نمی شود. آیا انگيزه ای برای 
اینكه ســرمایه گذار و پيمانــكار برای ادامه 
ســرمایه گذاری در پروژه های راهســازی و 

آزادراهی باقی می ماند؟
او با بيان اینكه شرکت های راهسازی نيازمند 
ارز خارجی نيســت، گفــت: مدیران بخش 
خصوصی در حوزه ســازندگی عاشق وطن 
خود هستند و فعاليت آنان صرفا برای کسب 
درآمد نيست. یكی از آنها در سن ۷5 سالگی 

مهندسجمشیدشیخاکبریرئیس
انجمنشرکتهایفنیواجرایی:

مهندسطبیبزاده:
یکیازمهمترینقوانینباالدستیدرکشور
کار و کسب فضای مستمر بهبود قانون ما
استکهیکیازبهترینقوانینجاریکشور
استودرآنصراحتا2۵-2۶سازماندولتی
را پاسخبخشخصوصی که راموظفکرده
و نوشته بندهایی در این بر عالوه بدهند.
در نباید دولتی بخش که است شده تایید

خلوتخودبنشیندوبخشنامهصادرکند.
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 نشست
۷۰۰ ميليــارد تومان در اجــرای یك پروژه 
سرمایه گذاری کرد. آیا عمر او کفاف می دهد 
تا بازگشت سرمایه خود را ببيند؟ پاسخ خير 
است. این مسئله نشان می دهد که او عاشق 

پيشرفت وطن خود است.
مهندس شيخ اکبری تاکيد کرد: ما در انجام 
کارهای عمرانی و احداث آزادراهها خودکفا 
هستيم. از دولت هم می خواهيم چالش های 
پيش روی بخــش خصوصی را بردارد. ادامه 

وضع موجود خسران بزرگی است. 

به صورت نمادین 
از ما نظر می خواهند

مهندس همایون ابراهيمی در پاسخ به سوال 
دیگری در زمينه حضــور بخش خصوصی 
در تصميم سازی ها عنوان کرد: در تمام دنيا 
سندیكاها و انجمن ها در مراکز تصميم ساز 
حضور دارند. تا زمانی که حلقه واســط بين 
مردم و حاکميت پذیرفته نشود این مشكالت 
وجود دارد. بله قانون داریم، به صورت نمادین 
از ما نظر می خواهند اما درســت ۲۴ ساعت 
قبل از ابالغ قانون از ما می خواهند نظر خود 
را اعالم کنيم. ما زمانی می توانيم اعالم نظر 
کنيم که در زمان کليد خوردن مسئله حاضر 

بوده باشيم.  
دکتر سيفی نائب رئيس هيات مدیره کانون 
سراسری شــرکت های پيمانكاری در زمينه 
حضور بخش خصوصی در مراکز تصميم سازی 
عنوان کرد: قانون بهبود فضای کسب و کار 
قانون خوبی است اما در بخشهایی معماری 
درست نشده است. برای نمونه در این قانون 
دو راس اتــاق بازرگانی و اتــاق تعاون برای 
بخش خصوصی ذکر شده است و نماینده ای 
برای خدمات در این قانون لحاظ نشده است. 
اگر قانون درست معماری نشود نظر بخش 
خصوصی هم آنچنان که باید اعمال نمی شود. 
فلسفه سازمان برنامه و بودجه، برنامه ریزی و 
ساماندهی است. اما کدام فرایند روزآمد برای 
حرف زدن این ســازمان با بخش خصوصی 
وجود دارد؟ 1۷ سال پيش بر اساس شرایط 
موجود شورای هماهنگی تشكيل شد تا در 
نهاد تعامل با دولت حرف بزند. شاید آن روز 
بيش از 1۷ تشــكل وجود نداشت اما امروز 
1۷۰ تشكل پيمانكاری و 5۴ انجمن مشاوره 
و 6۰ انجمن توليد کننده وجود دارد اما هنوز 
هم که هنوزه سازمان برنامه می نشيند تا با 

1۲ تشكل برای امور فنی و مهندسی تصميم 
بگيرد. 

وی افزود: وقتی هم درباره این ساز و کار پرس 
و جو می کنيم عنوان می شــود که خودتان 
مسئله را حل کنيد در حالی که وظيفه دولت 
سازمان دادن است. اگر بستری چيده نشود 
که دولت با برآیند بخش خصوصی صحبت 
کند همه نظرات به آن نمی رســد همانگونه 
که در قانون بهبود مســتمر فضای کسب و 
کار نظرات بخش خدمات مغفول مانده است. 
از طرفی وقتی دولت قانونهای موجود را اجرا 
نمی کند چگونه می خواهــد نظرات بخش 
خصوصــی را انجام دهد. بله با ما مشــورت 
می کننــد اما به چپ می زنند و به راســت 

می روند. 
بخش دوم نشست خبری 

- پرسش و پاسخ
در بخش دوم این نشســت خبری مهندس 
بيژن ســعيدآبادی نائب رئيس ســندیكای 
شرکتهای ساختمانی ایران در پاسخ به سوالی 
در زمينه ســازنده یا مخرب بودن مقررات 
موجود در حوزه صنعت احداث عنوان کرد: 
برای پاسخ به این سوال باید معياری وجود 
داشته باشــد. ما یك چشــم انداز ۲۰ ساله 
داریم کــه متر و معيار ما بوده اســت. باید 
همه اقدامات و برنامه ریزی ها برای نيل به آن 
چشم انداز ریخته می شد و در دوره های کوتاه 
مدت اقدامات صورت گرفته بررسی می شد تا 
ببينيم از مسير منحرف شده ایم یا در همان 
راستا هستيم. وقتی این اتفاق نمی افتد و نگاه 
واحدی در زمينه آنچه که »توفيق« ناميده 
می شود وجود ندارد پاسخ دادن به سازنده یا 
مخرب بودن مقررات دشوار است. دولت در 
قانون بهبود مستمر فضای کار اتاق بازرگانی 
را مسئول تشخيص قوانين مخل کار کرده 
است اما گفته نشــده است این قوانين قرار 
اســت چه چيزی را بسازند و نسبت به چه 

چيزی مخل هستند. 
مهندس شــيخ اکبری رئيس هيات مدیره 
انجمن مدیران شــرکت های فنی و اجرایی 
نيز در پاســخ به ســوالی درباره اوراق اسناد 
خزانه و تسویه برخی پروژه ها از سوی دولت 
با استفاده از این اوراق، ادامه داد: قيمت خرید 
و فروش اوراق اســناد خزانه در فرابورس باال 
است اما سود آن به جيب پيمانكار نمی رود و 
باید دید چه کسانی از خرید و فروش اوراق 

خزانه ســود می برند. مهندس شيخ اکبری 
گفت: پيمانكار مطالبات دو تا سه سال خود 
را به شــكل اوراق دریافــت می کند و با ۴5 
درصــد نرخ تنزیل آن را در بورس به فروش 
می رســاند. به عبارت دیگر ما مطالبات سه 
سال قبل خود را با محاسبه 15 درصد سود 
سپرده بانكی دریافت می کنيم اما ۴5 درصد 
آن از بين می رود در حالی که نرخ تورم یك 
ســال گذشــته باالی 6۰ درصد بوده است. 
توزیع اوراق اسناد خزانه به جای مطالبات به 
پيمانكاران، آنها را به تدریج نابود خواهد کرد.
مهندس طبيب زاده نيز در پاسخ به سوالی در 
زمينه تاثير تحریم بر وضعيت صنعت احداث 
عنوان کرد: آنچه مهم است تبادالت بانكی و 
ارزی است و تحریم بر این موارد تاثير دارد. 
پروژه های ما به سه نوع ریالی، ریالی-ارزی، 
و ارزی تقسيم می شــود که در هر سه این 
موارد ما به ارز نياز داریم.  وی در پاســخ به 
سوال دیگری در زمينه خودکفایی پيمانكاران 
ایرانی عنوان کرد: هر وقت خارجی ها دست 
از کاری کشيدند و فرصت به پيمانكار ایرانی 
داده شد آنها نشان دادند توانمندند و نمونه 
این امر پارس جنوبی بود که با وجود مسائلی 
مانند تامين کاال، پول و سوئيفت، پيمانكاران 
خصوصی در کنار پيمانكاران غيرخصوصی 

برای انجام کار قرار گرفتند. 
دکتر سيفی در پاسخ به تاثير انتخابات آمریكا 
بر وضعيت اقتصاد ایران عنوان کرد: این سوال 
اشتباه اســت چون اگر آنها مسئول باشند 
نمی گذارند ما در اقتصاد پيشرفت کنيم و این 
ما هستيم که باید ببينيم در داخل کشور و با 
بودجه موجود چه کرده ایم؟ چند هزار پروژه 
نيمه تمام داریم؟ تــا زمانی که برنامه ریزی 
درست نداشته باشيم نگاه به بيرون ما را به 
جایی نمی رساند. ما ظرفيت هایی داشتيم که 
می توانستيم از آنها استفاده کنيم اما استفاده 
نكردیم. تحریم اثر دارد اما صورت مســئله 

اصلی خود ما هستيم. 
مهندس سعيدآبادی در پاسخ به سوالی در 
زمينه تهدیداتی که صنعت احداث را تحت 
تاثير قرار می دهد عنوان کرد: برای حفظ و 
صيانت از بنگاههایی که در طی ۷۰ ســال 
گذشــته با سرمایه کشور شــكل گرفته اند 
ممكن اســت با برخی اتفاقات و تهدیدات از 
صحنه خارج شــوند. یكی از این تهدیدات 
عــدم التزام به قوانين و قراردادها و بی ثباتی 
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قانون است که از مســائل مالی هم مهم تر 
است. شرایط اقتصادی و سياسی هم می تواند 
قوانين را بی ثبات تر کنــد و روی قراردادها 
اثر مستقيم یا غير مستقيم بگذارد و ادعا و 
اختالف ایجاد کند. ما نهادهای حل اختالف 
نداریم و مجبوریم برای حل اختالف به مراجع 
قضایی برویم که تخصص فنی ندارند. التزام 
به قانون و قرارداد می تواند حجم اختالفات را 

به شدت کاهش دهد. 
مهندس همایون ابراهيمی در همين زمينه 
عنوان کرد: این همان داســتان فرمایش از 
طرف کارفرما و رعيت بودن پيمانكار است. 
در دهه های اخير برخی پيمانكاران شكایت 
کردند و به نتيجه رســيدند اما مدیرانی که 
مســبب اختالف یا ضرر و زیان بودند ارتقا 
یافته بودند یا بازنشسته شده بودند و بار مالی 
حاصل از این اختالف را بر دوش دولت و همه 

مردم انداختند. 
مهندس سعيدآبادی با اشــاره به بهره وری 
پروژه های عمرانی در ســالهای قبل از سال 
135۲عنــوان کرد: اعتمــاد متقابل و التزام 
عملی به قوانين در طرفين قــرارداد وجود 
داشت و کارفرمایان و مدیران جرات داشتند 
تصميم بگيرند. امروزه دستگاههای اجرایی 
زیر نظــر نهادهای بازرســی غيرتخصصی 
هســتند که مازاد بر نيــاز در تصميم گيری 
مدیــران دخالت می کنند و مدیــران برای 
این که برای تصميمات خود مواخذه نشوند 
تصميمات را به اتفاق شورای نظارت استان 
می گيرند که فرایندی اضافه است و تاخير و 

ادعا ایجاد می کند.  
دکتر سيفی نيز عنوان کرد: در کشور ما ۷1 
هزار پروژه نيمه تمام وجود دارد که بر اساس 
آمار ســازمان برنامه 5۰ درصد آنها به خاطر 
عدم تامين مالی، ۴5 درصد بر اثر فرآیندهای 
مدیریتی سازمان برنامه و 5 درصد به خاطر 
مشكل پيمانكار نيمه تمام مانده است. حاال 
ببينيد برای این 5 درصد چه بالهایی بر سر 
پيمانكار می آورند. آیا شاخص ها بر اساس نرخ 
تورم و واقعی است. آیا در شرایطی که دنيا در 
بحران کرونا وارد شد سازمان برنامه مدیریت 
بحران کرد و تغييــرات زمانی الزم را اعمال 

نمود؟
وی گفت: در مورد ضریب کرونا، یك ســال 
است که شهرها، حمل و نقل، نيروی انسانی، 

و حتی کارفرما تعطيــل و نيمه تعطيل اند 
اما پيمانكار تعطيل نيســت. چه کسی باید 
هزینه جانبی این وضع را به پيمانكار بدهد. 
یك سال است در این باره صحبت می شود 
و ظاهرا بخشــنامه آن آماده است اما ابالغ 
نمی شود. هر پيمان مدت زمانی دارد و وقتی 
حمل و نقل، نيروی انســانی و ناظر سر کار 
حاضر نشــوند قرارداد طول می کشد. هيچ 
بخشنامه شفافی که نشان دهد به دليل کرونا 
تمدید مجاز است یا تعليق صورت نمی گيرد 

دیده نمی شود. 
دکتر سيفی افزود: ظاهرا همه راهكارها برای 
نابودی پيمانكار است. به جای پول به پيمانكار 
اوراق می دهند که در تورم نابود می شــود، 
شرایط عمومی پيمان با وجود این که اصالح 
شده از سال 9۰ تا کنون ابالغ نمی شود. در 
بحث بودجه دولت از فروش ۲3۰۰ بشــكه 
نفت و دریافت ۷8 درصد ماليات حرف می زند 
که ارقامی رویایی هستند و محقق نمی شوند. 
وقتی این بودجه محقق نمی شــود دولت به 
سراغ بودجه عمرانی می رود. اگر دولت قصد 
حمایت از تشكلهای صنعتی احداث دارد باید 
دست درازی به بودجه عمرانی را خط قرمز 

خود بداند. 
وی افزود: پيمانكار در مناقصه شرکت می کند 
و کار را بر عهده می گيــرد، دولت از بودجه 
عمرانی برداشت می کند و برای همين وسط 
کار پولی ندارد که به پيمانكار بدهد. در نهایت 
پيمانكار از بين می رود. در زمينه رتبه بندی 
هم، اغلب سازمانهای دولتی در حال تفویض 
اختيار این امور به بخش خصوصی هستند 
و سازمان برنامه از این سازمانها عقب است. 

مهندس طبيب زاده نيز در زمينه فســاد به 

عنوان یكی از چالش هــای صنعت احداث 
عنوان کرد: من نمی گویم پيمانكاران فساد 
نمی کنند. اما عواملی که یك پيمانكار را به 
سمت فســاد می برد عملكرد کارفر، قوانين 
باالدستی، و عدم مدیریت است. ما در قانون 
مناقصات اصالحات الزم را انجام نداده ایم و 

قانون معامالت روزآمد نداریم. 

کرونا و صنعت احداث 
در بخش پایانی این نشست خبری مهندس 
همایــون ابراهيمی عنوان کــرد در رابطه با 
کرونا دو پروتكل مورد بحث تشكلهای احداث 
و سازمان برنامه بود که یكی از آنها پروتكل 
بهداشــتی و دیگری پروتكل های مرتبط با 
تعيين ضریب در رابطه با مشكالتی که کرونا 
برای پيمانكاران و مشاوران ایجاد کرده بود. 
دکتر گالبتونچی سرپرســت گروهی بودند 
که از این 5 تشكل با سازمان برنامه صحبت 
کردنــد و به نتيجه رســيدند. از آقای دکتر 
گالبتونچی درخواســت دارم توضيحاتی در 

این زمينه ارائه دهند. 
دکتــر ایــرج گالبتونچی دبير ســندیكای 
شرکتهای ساختمانی نيز در این باره عنوان 
کرد: داستان پر فراز و نشيب گرفتن ضریب 
کرونــا از 1۷ فروردین ماه آغاز شــد. در 1۷ 
فروردیــن مــاه طی جلســه ای که خدمت 
آقای دکتر نوبخت معاونت محترم ریاســت 
جمهوری و رئيس ســازمان برنامه و بودجه 
حاضر بودیم مقرر شــد کارگروهی از بخش 
خصوصی به اتفاق نظام فنی و اجرایی کشور 
در مورد آثــار کرونا بر کارهای پيمانكاری و 
خدمات مهندسی مشاور تشكيل شود و این 
موضوعات را بررسی و جمع بندی کند تا تاثير 
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آن به شكل یك بخشنامه در قراردادها دیده 
شــود. در این زمينه ما دو کارگروه تشكيل 
دادیم که یكی از آنها کارگروه تهيه پروتكل 
کار در سيستم پيمانكاری تحت شرایط کرونا 
بود و برای آن جلسات مشترکی بين سازمان 
برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و نمایندگان 
تشــكلهای بخش خصوصی داشتيم. بعد از 
جلسات مفصل پروتكلی تهيه 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 گــذاری اجتماعی و رعایت گندزدایی 
چه هزینه هایی به همــراه دارد، آثار آن در 
تجهيز کارگاه، استفاده از فضای بيشتر برای 
استقرار، تامين غذا، کار با راندمانهای مختلف، 
و اســتفاده بيشتر از ماشــين آالت بررسی 
و در 15۰ پروژه مدل شــد. شــرکتها برای 
تامين مواد بهداشــتی، رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و غربالگری نيروی انسانی هزینه 
زیادی کردند. برآورد این هزینه ها جمع بندی 
و در اختيار ســازمان مدیریت قرار گرفت و 
بر اســاس آنها برای انواع مختلف قراردادها 

ضرایبی استخراج شد. 
دکتر گالبتونچی تصریح کرد: در تمام این دوره 
به طور مســتمر جلسات حضوری و مجازی 
با ســازمان مدیریت و نظام فنــی و اجرایی 
برگزار شد و قرار شــد جمع بندی به شكل 
بخشنامه ای بيرون بياید. این بخشنامه تهيه 
شده اما عليرغم این که ریاست محترم سازمان 

آقای دکتر نوبخت در جلسات مشترکی که 
داشتيم عنوان کردند موافق تامين هزینه های 
تحميل شده هستند، مخالفت هایی برای ابالغ 
بخشنامه وجود دارد در حالی که با ابالغ نشدن 
این بخشنامه ضررهای جدیدی به پيمانكاران 
وارد خواهد شد. اميدواریم سازمان مدیریت و 
نظام فنی و اجرایی این کار 1۰ ماهه و پرفراز 
و نشيب را که با مستندات و مدارك بسياری 

تهيه شده ابالغ کنند. 
در پایان این نشست خبری و پس از گزارش 
مختصر دکتر گالبتونچی دربــاره اقدامات 
صنعــت احداث در زمينــه کرونا، مهندس 
همایون ابراهيمی دبير سندیكای شرکت های 
تاسيساتی و صنعتی عنوان کرد: یك خصيصه 
منحصر به فرد فعاالن صنعت احداث این است 
که ضریب تكاثری اشتغال در حرفه ما رتبه 
اول است یعنی با یك سرمایه گذاری کمتر 
نسبت به بقيه صنایع اشتغال بيشتری توليد 
می کنيم، بنابراین اگر دولت ما را درنيابد با 
انبوهی از بيكاران متخصص روبرو خواهد بود. 
تردید نكنيد که توسعه کشور باید به دست 
بخش خصوصی خالص و مولد انجام شود. در 
صورت اطمينان به بخش خصوصی و یاری 
رساندن به آن است که مملكت رشد خواهد 
کرد و کورسوی اميدی که ما پيمانكاران را در 
این حرفه نگاه داشته است به یك روشنایی 

فراگير تبدیل خواهد شد. 

در حاشیه نشست خبری
در حاشــيه این نشســت خبری دکتر ایرج 
گالبتونچــی دبير ســندیكای شــرکتهای 
ساختمانی ایران در پاسخ به سوال »تعادل« 

که درباره دليل فعاليت شرکت های ساختمانی 
همچون کوزو در پروژه های کالن پرسيده بود، 
اظهار کرد: ترکيه از لحاظ تراز مهندســی در 
منطقه رقيب اصلی ما اســت. تجربه آنها هم 
خيلی خوب است و همانطور که گفته شد در 

119 کشور از جمله ایران کار کرده اند.
وی افزود: حضور مهندس کشورهای مختلف 
در ســایر کشورها اساسا پدیده بدی نيست، 
چرا که در بيشــتر موارد باعث انتقال تجربه 
و ارتقای دانش می شــود. اما نكته این است 
که وقتی می توانيم ایــن کار را انجام دهيم 
چرا ترکيه ای هــا این کار را انجام می دهند؟ 
بخشی از این مسئله شاید در مسائلی ریشه 
 دارد که ما خبر نداریم اما می شود کارهایی 
که شرکت های ترکيه ای در داخل گرفته اند 
به شرکت های ایرانی داده شود و قيمتش هم 
شــاید خيلی فرقی نكند. از لحاظ سرعت و 

کيفيت هم خيلی تفاوتی در کار نمی بينم.
او اظهار کــرد: وقتــی ترکيه ای ها می  آیند 
در ایــران کار می کننــد، قطعا دولت ترکيه 
از آنها پشــتيبانی  کرده است. به طور قطع، 
دولت ترکيه در مناسبات و بحث های سطح 
باالیی که با مقام های ایرانی داشــته، حضور 
پيمانكاران خود را در ایران تســهيل کرده 
اســت. دولت ایران هم باید همان کاری را 
که دولت ترکيه برای شرکت های خود انجام 

می دهد برای شرکت های خود انجام دهد.
اشتغال زایی با صدور خدمات فنی و مهندسی 
وی در پاســخ بــه ســوال دیگــری در 
زمينه تالش ســندیكا برای اشــتغال زایی 
فارغ التحصيالن مهندســی کشــور عنوان 
کرد: بخــش خصوصی کشــور در صنعت 
ساختمان بر اساس ظرفيت شرکتهای خود 
برای فارغ التحصيالن مهندسی اشتغالزایی 
می کند، منتهی آخر سال که حجم کارهای 
عمرانــی به تبعيت از بودجــه عمرانی کم 
می شود به تبع آن ما هم نمی توانيم چرخه 
اشتغال را در همان سطح قبلی نگه داریم. 
رشد بودجه پيشنهادی سال جدید نسبت 
به ســال 1399حدود 18 درصد است. در 
حالی که شاخص های تورم و شاخص های 
تعدیل سال 1399 بيش از این 18 درصد 
اســت. اگر ما بخواهيم کارهای عمرانی را 
با بودجه پيشــنهادی دولــت پيش ببریم 
با تعطيلی بيشــتر کارهــای عمرانی روبرو 
خواهيم شد که تاثير مهمی روی از دست 
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در خصوص الــزام به پرداخــت حق بيمه 
ليستهای مازاد بر ضریب در طرح های عمرانی 
)طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای( که 
سازمان تامين اجتماعی درخواست می نماید 
الزم است شرکتهای پيمانكاری عضو در طول 
اجرای پروژه ليستهای واقعی ارائه نموده و در 
مواردی که به علــت تطویل مدت پيمان و 
غيره حق بيمه ليست های ارسالی بيشتر از 
حق بيمه تعيين شده بر مبنای ضریب می 
گردد و از سوی ســازمان مطالبه می گردد 
به اســتناد ماده ۴۲ قانون تامين اجتماعی 
در هياتهای بدوی و تجدید نظر تشــخيص 
مطالبات ســازمان تامين اجتماعی به برگه 

ابالغ بدهی اعتراض نمایند.
در موارد عدم اخذ نتيجه الزم از هيات های 
سازمان تامين اجتماعی با مراجعه به دیوان 
عدالت اداری نسبت به مطالبه حق بيمه مازاد 
از ضریب طرح دعوی نموده و به استناد ماده 
3 آئين نامه نحوه پرداخت حق بيمه کارکنان 
شاغل در طرح های عمرانی )آئين نامه تنظيم 
صورت مزد مصوب 63( و همچنين مطابق 
بنــد ب-۲ بخشــنامه 1۴ درآمد ســازمان 
تامين اجتماعــی حق بيمــه قراردادهای 
 عمرانی مقطوعــا 6 درصد کارکرد پيمانكار 

می باشد، اقدام نمایيد.
دو رای هيات بدوی و یك رای هيات تجدید 
نظر دیوان عدالت اداری با تایيد مقطوع بودن 
حق بيمه طرح های عمرانی صادر گردیده که 

قابل استناد و بهره برداری می باشد.

در صــورت مواجهــه با این رویه از ســوی 
ســازمان تامين اجتماعی بــرای راهنمایی 

بيشتر با سندیكا مكاتبه نمایيد.
در صورت اخذ آرای مشابه لطفا به سندیكا 

ارسال نمایيد

 اطالعیه مهم  

دادن نيروهای شــاغل و اشتغال زایی برای 
فارغ التحصيالن خواهد داشت. 

وی افــزود: با این بودجه عمرانی نمی توانيم 
حجم زیادی از مهندسان را در داخل کشور 
مشــغول به کار کنيم یا مشغول به کار نگه 
داریم. اگر بخواهيم از حداکثر فارغ التحصيالن 
دانشگاهی استفاده کنيم باید به فكر بازارهای 
تازه و افقهای کاری جدید باشــيم. برای این 
کار بایــد در زمينه صــدور خدمات فنی و 
مهندسی با اســتراتژی و برنامه مشخص از 
سوی دولت و بخش خصوصی روبرو باشيم تا 
در بازارهای اطرف به ویژه کشورهای سی.آی.
اس، افغانستان، عراق و آفریقا فعاليت کنيم. 

وی افــزود: اگــر نتوانيــم فارغ التحصيالن 
مهندســی را مشــغول بــه کار کنيــم با 
فارغ التحصيالن مهندســی که کشور برای 
آنها هزینــه کرده و مهاجرت می کنند روبرو 

می شویم یا در برابر سيلی از فارغ التحصيالن 
بيكار قرار می گيریم که می تواند تبعات زیادی 
داشته باشد. پتانسيل های زیادی برای کار در 
کشــورهای اطراف و کشــورهای آفریقایی 
وجود دارد که خواهان دانش فنی و مهندسی 
ما هســتند. دولت در این زمينه می تواند از 

بخش خصوصی حمایــت کند، البته دولت 
آقای روحانی حمایت هایی را در زمينه صدور 
خدمات فنی و مهندســی داشته اما کافی 
نيست و می توان با یك استراتژی بهتر حجم 
بيشتری از کار را برای فارغ التحصيالن ایجاد 

کرد.  

در خصوص  حق بیمه  لیست های مازاد بر ضریب طرح های عمرانی
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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 اعــام اتحــاد و موجودیت 
بــا  همــکاری  جهــت  را  جدیــدی 
راســتای  در  اجرایــی  فنــی  نظــام 
احــداث  صنعــت  مشــکات  حــل 
نموده بودند؛ در اولینقدم نسبت 
بــه پیگیری اباغ بخشــنامه نحوه 
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 
اباغ 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  ابــاغ  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  اقــام  تامیــن 

کار با رعایت  پرســنل پروژه ها، ایجاد شــرایط 
فاصله گــذاری اجتماعــی، تســتهای دوره ای 
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و غربالگری، حمایت و پیگیری امور پرســنل 
کار،  کار، ایجاد فضاهای  مبتا 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.
گابتونچی 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 13۹۹ است و فشار در 
روزهای پایانی عموما بر شــرکتهای این حوزه 

بیــش از روزهــای دیگــر ســال وارد می شــود، 
دســتور فرمایید با تســریع در اباغ بخشنامه 
مذکور شــرایط عبور شرکتهاو صنعت احداث 
کووید 1۹ 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 اباغــی 
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  ابــاغ 
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 اباغ قرار دارد.
ج  ایــر دکتــر  جهــت  همیــن  بــه 
ایــن ریاســت  کــه   گابتونچــی 

برعهــده  را  مهــم  کارگــروه  دو   
داشــتند  پیگیــری مجــدد اباغ 
را  اباغــی  امــور  در  تســریع  و 

درخواست نمودند.
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 نشست

مشــترک  کمیســیون  اجــاس  چهاردهمیــن 
همکاری هــای اقتصــادی جمهوری اســامی 
ایــران و جمهوری آذربایجــان در محل وزارت 
امــور اقتصــادی و دارایــی برگــزار  شــدو ســند 
اقتصــادی  دوجانبــه  همکاری هــای  توســعه 
ایــران و آذربایجــان بــه امضــای وزیــر اقتصــاد 
جمهــوری  نخســت وزیر  معــاون  و  ایــران 
کمیسیون های  آذربایجان به عنوان روســای 

اقتصادی دو طرف رسید.
اهتمــام  اقتصــاد  وزیــر  اجــاس  ایــن  در 
در  طــرف  دو  دســتگاه های  و  وزارتخانه هــا 
کمیســیون  طراحــی و تدویــن ســند اجــاس 
مشــترک را نشــانه عــزم جــدی طرفیــن بــرای 
اقتصــادی  تعمیــق همکاری هــای  و  توســعه 
گفــت:  کــرد. وزیــر اقتصــاد  کشــور عنــوان  دو 
شــرکت های پیمانکاری ایران آماده همکاری 
بازســازی  بــرای  آذربایجــان  جمهــوری  بــا 

هستند.
برگــزاری  امــکان  بــه عــدم  وی ضمــن اشــاره 
اقتصــادی  مشــترک  کمیســیون  جلســات 
گذشــته بــه دلیــل شــرایط  کشــور در ســال  دو 

کرد: با توجه به شرایط خاص  کرونایی تصریح 
که  جمهــوری آذربایجــان و اتمام جنــگ اخیر 
نویدبخش برقــراری صلح و آرامش در منطقه 
است، برگزاری این اجاس با چنین جامعیت 
و نتایجــی، نوعــی جهش در تقویت و توســعه 

همکاری های طرفین محسوب می شود.
وزیر اقتصــاد با اعام خبر امضــای تفاهم نامه 
کمیســیون مشــترک همکاری های اقتصادی 
جریــان  در  آذربایجــان  و  ایــران  کشــور  دو 
چهاردهمین اجاس کمیسیون مشترک، این 
تفاهم نامه را بر پایه دو جز پیگیری پروژه های 
در دست اجرا و نهایی سازی پروژه های آتی و 
توافق بر ســر نحوه مشــارکت بخش خصوصی 
در  آن  توانمندی هــای  از  اســتفاده  و  ایــران 
کشور عنوان  بازســازی و بهسازی مناطق این 
که با اســتقبال ویــژه طــرف آذری مواجه  کــرد 

شد.
از جملــه  را  آذربایجــان  دژپســند، جمهــوری 
حتــی  کــه  کــرد  عنــوان  کشــورهایی  معــدود 
و  ارتباطــات  کرونــا،  اوج گیــری  شــرایط  در 
همکاری هــای اقتصــادی خــود را با ایــران به 

کمترین  که شاهد  خوبی ادامه داد به نحوی 
اختــال در ایــن زمینــه بودیــم. وزیــر اقتصــاد 
گفــت: سیاســت اصولــی جمهــوری اســامی 
گســترش روابط سیاسی و  همواره بر تعمیق و 
کشورهای  کشــورها به ویژه  اقتصادی با همه 

مسلمان و همسایه استوار بوده است.
وی افــزود: روابط ایــران و آذربایجان به لحاظ 
تاریخــی، فرهنگی، مذهبــی و اقتصادی حائز 
اهمیت باالیی اســت. وزیر اقتصاد همچنین 
دولــت  ســوی  از  نمایندگــی  بــه  مــن  گفــت: 
اعــام می نمایــم،  ایــران  اســامی  جمهــوری 
کــه در دوره بحــران تمامــی همت  همان طــور 
کار  خــود را جهت بازگشــت آرامش و صلــح به 
کنــون نیــز جهــت بازســازی مناطــق  بردیــم، ا

کشور آذربایجان آماده همکاری هستیم.
کــم نظیــر  وی بــا اشــاره بــه توانمندی هــای 
شــرکت های ایرانــی در زمینــه ارائــه خدمــات 
فنــی و مهندســی اظهار داشــت: شــرکت های 
پیمانــکاری ایرانی، پروژه هــای مختلفی را در 
زمینه های ساختمان، ساخت سد و نیروگاه، 
پل ســازی  راه ســازی،  پاالیشــگاه،  ســاخت 

وزیر اقتصاد:

شرکت های پیمانکاری ایران 
آماده همکاری برای بازسازی آذربایجان
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و ســایر زمینه هــا در سراســر جهــان از جملــه 
ســوریه،  افغانســتان،  عــراق،  کشــورهای  در 
تاجیکســتان، ســریانکا، ونزوئــا بــا موفقیــت 
کنــون نیــز ایــن شــرکت ها از  کرده انــد و ا اجــرا 
کامل، جهــت همکاری بــا جمهوری  آمادگــی 

آذربایجان برخوردار هستند.

دژپسند پیشنهاد کرد: با توجه به ظرفیت های 
همــکاری  نمــودن  عملیاتــی  جهــت  و  فــوق 
شــرکت های ایرانــی بــا جمهــوری آذربایجان، 
کمیتــه ای متشــکل از نماینــدگان جمهــوری 
در  آذربایجــان  جمهــوری  و  ایــران  اســامی 
کمیســیون مشــترک تشــکیل شود  چارچوب 
کمیته مذکور نسبت به تبیین مراتب نحوه  تا 
مشــارکت ایران در بازســازی مناطق آزاد شده 
مــورد  اقــام  و  خدمــات  تــدارک  آذربایجــان، 
نیاز و ســازوکار همــکاری دوجانبــه اقدامات و 

پیگیری های الزم را به عمل آورد.
وی در ادامــه بــا بیان اینکه تجــارت و بازرگانی 
کشــور از دیگــر زمینه هــای مهــم  فیمابیــن دو 
همکاری دوجانبه در حوزه اقتصادی اســت، 
ســال  در  کشــور  دو  تجــاری  روابــط  حجــم 
گذشــته را دارای رشــد قابــل توجهــی نســبت 
کرد و  به مدت مشــابه ســال ماقبل آن عنوان 
متذکر شــد، با توجــه به ظرفیت هــای تجاری 
کشــور، ایــن مقــدار، رقم قابل  و اقتصــادی دو 

توجهی نیست و حتمًا باید بهبود یابد.
شــد:  یــادآور  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 
مهم تریــن اقــدام در ایــن خصــوص می توانــد 
تســهیل رویه هــا و فرایندهــای قانونــی بــرای 
کاهــش موانــع  توســعه تجــارت و در نهایــت، 
باشــد.  تعرفــه ای  غیــر  و  تعرفــه ای  رویــه ای، 
گســترش  کنار اقدام برای  وی یــادآور شــد: در 
ســرمایه گذاری  مناســبات  تقویــت  تجــارت، 
کشــور بــرای  و تشــویق بخــش خصوصــی در 
ســرمایه گذاری نیز از اهمیت شایانی برخوردار 

است.
گفــت: بــا توجــه بــه  کشــورمان  وزیــر اقتصــاد 
کمیســیون  گــزارش ارائه شــده توســط دبیران 
کــرات به عمل  مشــترک، خوشــبختانه بــا مذا
آمده توســط نمایندگان دو طــرف، تفاهمات 
ارزنــده ای در راســتای اســتحکام بخشــی بــه 
در  ســرمایه گذاری  و  اقتصــادی  مناســبات 
گرفته اســت. دژپســند بــا بیان  کشــور صــورت 
اینکــه ســند تدویــن شــده اجــاس می توانــد 
حکم نقشــه راه روابط و مناســبات اقتصادی 

گفــت: امیــدوارم  کشــور را داشــته باشــد،  دو 
از فرصــت تشــکیل ایــن اجــاس در تهــران به 
بهترین نحو ممکن استفاده شود و با حمایت 
دو طرف مسئول اجاس، تاش های اساسی 
گرفته و  از طرف دستگاه های دو کشور صورت 

تفاهمات به عمل آمده اجرایی شود.
در این مراســم، شاهین مصطفی یف، معاون 
رئیــس  و  آذربایجــان  نخســت وزیر جمهــوری 
کید  طرف آذری اجاس نیز طی سخنانی، با تأ
بــر اهمیــت ویــژه توســعه روابــط بــا جمهوری 
گفت: در این راســتا با توجه به  اســامی ایران 
کرونا، با رعایت پروتکل های  شــرایط پاندومی 
بهداشــتی، در رأس هیأت بلند پایه 14 نفره با 
که این  کردیــم  کامل به ایران ســفر  جامعیــت 
خــود معنی دار و قابل تأمل اســت. وی افزود: 
امیــدوارم شــاهد همکاری هــای بیشــتری در 

منطقه به ویژه با ایران باشیم.
معــاون نخســت وزیری جمهــوری آذربایجان 
بــا اشــاره بــه اینکــه روابط ایــران بــا آذربایجان 
گفــت:  همــواره عمیــق و مثبــت بــوده اســت 
کمیســیون  اجــاس  چهاردهمیــن  برگــزاری 
مشــترک همکاری هــای اقتصــادی بــا ایــران، 
شرایط و انگیزه های جدیدی را ایجاد می کند 
و از این پس شــاهد رشــد همکاری های بیش 

کشور خواهیم بود. از پیش دو 
شاهین مصطفی یف اظهار داشت: بی صبرانه 
آمــاده همکاری با شــرکت های توانمند ایرانی 
احــداث  و  جنــگ زده  اراضــی  بازســازی  در 
پــروژه ای اقتصادی و حمل ونقلــی در منطقه 

هستیم.
وی با اشاره به آرامش و صلح به وجود آمده را 
فراهم کننده زمینه همکاری های منطقه ای با 
ک سازی مناطق  ایران خواند و گفت: پس از پا
مشــترک  همکاری هــای  آمــاده  شــده،  آزاد 
ســاختمان،  و  راه  زیرســاخت،  پــروژه ای  در 
ماشــین آالت و دارویــی بــا شــرکت های ایرانی 

خواهیم بود.
کمیســیون  در خاتمــه چهاردهمیــن اجاس 
مشــترک همکاری هــای اقتصــادی جمهوری 
اســامی ایــران و جمهــوری آذربایجان، ســند 
اقتصــادی  دوجانبــه  همکاری هــای  توســعه 
ایــران و آذربایجــان بــه امضــای وزیــر اقتصــاد 
کشــورمان و شــاهین مصطفــی یف بــه عنوان 
کمیســیون های اقتصــادی طرفیــن  رؤســای 

رسید.
30 دی-خبرگزاری مهر

۳۰ شرکت مهندسی اردبیل 
آماده مشارکت 

در بازسازی قره باغ هستند  
رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
گفــت: بــرای بازســازی مناطــق آزاد  اردبیــل 
شــده قره باغ جمهوری آذربایجان 30 شرکت 
فنــی و مهندســی در اســتان آماده مشــارکت 
گو با  گفــت و  هســتند. محمدرضــا انــوری در 
خبرگــزاری ایرنــا افــزود: جلســات متعــددی 
بــرای اعــزام شــرکت های مهندســی اســتان 
بــه قره بــاغ برگــزار شــده و بــه محــض آمادگی 
فنــی  نیروهــای  و  مهندســان  آذری  طــرف 
آذربایجــان  جمهــوری  بــه  شــرکت ها  ایــن 
اعــزام خواهنــد شــد. او با اشــاره بــه فعالیت 
گفت: 24 شــرکت  پیمانــکاری و انبوه ســازی 
مهندســی، یک هــزار و ۵00 شــرکت مشــاوره، 
30 شــرکت توانمند پیمانکاری و 200 شــرکت 
کــه  هســتند  فعــال  اســتان  در  انبوه ســازی 
کــرده و  کشــور پروژه هــای بزرگــی را اجــرا  در 
شــناخته  توانمنــد  شــرکت های  عنــوان  بــه 
کرد: در حال حاضر 12  می شوند. وی اضافه 
هزار مهندس عضو ســازمان نظام مهندسی 
که ۶هــزار و ۵00 نفر آنها  ســاختمان هســتند 
که با توجه  دارای پروانه اشــتغال می باشــند 
کارایی خود در بخش ســاخت  به تخصص و 
گــزاش ایرنا،  کرده اند. به  و ســاز موفــق عمل 
رئیس جمهــوری آذربایجــان چنــدی پیــش 
کشــور خواست تا  کشــورهای دوســت این  از 
کنند.رئیــس  در بازســازی قره بــاغ مشــارکت 
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان استان 
گفــت: بــا توجــه بــه نبود  اردبیــل همچنیــن 
تعــداد  تناســب پروژه هــای در حــال اجــرا و 
مهندسان در استان، اصاح تعرفه خدمات 
مهندسی نیازمندی و معیشت مهندسان را 
تامیــن نمی کند اما می توانــد حفظ و ارتقای 

کرامت و شان مهندسان را موجب شود.
و  اجرایــی  دســتگاه های  اظهارکــرد:  وی 
نهادهای دولتی در ساخت و ساز خود باید به 
قوانین نظام مهندسی و بحث نظارتی تمکین 
کــرده و در ایــن زمینــه پایبند قوانین باشــند. 
انــواری دربــاره برگــزاری دوره آمــوزش مجازی 
کشور در نظر  افزود: ســازمان پدافندغیرعامل 
دارد دوره آموزشــی مجــازی بــا عنــوان پدافند 
گاهــی  پرتــوی را در راســتای ارتقــای ســطح آ
و دانــش پدافنــد پرتــوی در اســتان بصــورت 

مجازی برگزار نماید.- 2۹ دی 
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 نشست

پیرو اباغ بخشنامه شماره 833۹/۹۹/1000 
ارائــه  نحــوه  ۹۹/0۹/1۵موضــوع  خ  مــور
خدمــات غیرحضــوری مفاصاحســاب مــاده 
38 قانــون تامین اجتماعی توســط ســازمان 
با توجه به ســواالت مطروحــه و ابهام در این 
بخشنامه موارد ذیل به عنوان شفاف سازی 

اطاع رسانی می گردد:
بنــا بــه تصریــح بخشــنامه، هدف بخشــنامه 
گیری از خدمات الکترونیکی در تسهیل  بهره 
مراجعــات  کاهــش  و  کار  و  کســب  فضــای 
مردمــی اســت لیکن در بند 3 این بخشــنامه 

عنوان شده است:
راســتای  در  کــه  مــواردی  در   -  ”3“ بنــد 
صــدور  کاران،  مقاطعــه  بــا  مســاعدت 
مفاصاحســاب پیش از انجام بازرسی از دفاتر 
قانونــی با دریافت تعهدنامه انجام می پذیرد 
)تعهدنامه در فرم بخشــنامه پیوســت شــده 
است(، الزم است تعهدنامه مذکور صرفا یک 

گردد. بار برای هر دوره مالی اخذ 

تذکر 1:
که بر  کارانــی اســت  ایــن بنــد بــرای مقاطعــه 
کارگاه های  مبنای لیست، حق بیمه پرسنل 

خــود را پرداخــت و قراردادهــای منعقده آنها 
مشــمول مــاده 4۷ قانــون تامیــن اجتماعــی 

گردد.
در مواقع دریافت مفاصاحساب در صورتیکه 
از دفاتــر قانونــی آنهــا بازرســی نشــده باشــد و 
درخواســت مفاصاحســاب داشــته باشــند با 
اخــذ تعهــد مفاصاحســاب از ســوی ســازمان 

تامین اجتماعی صادر میگردد.
قراردادهــای  شــامل  بنــد  ایــن  بنابرایــن، 
که  مشــمول ماده 41 قانون تامین اجتماعی 
حــق بیمه پیمان بر مبنای ضریب محاســبه 
گــردد نمی باشــد و ســازمان  و پرداخــت مــی 
تامیــن اجتماعــی مطابق با تبصــره 1 بند الف 
فصل دوم بخشنامه تنقیح “11” درآمد مجاز 
به بازرســی از دفاتر قانونی آنها نمی باشد لذا 
پیمانکاران نیازی به امضا تعهد نامه ندارند.

تذکر ۲
اخــذ فــرم تعهدنامــه ده ســاله از مشــمولین 
برخــاف مصوبــه شــماره ۵0432  مــاده 4۷ 
خ ۹۶/04/31 ستاد فرماندهی اقتصادی  مور
خ  و بخشــنامه شــماره 2440/۹۷/1000 مــور
۹۷/03/۹0۵ می باشد. پیمانکاران مشمول 

مــاده 4۷ قانــون تامیــن اجتماعی فــرم تعهد 
و  مصوبــه  رعایــت  بــا  را  قانونــی  دفاتــر  ارائــه 

بخشنامه مذکور تکمیل و تعهد نمایند.

تذکر ۳
برای استفاده از این سرویس ضرورت دارد 
کارگاهی، نســبت بــه ایجاد  کــد  ضمــن اخذ 
کاربــری و تکمیل فرم درخواســت اســتفاده 
اقــدام  ســامانه  در  الکترونیــک  خدمــات  از 
نماینــد و بــرای چگونگــی اســتفاده از ایــن 

ســرویس یا شــعب خود هماهنگی نمایند.

تذکر ۴
بــا توجــه بــه ابــاغ مفاصاحســاب از طریــق 
بــه  یافتــه  تخصیــص  کارگاهــی  شــماره 
کــه بــه حســاب  ج در قــرارداد  نشــانی منــدر
الزم  پذیــرد  مــی  انجــام  کار  گذارنــدگان  وا
اســت نســبت بــه شناســایی و ثبــت شــماره 
گذارنده  کارگاه مذکــور اقدام نمــوده و نامه وا
کارگاه را هــم داشــته باشــد.  کــد  کار بایســتی 
کــد دفتر مرکزی برای پیمانکاران فرعی  ارائه 
جهــت اخــذ مفاصاحســاب الکترونیکی الزم 

است.

کلیه اتبــاع ایرانی، بحــث اجرای عدالت بــرای آحاد  یکــی از حقــوق اولیــه 
جامعه در بخش های مختلف سیاســی، اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی 
گــون حائــز اهمیت می باشــد. از  گونا کــه از نقطــه نظرهــای  و… می باشــد 
ســوی دیگر؛ اجرای عدالت یک تکلیــف بنیادین برای هر حکومتی تلقی 

که بایستی جهت تحقق آن اقدامات الزم را به عمل آورد. می شود 
مهم تریــن اهــرم حکومت ها برای اجــرای عدالت؛ وضع قانــون و مقررات 
عدالــت محــور می باشــد. بنابرایــن قــوه مقننه بــه عنوان مرجــع تصویب 
کشــور؛ بایســتی به همراه دیگر بخش های دولتی و اجرایی  کننده قوانین 
کشــور، اقداماتــی جهت حفظ و حراســت در خصوص حــق و حقوق آحاد 

جامعه انجام دهد.
ســازی  یکپارچــه  منظــور  بــه  نیــز  اجتماعــی  تامیــن  قانــون   38  مــاده 
کارگــران و شــاغان تحــت پوشــش ســازمان تامیــن  کلیــه  امــور بیمــه ای 
کــه در عضویت  کارفرمایانی  اجتماعــی مقــرر شــده اســت و پیمانــکاران و 
ســازمان تامیــن اجتماعــی می باشــند؛ بایســتی مــاده 38 قانــون تامیــن 

اجتماعی را نیز همچون دیگر مواد قانونی رعایت نمایند.

پیمانــکاران  و  کارفرمایــان  کلیــه  اجتماعــی؛  تامیــن  قانــون   38 مــاده 
کــه عاوه بر  تحــت عضویــت ســازمان تامین اجتماعی را مکلف می ســازد 
کارکنان خود، نســبت به بیمــه نمودن نیروهــای مربوط به  کــردن  بیمــه 

پروژه های مناقصه ای و قراردادی نیز اقدام نمایند.

ماده 38 قانون تامین اجتماعی
که در طــی مناقصه های دولتی و  کار  کلیــه پیمانــکاران مقاطعه  در واقــع 
غیر دولتی، اقدام به قرارداد با نیروهای خود می نمایند؛ بایســتی نســبت 

به بیمه این نیروها اقدام نمایند.

کردن  از ســوی دیگر؛ ســازمان تامین اجتماعی، به منظــور تضمین بیمه 
کارفرمایــان تحــت عضویــت خــود را  کار،  نیروهــای پیمانــکاران مقاطعــه 
که با نگهداشت درصدی از پرداختی خود به پیمانکار  کرده است  مکلف 
کردن شــاغان و تســویه حساب با سازمان  مربوطه، امور مربوط به بیمه 

تامین اجتماعی از جانب پیمانکار تحت قرارداد را لحاظ نمایند.

نحوه ارائه خدمات غیرحضوری  مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

      ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی
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کارکنان  کار تا مادامی که امور مربوط به بیمه  بالطبــع؛ پیمانکار مقاطعه 
قراردادی و تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی را تکمیل ننماید، 

کارفرما محروم می باشد. از باقی مانده طلب خود از 
کارفرمــا در خصــوص  کــه عمومــا درصــد نگهداشــت  الزم بــه ذکــر اســت 
پرداختــی پیمانــکار؛ بــه میزان ۵ درصد می باشــد ولی در برخــی از موارد 

کاری، متغیر می یابد. این درصد بنابر شرایط 

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در بخشنامه شماره 1۴ 
سازمان تامین اجتماعی

ســازمان تامیــن اجتماعــی در چارچوب بخش نامه هــا و آیین نامه های 
خود؛ قانون تامین اجتماعی را به اطاع عموم مردم رسانده است.

کــه بخــش نامه هــا و آیین نامه هــای ســازمان تامین  الزم بــه ذکــر اســت 
اجتماعی در وب سایت اینترنتی این سازمان موجود می باشد.

ح ذیل می باشد: متن دقیق ماده 38 قانون تامین اجتماعی به شر
کار به طور مقاطعه به اشــخاص حقیقی یا حقوقی  که انجــام  »مــواردى 
کند مقاطعه  که منعقد مــی  کار فرما باید در قــراردادى  گــذار می شــود  وا
کاران  کارکنان مقاطعه  کارکنان خود و  همچنین  که  کار را متقاعد نماید 
کل حق بیمــه را به  ترتیــب مقرر در  فرعــی را نــزد ســازمان بیمــه نمایــد و 
کار از  کار مقاطعــه  کل  مــاده 28 ایــن قانــون بپردازد. پنــج درصد بهــاى 
کارفرمــا پرداخــت موکول به ارایه مفاصا حســاب ازطرف ســازمان  طــرف 
کارکنان  که صورت مزد و حق بیمه  کارانی  خواهد بود. در مورد مقاطعه 
کنند. معادل حق  خود در موعد مقرر به سازمان تسلیم و  پرداخت می 
بیمــه پرداختــی بنــا به درخواســت ســازمان از مبلــغ مذکــور آزاد خواهد 
کار را بدون مطالبــه مفاصا  کارفرمــا آخرین قســط مقاطعــه  شــد. هــرگاه 
حســاب ســازمان بپــردازد مســئول پرداخت حــق بیمه مقرر وخســارات 
کــه از این بابت به ســازمان  مربــوط خواهــد بــود و حــق دارد وجوهــی را 
کلیه وزارتخانه ها  کار مطالبه و وصول نماید.  پرداخته اســت از مقاطعه 
و مؤسسات و شرکت هاى دولتی و همچنین شهردارى ها و اتاق اصناف 
و موسســات و غیردولتــی و مؤسســات خیریــه و عــام المنفعــه مشــمول 

مقررارت این ماده می باشند.«

ماده 38 قانون تامین اجتماعی
بنابرایــن؛ طبــق ایــن مــاده بــه خوبــی شــرایط و الزامــات پیمانــکاران و 

کارفرمایان محترم مشخص شده است.
که قبل از دریافت مفاصا حساب پرداخت  کارفرمایان محترم در صورتی 
کارفرمایــان را متعهــد و ضامن  نماینــد؛ ســازمان تامیــن اجتماعــی ایــن 
در خصــوص پرداخــت بیمه هــای تعییــن شــده و خســارات ناشــی از آن 
که  گروه وکای یاســا بر این موضوع می باشــد  می داند. بنابرایت توصیه 
کارفرمایــان محتــرم قبل از اقدامات الزم پیمانــکار در خصوص پرداخت 
کارکنان و دریافت مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی؛  بیمه های 
نســبت به پرداخت ۵ درصد باقی مانده قرارداد پیمانکار مربوطه اقدام 

ننمایند تا دچار مشکات قانونی نشوند.

همچنیــن بر اســاس مــاده 28 قانون تامیــن اجتماعی؛ »حــق بیمه از 
اول مهرماه تا پایان ســال 13۵4 به میزان  بیســت و هشــت درصد مزد یا 
که هفت درصد آن به عهده بیمه شــده و هجده درصد به  حقوق اســت 

کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تامین خواهد شد. عهده 
کارفرما بیست درصدمزد  تبصره 1: »از اول ســال 13۵۵ حق بیمه ســهم 
کمک  یا حقوق بیمه شــده خواهد بود و با احتســاب سهم بیمه شده و 

دولت حق بیمه به سی درصد مزد حقوق افزایش می یابد.«

تبصره ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی
 در بخش نامه شماره 1۴ سازمان تامین اجتماعی

ح ذیل می باشد: متن تبصره 38 قانون تامین اجتماعی به شر
کارفرمایان موضــوع این ماده و ماده 2۹ قانــون تامین اجتماعی  »کلیــه 
و  کاران  مقاطعــه  از  اجتماعبــی  تامیــن  ســازمان  مطالبــات  مکلفنــد: 
کــه حداقل یک ســال از تاریــخ خاتمــه تعلیق و با  مهندســین مشــاوری 
گذشــته و در این فاصله جهــت پرداخت حق بیمه  فســخ قــرار داد آنان 
کارکنان شــاغل در اجرای قرار داد و ارائه مفاصا حســاب ســازمان تامین 
اجتماعــی مراجعــه ننمــوده انــد را ضمــن اعــام فهرســت مشــخصات 
کار و آخرین  کل  کاران و مهندســین مشــاور از محل پنج درصــد  مقطعه 

قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند .
میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آرائ هیات 
تجدیــد نظــر موضوع مــاده 44 قانون تامین اجتماعــی و اباغ مجدد به 
پیمانــکاران جهــت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف بیســت روز از تاریخ 
اباغ توســط ســازمان تامین اجتماعــی اعام خواهد شــد .نحوه اجرای 
که توســط ســازمان تامین  تبصــره بــه موجب آییــن نامه ای خواهد بود 

اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.«
پروژه هــای کارکنــان  و  کارفرمایــان  پیمانــکاران،  کلیــه  اســت  الزم    

کاری؛ نســبت به مطالعه و شــناخت این قوانین   مناقصه ای و مقاطعه 
اقدام نمایند.
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موضــوع اختــاف نظر جــدی بوجــود آمده با 
کشور در محاسبه مبدا  سازمان امور مالیاتی 
زمانــی هزینــه تنزیــل اســناد خزانــه اســامی 
که چندسالی است سندیکا  موضوعی اســت 
بــه صورت جــدی آن را دنبــال می نماید و در 
مقاطــع زمانــی مختلف نســبت بــه اقدامات 
گرفتــه اطــاع 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 اصاح 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 اطــاع شــما ســروران 

گردد. منتشر می 

گرامی جناب آقای دکتر جهانگیری حضور 
معاون اول رئیس جمهور

موضــوع: اصالح مبــدا زمانی هزینــه تنزیل 
اوراق مالی اسالمی

 سال 9۷
با سالم؛

کارفرمایان  احترامــا بــه اســتحضار می رســاند 
و دســتگاه های دولتی مطالبــات پیمانکاران 
عضو سندیکای شــرکتهای ساختمانی ایران 
کشــور  به عنــوان مجریــان طرحهــای عمرانی 
تســویه  اســامی  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 ۹۵ الــی ۹۷ در خصــوص مشــکات 
خزانــه  اســناد  تنزیــل  هزینــه  چالشــهای  و 
 اسامی، 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 ۵ قانون بودجه 
ســال ۹۷ بــه شــماره ۹4141/ت ۵۵4۵۵ هـــ 
از  ناشــی  هزینه هــای   13۹۷ مهــر   1۷ خ  مــور
گــذار شــده به  تنزیــل اوراق مالــی اســامی 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 ابــاغ بخشــنامه ســازمان 
ک عمل قرار  تاریــخ 18 آذر ۹۷ مــی باشــد مــا
می دهــد. بــا عنایــت بــه اختاف نظر بــر مبدا 
زمانی اجرای آیین نامه از اول سال یا از زمان 
کمیتــه موضوع  ابــاغ 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 2۷ خــرداد ۹۹ بــا ایــن تفســیر  31488 مــور
کــه زمــان اجرای مــاده 13 آئین نامــه اجرایی 
بنــد “ه” تبصــره ۵ قانــون بودجــه ســال ۹۷ 
از ابتــدای ســال ۹۷ می باشــد ابــاغ و اعــام 

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 2۵ شــهریور ۹۹ 
گردیــد موضــوع اصــاح آییــن نامــه در  مقــرر 
ح و مبدا  جلســه هیــات محتــرم وزیران مطــر
زمــان اجــرای ایــن مــاده از ابتدای ســال ۹۷ 

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

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

سپاسگزاری می نماید.
با تقدیم احترام
گالبتونچی . دبیر ج  ایر

1۷ دی 

پیگیری موضوع محاسبه مبدا زمانی هزینه تنزیل اسناد خزانه
 از ابتدای سال ۹۷ از طریق هیات وزیران
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بــا مــدل تأمیــن مالــی فکتورینــگ بســیاری 
بخش هــای  توســط  عمرانــی  پروژه هــای  از 
غیردولتــی تأمیــن مالی می شــوند. اما وزارت 
اقتصــاد وســازمان برنامــه در دو ســال اخیــر 
اقدامــی بــرای ایجاد ســامانه مربوطــه انجام 

نداده اند.
تلفیــق  کمیســیون  ســخنگوی  ع،  زار رحیــم 
بودجه مجلس شــورای اســامی در نشســت 
کــه هفتــه دوم بهمــن تشــکیل شــد  خبــری 
از  خبــر   1400 بودجــه  مصوبــات  آخریــن 
که بر اساس آن مدل جدیدی  مصوبه ای داد 
پروژه هــای  مالــی  تأمیــن  مدل هــای  بــه 

پیمانکاری افزوده می شود.
مجلــس  تلفیــق  کمیســیون  ســخنگوی 
»در  گفــت:  مصوبــه  جزئیــات  درخصــوص 
تــوان  از  اســتفاده  کثــر  حدا قانــون  اجــرای 
کشــور در جهــت ایجــاد  تولیــدی و خدماتــی 
کارگــزاران تا  زیــر ســاخت بــرای پیمانــکاران و 
ســقف 10 هزار میلیارد تومــان به دولت اجازه 
دادیم زیر ســاخت ها را برای همســان سازی 
کتورینگ  گذاری، صــدور موافقت نامه و فا وا

کند« فراهم 
کثر اســتفاده از توان تولیدی و  در قانون حدا
کشــور بــه مدل تأمیــن مالی مبتنی  خدماتی 

پرداختــه  فکتورینــگ  یــا همــان  قــرارداد  بــر 
شــده و آئین نامه های آن هم توســط هیات 
دولــت تهیــه شــده اســت. ایــن قانــون قــرار 
بــود از ابتــدای ســال 13۹8 اجرایــی شــود و 

دســتگاه های دولتــی درصــدی از پروژه های 
عمرانــی خــود را بــا روش فکتورینــگ تأمیــن 
که متأســفانه هنوز اجرایی نشده  کنند  مالی 

است.

پروژه های نیمه تمام عمرانی 
معطل بودجه های دولتی

در مــدل فکتورینــگ، پروژه هــای عمرانــی و 
خدماتی، توسط نهادهای مالی تأمین مالی 
می شــوند. بــه عبارتــی، پــروژه دیگــر معطــل 
بودجــه دولــت نمی مانــد. در ایــن مــدل بعد 
کارفرمــا،  و  پیمانــکار  بیــن  قــرارداد  عقــد  از 
بازیگــر دیگری بــه نام نهاد مالــی وارد قرارداد 
می شــود. نهاد مالی، همزمان با شروع پروژه 
پیمانکار را تأمین مالی می کند و بعد از اتمام 
کارفرما دریافت می کند. پروژه پول خود را از 

تأمین وثیقه بانکی، سد راه تأمین 
مالی پروژه های عمرانی

مهم تریــن  وثیقــه،  تأمیــن  حاضــر  درحــال 
که بنگاه های اقتصادی در  مســئله ای اســت 
زمینــه تأمین مالــی با آن مواجه هســتند. در 
مراجعــه به بانک ها جهت تأمین مالی اولین 
ح می شــود توانایی تأمین  که مطر موضوعــی 

تکمیل پروژه های عمرانی
 معطل ایجاد سامانه فکتورینگ

رحیمزارع،سخنگویکمیسیونتلفیق:
دراجرایقانونحداکثراستفادهازتوان
تولیدیوخدماتیکشوردرجهتایجاد
زیرساختبرایپیمانکارانوکارگزاران
تاسقف10هزارمیلیاردتومانبهدولت

اجازهدادیمزیرساختهارابرای
همسانسازیواگذاری،صدورموافقت

نامهوفاکتورینگفراهمکند
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در  معمــواًل  بانک هــا  اســت.  نامــه  ضمانــت 
قبال پرداخت تســهیات، اموال سهل البین 
می کننــد.  طلــب  ملکــی  اســناد  همچــون 
بــرای  مشــکاتی  ســاز  زمینــه  موضــوع  ایــن 
بنگاه هــای اقتصــادی و شــرکت های دانــش 
بنیــان شــده و بعضــًا آن هــا را از فعالیت های 

عمرانی بازمی دارد.
بنگاه های اقتصادی در حالی دغدغه تأمین 
ضمانت نامه برای دریافت تســهیات مالی را 
که بر اســاس اســتانداردهای جهانی،  دارنــد 
بنگاه هــای اقتصادی معمــواًل درگیر مباحث 
 دســتگاه های 

ً
کثــرا ا کــه  کارفرماهــا  بــا  مالــی 

دولتــی بــزرگ هســتند، نمی شــوند. معمــواًل 
کــه دارای تجربیــات زیادی  نهادهــای مالــی 
در زمینــه مباحــث پولی و بانکی می باشــند، 
کارفرماها  ضمــن تأمیــن مالــی پیمانکارها بــا 
تعامل می کنند. بــه عبارتی، بنگاه اقتصادی 
بــر روی پــروژه و نهــاد مالی بــر روی مطالبات 

کارفرما متمرکز می شود. آن از 

لزوم راه اندازی هرچه سریع تر 
سامانه فکتورینگ

موضــوع  ایــن  قانونــی  زیرســاخت  ایــران  در 
از  اســتفاده  کثــر  حدا قانــون   »8« مــاده  در 
»تأمیــن  عنــوان  تحــت  داخــل  تولیــد  تــوان 
مالی مبتنــی بر قــرارداد )فکتورینگ(« فراهم 
اســت. در همیــن راســتا در مــاده »3« آئیــن 
نامــه فکتورینــگ به ایجاد ســامانه ای آناین 
کید  جهــت ثبــت قراردادهــای فکتورینــگ تا
شــده اســت. بــر اســاس آئیــن نامــه مذکــور، 
بودجــه  و  برنامــه  و ســازمان  اقتصــاد  وزارت 
کشــور مکلــف بــه ایجــاد ســامانه فکتورینــگ 
شــده اند. بارگذاری قراردادهای فکتورینگ، 
اصــاح  مالــی،  پرداخت هــای  دســتورالعمل 
قراردادهــا، اطــاع رســانی آخریــن وضعیــت 
ســامانه  در  همگــی   … و  دولــت  بــه  قــرارداد 
فکتورینــگ انجــام خواهــد شــد. علــی رغــم 
یــک  در  متأســفانه  موضــوع،  ایــن  اهمیــت 
که از تصویب قانون می گذرد، ســامانه  ســالی 

فکتورینگ هنوز ایجاد نشده است.

کل بودجه  سهم اعتبارات عمرانی از 
کاهشی دارد کشور روند 

عضــو  قــادری،  جعفــر  رابطــه  همیــن  در 
کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس شــورای 

گفت:  گفت وگو با خبرگزاری مهر  اســامی در 
اعتبــارات  ســهم  گذشــته  ســال های  طــی 
کاهشــی  کشــور رونــد  کل بودجــه  عمرانــی از 
داشــته اســت. بنابراین نیاز است روش های 
روش هــای  جایگزیــن  مالــی  تأمیــن  جدیــد 
یافتــه  کشــورهای توســعه  ســنتی شــود. در 
دولــت  توســط  عمرانــی  پروژه هــای  بودجــه 
از  اســتفاده  معموالبــا  نمی شــود.  تأمیــن 
مدل های تأمیــن مالی همچون فکتورینگ، 
دولتــی  غیــر  مالــی  نهادهــای  و  صندوق هــا 

پروژه های عمرانی را تأمین مالی می کنند.
جایگزیــن  مالــی  تأمیــن  نویــن  مدل هــای 

روش های قدیمی شود
وی ادامــه داد: بایــد بــه ایــن ســمت حرکــت 
که قرارداد پروژه های عمرانی به عنوان  کنیم 
تضمیــن و وثیقــه مــورد پذیــرش نهادهــای 
گیــرد.  مالــی جهــت دریافــت تســهیات قــرار 
که زمینه  بارهــا به وزیر اقتصــاد تذکر داده ایم 
ورود مدل های نویــن تأمین مالی، همچون 
تأمین مالی مبتنی بــر قرارداد )فکتورینگ( و 
صندوق هــای پروژه را بــه پروژه های عمرانی 

کند. فراهم 

قــادری درباره نحــوه تأمین مالــی پروژه های 
در  گفــت:  فکتورینــگ  مــدل  بــا  عمرانــی 
کــه در قانون  مــدل تأمیــن مالــی فکتورینــگ 
کثــر اســتفاده از توان تولیــد داخل آمده  حدا
کــه پروژه هــای عمرانی و  کید شــده  اســت، تا
خدماتی، توسط نهادهای مالی تأمین مالی 
شــوند. در این مدل، نهاد مالــی، همزمان با 
شروع پروژه، پیمانکار را به صورت مرحله ای 
و متناســب بــا پیشــرفت پــروژه تأمیــن مالــی 
می کند و بعد از اتمام پروژه مطالبات قرارداد 

کارفرما دریافت می کند. را از 

وزارت اقتصاد و سازمان برنامه 
نسبت به ایجاد سامانه فکتورینگ 

کنند اقدام 
وی در ادامــه افــزود: بــا مــدل تأمیــن مالــی 
عمرانــی  پروژه هــای  از  بســیاری  فکتورینــگ 
توســط  دولــت،  حمایــت  بــه  نیــاز  بــدون 
بخش هــای غیردولتی تأمیــن مالی و به بهره 
برداری می رســند. بر اســاس ماده »3« آئین 
نامــه فکتورینــگ ســامانه جامــع فکتورینگ 
بایــد توســط وزارت اقتصاد و ســازمان برنامه 
کنون  کــه متأســفانه تا و بودجــه ایجاد شــود 
بــه آن پرداخته نشــده اســت. وزارت اقتصاد 
وسازمان برنامه باید نسبت به ایجاد سامانه 

کنند. فکتورینگ اقدام 

دولت در پروژه های عمرانی تمایلی 
به انجام تعهدات خود ندارد

در  بنــده  کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  قــادری 
کــه شــهردار شــیراز بودم بــه این  ســال هایی 
کــه پروژه هــای عمرانــی را به  نتیجــه رســیدم 
راحتــی بــا مدل هــای نویــن تأمین مالــی غیر 
دولتــی می تــوان به بهره برداری رســاند. یک 
مشکلی که وجود دارد این است که دولت در 
پروژه هــای عمرانی تمایلی به انجام تعهدات 
خــود نــدارد. بــه عبارتــی دولــت نمی خواهــد 
کــه پرداخــت حق  تعهــدات قــراردادی خــود 
الزحمــه مهمتریــن آن اســت را انجــام دهــد. 
کنــد به  گــر بــه تعهــدات خــود عمــل  دولــت ا
که وجــود دارد با این  انــواع و اقســام روش ها 
کــرد بدون  روش هــا می شــود پروژه هــا را اجرا 
اینکه فشــار به بودجه بیاید و مشکاتی را در 

کند. بودجه ایجاد 
11 بهمن- خبرگزاری مهر 

جعفرقادری،عضوکمیسیونبرنامه
وبودجهمجلس:

یکمشکلیکهوجوددارداین
استکهدولتدرپروژههایعمرانی
تمایلیبهانجامتعهداتخودندارد.
بهعبارتیدولتنمیخواهدتعهدات

قراردادیخودکهپرداختحق
الزحمهمهمترینآناستراانجام

دهد.
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 نشست

زلزله ای به بزرگی ۵.۶ دهم در مقیاس امواج 
درونی زمین )ریشــتر( ساعت 22 و ۵ دقیقه و 
34 ثانیه شب چهارشنبه 2۹ بهمن شهرهای 
کهگیلویــه  یاســوج و ســی ســخت در اســتان 
و بویــر احمــد را لرزانــد. ایــن زلزلــه در عمق 10 
پیوســت.کانون  وقــوع  بــه  زمیــن  کیلومتــری 
ایــن زلزلــه در موقعیت 30.8۹ عرض شــمالی 
اســت.  شــده  ثبــت  شــرقی  طــول   ۵1.۵۷ و 
کیلومتری شمال  سی َســخت شــهری در 3۵ 
غربــی شــهر یاســوج مرکز اســتان و در اســتان 
کهگیلویــه و بویراحمد ایــران جای دارد. این 
شــهر مرکــز شهرســتان دنــا اســت. زمیــن لرزه 
ســی ســخت خســارت جانــی نداشــت اما ۶1 
که اســتاندار  نفر مصدوم شــده انــد و آنچنان 
گفته اســت خســارات  کهگیلویــه و بویراحمد 

زلزله روز 2۹ بهمن بیش از حد تصور بود.

ک پشتی خسارت   نوسازی ال
کرد »سی سخت« را دوچندان 

زلزلــه 2/ ۵ ریشــتری در سی ســخت بیــش از 
گذاشــته اســت. بیش از  تصور خســارت بر جا 
۶0 مجــروح و تخریب 4 هزار واحد مســکونی، 
کــرد.  گوشــزد  را  تکــراری مقاوم ســازی  قصــه 
حدود هــزار واحــد بــا ایــن زلزلــه نــه چنــدان 
بــزرگ، خســارت صددرصــدی دیده اند. این 
ســاختمان های  کــه  اســت  حالــی  در  اتفــاق 

ســاخته شــده مطابــق اســتاندارد های فنــی 
مهندســی در همیــن زلزلــه هیچ گونه آســیبی 
ندیده انــد. وضعیــت امدادرســانی هــم طبق 
کشورمان،  خ داده در  معمول سایر حوادث ر
مطلــوب نبــود. پیرامــون همیــن مــوارد مدیر 
بخش زلزله مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن 

کرده است. و شهرسازی توضیحاتی را ارائه 
مدیــر بخش زلزلــه مرکز تحقیقــات وزارت راه، 
مســکن و شهرســازی بــا اشــاره بــه زلزلــه 2/ 
کهگیلویــه و  ۵ ریشــتری سی ســخت اســتان 
گفــت: متأســفانه بــه دلیــل آنکــه  بویراحمــد 
کثــر واحد هــای مســکونی این مناطــق فاقد  ا
اسکلت اســت، میزان خسارت به واحد های 
بیشــتر  اســت.  بــوده  بــاال  نیــز  مســکونی 
ســاختمان های آســیب دیده در ایــن زلزلــه را 
گرفــت و ایــن امر  بایــد تخریــب شــده در نظــر 
میزان خســارت حادثــه را هم افزایش خواهد 

داد.
دکتــر علــی بیت اللهی، مدیر بخــش زلزله مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به 
که در سال ۹۵  اینکه برابر اعام مرکز آمار ایران 
به دست آمده است از 23 میلیون ساختمان 
که  کشــور، حدود 10 میلیون ســازه  موجود در 
کثراً ســاختمان های مســکونی فاقد اسکلت  ا
گفــت: بیشــتر این ســاختمان ها در  هســتند، 
کانشهر ها و شهر ها و نیز  بافت های فرســوده 

روستا ها واقع شده اند.
کــرد: ایــن امر ســبب شــده اســت  کیــد  وی تأ
خســارت ها در زلزلــه ای بــه این بزرگــی، یعنی 
زلزلــه بیــش از پنــج ریشــتر باالتــر از حــد تصور 
بیشــتر  نیــز  وارده  خســارت  میــزان  و  باشــد 

افزایش یابد.
نوســازی  رونــد  اینکــه  بیــان  بــا  بیت اللهــی 
بــا  مقایســه  در  کشــور  در  ســاختمان ها 
کنــد  غیرمقــاوم  و  فرســوده  ســاختمان های 
نوســازی  برنامــه  اســاس  بــر  گفــت:  اســت، 
موجود، هرساله 200 هزار ساختمان نوسازی 
که نســبت به تعداد ساختمان های  می شود 

کم است. فرسوده بسیار 
فرســوده  ســاختمان های  کندگــی  پرا وی 
کنــدی  عوامــل  از  را  نامناســب  مصالــح  و 
کرد  نوســازی ســاختمان های فرســوده اعام 
گفــت: متأســفانه ســاختمان های موجــود  و 
گرفتن آییــن نامه های مصوب  بــدون در نظر 
احداث شده اســت و همین موضوع افزایش 

خسارت های جانی و مالی را به دنبال دارد.
بــا  می تــوان  داشــت:  اذعــان  مســئول  ایــن 
که دســتگاه های مختلف  برنامــه جامــع ملی 
را در برمی گیرد، روند نوســازی را افزایش داد. 
ح نوســازی قــرار  کــه در طــر ســاختمان هایی 
کــه  داشــتند در ایــن زلزلــه آســیب ندیده انــد 
ایــن امــر توجــه بــه آیین نامه هــا و ضوابــط در 

زلزله ۵.۶ریشتری سی سخت را لرزاند
دیوارهای غیرسازه ای و نحوه اجرای میلگرد بستر عامل تخریب در زلزله
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نوسازی را نشان می دهد.
مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مســکن 
مــردم  نارضایتــی  و شهرســازی در خصــوص 
طایــی  ســاعات  در  امداد رســانی  پیرامــون 
گفــت: ایــن موضــوع بــه برنامــه نداشــتن در 

منطقه بازمی گردد.
گاهی  که زلزله هر از  گفت: دراین مناطق  وی 
و  اقلیمــی  شــرایط  بــه  توجــه  می دهــد،  خ  ر
کوهســتانی بودن مســیر باید مدنظر مدیران 

گیرد و مواد مورد نیاز دپو شود. بحران قرار 
وی افــزود: بعد از زمان طایی، امدادرســانی 
تســریع شــده اســت و ایــن انتظار مــی رود هر 
مناطــق  بازســازی  بــه  نســبت  ســریع تر  چــه 

گیرد. آسیب دیده اقدامات الزم صورت 

دیوارهای غیرسازه ای و نحوه اجرای 
میلگرد بستر عامل بیشترین تخریب 

در زلزله سی سخت
 به گزارش ایسنا، بعد از زلزله سی سخت که در 
2۹ بهمن ماه جاری با بزرگای ۵.۶ در استان 
خ داد، خرابی های  کهگیلویــه و بویــر احمــد ر
و  ســاختمان ها  و  ســازه ها  در  رخــداده 
مــورد  منطقــه  در  شــده  ایجــاد  مشــکات 
بررسی محققان پژوهشــگاه بین المللی زلزله 
گرفــت و در  شناســی و مهندســی زلزلــه قــرار 
که از نظر  این مطالعــات مهمترین موضوعی 
صنعت ســاختمان و جامعه مهندســی مورد 
گرفت، عملکرد اجزای غیرسازه ای  سوال قرار 

و دیوارها در این زلزله بود.
با توجه به بزرگا و شــدت این زلزله، سیســتم 
گسیختگی و  سازه ای در ســاختمان ها دچار 
شکست نشدند و بیشتر خسارات و خرابی ها 
مربوط به دیوارها و اجزای غیرسازه ای است 
و با بررسی خرابی ها و خسارت ایجاد شده در 
منطقــه در این زلزله، نشــان از اهمیت باالی 
کــه  داشــت  دیوارهــا  و  غیرســازه ای  اجــزای 
متاســفانه در اجرای ســازه ها و ســاختمان ها 

مورد توجه قرار نمی گیرد.
بــر اســاس مطالعات دکتــر ناطقــی الهی عضو 
زلزلــه  هیــات علمــی پژوهشــگاه بین المللــی 
و مهنــدس ســعید قشــاقی از محققــان ایــن 
پژوهشــگاه، اجــرای صحیــح میلگــرد بســتر و 
وال پســت در دیوارهــای غیرســازه ای باعــث 
زلزلــه  هنــگام  در  اجــزا  ایــن  عملکــرد  بهبــود 

می شود.
خسارات ایجاد شده در دیوارها و میانقاب ها 

ح است: در زلزله سی سخت به این شر
علمــی  هیــات  عضــو  الهــی،  ناطقــی  دکتــر   
و  شناســی  زلزلــه  المللــی  بیــن  پژوهشــگاه 
کید  گفت وگــو بــا ایســنا تا مهندســی زلزلــه در 
خ داده  کــه در خرابی هــای ر نکتــه ای  کــرد: 
گرفته اســت،  در ایــن زلزلــه مــورد توجه قــرار 
که در آن  خرابی دیوارهای غیرسازه ای است 
از وال پســت استفاده شده است. همان طور 
کــه در تصاویر زیر از خرابی دیوارها مشــاهده 
مناســبی  عملکــرد  پســت ها  وال  می شــود، 
نداشــتند و دیوارها ترک خوردند و در بعضی 

کامل شدند. گسیختگی  موارد دچار 

گو  گفــت و   مهنــدس ســعید قشــاقی نیــز در 
کــرد: با توجه بــه موارد  با ایســنا خاطرنشــان 
اجرایــی پیشــنهاد شــده در اســتاندارد 2800 
در  بایــد  غیرســازه ای   دیوارهــای  مــورد  در 
ج های دیوار از میلگرد بســتر استفاده  تمام ر
شــود و وال پســت های قائــم و افقی بــه تیر و 
متصــل  دیــوار  پیرامونــی  قــاب  ســتون های 

نشوند.
کــرد: با توجه بــه اینکه تیر و   قشــاقی اضافه 
ستون های اطراف دیوار می توانند "دریفت" 
و تغییرمــکان ایجاد شــده را به دیــوار انتقال 
دهند، وال پســت ها با ایجاد فاصله مناسب 
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 نشست

می تواننــد از ایــن انتقــال و خرابــی دیوارهــا 
کنند. جلوگیری 

بــر  شــده  انجــام  تحقیقــات  در  همچنیــن 
و  طــول  بــا  غیرســازه ای  دیوارهــای  روی 
ضخامت های مختلف با جزئیات متفاوت در 
ساخت، توســط دکتر ناطقی الهی و مهندس 
ســعید قشــاقی در پژوهشــگاه زلزلــه اهمیت 
بــاالی اســتفاده از میلگردهــای بســتر اثبــات 
شــده اســت. در نمودارهــای زیــر قســمتی از 
نتایج به دست آمده نشان داده شده است:

در  کــه  طــور  همــان  داد:  ادامــه  قشــاقی   
وال  می شــود،  مشــاهده  بــاال  نمودارهــای 
پســت ها در ابتــدا بــه صــورت ناچیــز مقاومت 
خارج از صفحه دیوار را افزایش می دهند اما با 
افزایش بار وارده کارایی ندارند. اما میلگردهای 
از  خــارج  مقاومــت  افزایــش  بــر  عــاوه  بســتر 
صفحــه، رفتــار دیوارهــا را بهبود می بخشــند. 
که اجرای صحیح  کرد  باید به این نکته توجه 
وال پست ها در طول و ارتفاع دیوار بسیار حائز 
اهمیت است و مهندسین ناظر و اجرا باید در 

این زمینه بسیار دقت کنند.
خســارات  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  کیــد  تا وی 
از  جلوگیــری  بــرای  زلزلــه،  ایــن  در  رخــداده 
ایجاد خســارات مشــابه در زلزله هــای آینده، 
مطالعــات در زمینــه دیوارهــای غیرســازه ای 
بایــد ادامه یابــد و راهکارهای مختلف بهبود 
گیرند، عاوه بر  ایــن اجزاء مورد آزمایش قــرار 
آن در دیوارهای غیرسازه ای حتما از میلگرد 
بســتر اســتفاده شــود. اســتفاده تنهــا از وال 
کــه در  پســت های قائــم و افقــی، همانطــور 
خرابی های زلزله ســی ســخت مشــاهد شــد، 
عملکرد مناســبی در دیوارها ایجاد نمی کنند 
گسیختگی و ترک می شوند. و دیوارها دچار 

نشــان  مــا  بررســی های  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
و  تیــر  بــه  نبایــد  وال پســت ها  کــه  می دهــد 
متصــل  دیــوار  پیرامونــی  قــاب  ســتون های 
گیرند،  شــوند و بــا ایجــاد فاصلــه از آنهــا قــرار 
کــرد: میلگردهای بســتر ضمن  خاطــر نشــان 
ج از صفحــه دیوارها،  افزایــش مقاومــت خــار
که در  یکپارچگــی دیوارهــا را حفــظ می کننــد 
وقــوع زلزلــه عامــل مهمــی در حفــظ عملکرد 

مناسب دیوارهاست.
این محقق پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی 
کید بــر اســتفاده از  و مهندســی زلزلــه ضمــن تا
مصالــح ســبک و نویــن در اجــرای دیوارهــای 
غیرســازه ای و همچنین توجه به شکست ترد 

دیوارهــا بــا اســتفاده از مصالــح ســبک و نوین 
یــادآور شــد: بایــد مطالعــات بیشــتری جهــت 
اســتفاده از ایــن مصالــح و راهکارهــای جدیــد 

انجام شــود تا بتــوان در جهــت بهبود عملکرد 
آینــده  زلزله هــای  در  غیرســازه ای  دیوارهــای 

راهکارهای اجرایی و مناسب ارائه کرد.
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دبیرخانه ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی 
آموزشــی چنــد  راســتای خدمــات  ایــران در 
کرد.  کارگاه آموزشی در بهمن ماه 13۹۹ برگزار 
کرونا به  که به خاطر همه گیری  کارگاهها  این 
صورت آناین برگزار شــدند به ترتیب شــامل 

موارد زیر بود.

)1
کارگاه آموزشــی »آشنایی با شــرایط عمومی 
اجــرا و احــداث ویــژه بخــش غیردولتی« در 
تاریــخ 2۷ بهمن با هدف آشــنایی بــا قوانین 
و مقــررات مرتبط با حــوزه صنعت احداث به 
صــورت آناین برگزار  شــد. مــدرس این دوره 
جناب آقای ابراهیم اسماعیلی هریسی وکیل 
پایــه یــک دادگســتری و نویســنده مجموعــه 
موافقــت نامــه و شــروط عمومــی پیمانهــای 
اجرا و احداث بود. ســرفصل و محتوای دوره 
کلیات، محاسبه روزها، نامه  شامل مقدمه و 
کارفرما،  پیشــنهاد پیمانــکار و نامــه پذیــرش 
مالــی  تمهیــدات  مشــاور،  مهنــدس  نقــش 
کارفرمــا،  کارفرمــا و تضمیــن تعهــدات مالــی 
کار از طرف  کارهــا، و تعلیــق  افزایــش مقادیــر 

پیمانکار و بازنگری در پیمان بود. 

)۲
28 بهمن ســندیکای شــرکتهای ساختمانی 
دانشــگاهی  جهــاد  همــکاری  بــا  ایــران 
ســمینار  مــدرس  تربیــت  دانشــگاه 
  BIM-ســاخت اطالعــات  مدل ســازی 
کلیــه حاضریــن در ایــن  را برگــزار نمــود. بــه 
جهــاد  ســوی  از  حضــور  گواهــی  ســمینار، 

دانشگاهی و سندیکا ارائه شد. 
ســاخت- اطاعــات  مدل ســازی  ســمینار 

BIM، اولین اقدام هســته تکنولوژی ســاخت 
دبیرخانــه ســندیکا بــود  و بــه صــورت آنایــن  
نویــن  تکنولوژی هــای  »مرکــز  مشــارکت  بــا 
پیشــتازان  »شــرکت  و  )تکنوســا(«  ســاخت 
بــه  برگــزار شــد. الزم  آراد«  مدیریــت ســاخت 
ذکــر اســت دبیرخانــه ســندیکای شــرکتهای 
هدایــت  جهــت  در  ایــران  ســاختمانی 
تکنولوژی هــای  از  بهــره  بــه  پیمانــکاران 
هزینه هــای کاهــش  و  ســاخت   نویــن 
 اجــرا در مدیریــت پروژه های عمرانی، نســبت 

بــه ایجــاد هســته تکنولــوژی ســاخت اقــدام 
نموده اســت. در اولین اقدامات این هســته، 
برنامــه آموزشــی و مســیر پیــاده ســازی فرآیند 
که در ســال  BIM تهیــه و تدوین شــده اســت 
کلیه  1400 شروع ترمهای آموزشی آن به اطاع 
عاقمندان خواهد رسید. این سمینار جهت 
کلی با مدل ســازی اطاعات ساخت  آشــنایی 

بود. 
اولیــن بخــش ارائــه در ســمینار مدل ســازی 
اطاعات ســاخت-BIM توســط دکتر محمد 
صالــح دشــتی دکتــری مهندســی و مدیریت 
ایــران  صنعــت  و  علــم  دانشــگاه  از  ســاخت 
شــامل  آن  ســرفصلهای  و  پذیرفــت  صــورت 
کاربردهــا در فاز  ح  آشــنایی بــا مفاهیــم و شــر
مهندســی، تدارکات، ســاخت و بهره برداری 
کنونــی پیــاده ســازی در  از پــروژه، وضعیــت 
صنعت احداث ایران، نقش ارگانهای دولتی 
صنعــت  در   BIM فرآینــد  ســازی  پیــاده  در 
احداث: الزامات قانونی و دســتورالعمل های 
تدوینــی و اباغی، نقشــه راه و برنامه اجرایی 
پیــاده ســازی )BEP( فرآینــد BIM در ســطح 
ســازمان و پــروژه، و تجربه هــای موفق پیاده 

سازی BIM در ایران بود. 
دومیــن بخــش ارائه در ســمینار مدل ســازی 
اطاعات ســاخت-BIM توسط دکتر حسین 
تقدس دکتری مهندســی و مدیریت ساخت 

کانــادا صــورت پذیرفــت  از دانشــگاه آلبرتــای 
مدلســازی   BIM شــامل  آن  ســرفصلهای  و 
بــرداری موفــق  بهــره  نیســت!،  بعــدی  ســه 
 BIM جایــگاه  پیمانــکاران،  بــرای   BIM از 
در سیســتمهای اطاعــات مدیریــت پــروژه، 
 4 ریــزی  برنامــه  از  بــرداری  بهــره  و  توســعه 
 BIM جایگاه جهانی ،BIM بعدی مبتنی بــر
در صنایع وابســته به ســاخت )صنعت نفت 
ســاختمان(،  صنعــت  پتروشــیمی،  گاز،  و 
در   BIM پیاده ســازی  موفــق  تجربه هــای 
نقــش  کانــادا،  پاالیشــگاهی  پروژه هــای 
دانشــگاه و پیمانکاران و همــکاری دوجانبه 
برای موفقیت BIM در پروژه های ساخت، و 
گذاری در BIM باید  آینده BIM) چرا سرمایه 

بلند مدت باشد؟( بود. 
)۳

کارگاه آموزشی »آشنایی با قوانین و مقررات 
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی« روز 
ایــن دوره  برگــزار شــد. مدرســان  30 بهمــن 
کارشــناس  ســرکار خانــم توکل نیــا حقوقدان 
آقــای   جنــاب  و  الملــل  بیــن  حقــوق  ارشــد 
ابراهیــم اســماعیلی هریســی وکیــل پایه یک 
کــه مباحــث را در دو ســر  دادگســتری بودنــد 
فصــل  نــکات حقوقــی در صــادرات خدمات 
فنــی و مهندســی و قوانیــن بازارهــای هــدف 

ارائه دادند. 

دوره های آموزشی سندیکا در بهمن ماه
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 نشست

ج  ایــر دکتــر  آنایــن،  نشســت  ایــن  آغــاز  در 
شــرکتهای  ســندیکای  دبیــر  گابتونچــی 
کاربرانی  ســاختمانی ایــران با خیــر مقدم بــه 
کرد:  کــه در ایــن وبینــار حاضــر بودند عنــوان 
ایــن وبینــار بــا 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  همــکاران  راهنمــای  می کننــد  بیــان 
بــا  صاحیــت  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 
صاحیــت پیمانــکاران فعال هســتند تشــکر 
که همــواره با روی بــاز، ایده های خوب  کنــم 
گشــا تــاش می کننــد  گــره  و راهنمایی هــای 

تشــخیص  کار  و  کننــد  رفــع  را  مشــکات 
صاحیــت را بــه بهترین شــکل ممکن انجام 
چالش هــای  و  مشــکات  البتــه  دهنــد. 
صاحیــت  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  صاحیــت  تشــخیص  امــروز 
راســتای قوانیــن و مقــررات موجــود اســت و 
کــه در تاریــخ ۹۹/۷/2۹ ابــاغ  بخشــنامه ای 
که  شــده اســت موضوع بحث ما نیســت چرا 
اجــرای آن ۶ ماه پس از اباغ 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 
کلی بخشنامه است و قسمت دوم  است پایه 
که مربوط به شــرایط اختصاصــی یعنی ماده 
1۷ و مــاده 18 آیین نامــه اســت از بخشــنامه 

13۹4/۶/24 استفاده می کند. 
آیین نامه هــای  ســابقه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
عنــوان  پیمانــکاران  صاحیــت  تشــخیص 
کــرد: اولیــن آیین نامــه تشــخیص صاحیــت 
که  پیمانــکاران مربــوط به ســال 13۵0 بــوده 

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

وبینار تشــخیص صالحیت عوامل نظام فنی و اجرایی روز یکشــنبه ۱۰ اســفند ماه در سندیکای شــرکتهای ساختمانی ایران برگزار 
شد. این وبینار با حضور مهندس ناصر باالر معاون امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور، آقای مهدی قربانی 
کارشــناس ارشــد امور نظام فنی و اجرایی، دکتر ایرج گالبتونچی دبیر ســندیکای شرکتهای ساختمانی ایران، و مهندس سیامک 
مســعودی رئیس کمیســیون قوانین و عضو هیات مدیره ســندیکا برگزار شــد. ســرفصلهای این دوره شــامل ســابقه تشخیص 

صالحیت، شرح آیین نامه مربوطه، ضوابط تمدید، بخشنامه های جدید، نحوه ورود به سامانه ساجات و ... بود. 
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۶ رشــته را در برمی گرفته اســت، از ابتدا منع 
مداخلــه جــزو ارکان آن بوده اســت و مدارک 
کادر فنــی شــاغل در شــرکت، تجربــه  افــراد و 
کاری و وضع مالی دارای اهمیت بوده است. 
در ســال 13۶0 تغییراتی ایجاد شــد و ۶ رشته 
بــه 10 رشــته تبدیــل شــد، بعضی رشــته ها 4 
پایه و بعضی رشته ها ۷ پایه داشتند. شرکت 
کلیــه  همچنــان بایــد ســهامی خــاص بــود و 
ســهام آن بــا نام بــود. اعضای هیــات مدیره 
امتیــاز داشــتند. منــع مداخلــه پابرجــا بــود. 
ضوابــط تشــخیص صاحیت شــامل مدارک 
که شرکت در  کاری  مدیرعامل و سهامداران، 
آن مقطــع انجــام داده بود، و میزان ســرمایه 

شرکت بود. 
گفت: در ســال 13۶۷ بخشــنامه دیگری  وی 
که طبق  تنظیــم و بــه تصویــب دولت رســید 
آن آیین نامه تشــخیص صاحیت ۶ رشــته را 
گرفت و پایه ها بین پایه 1 تا 8 تنظیم  در نظــر 
کیفری  شــد. منع مداخله و منع محکومیت 
اســت  اساســی  قانــون   141 و   4۹ اصــل  کــه 
تشــخیص  ضوابــط  بــود.  الزم  شــرایط  جــزو 
صاحیــت شــامل مــدارک تحصیلــی هیــات 
کار افراد،  مدیــره و مدیرعامل، ضریب تداوم 
کارهای انجام شده از  ماشــین آالت، و امتیاز 
ســال 13۵8 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 ۵ 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   1۵ در 
آخریــن امتیــاز مالی هــم از امتیــاز اظهارنامه 

شرکتها استفاده می شود. 
وی درباره این مسئله که آیین نامه تشخیص 
گرفته اســت  صاحیت بر چه اساســی شــکل 
گفــت: قانــون خوبــی در ســال 13۵1 مصــوب 
صــورت  آن  در  تغییــری  کنــون  تــا  کــه  شــد 
نگرفتــه، در ماده 22 آن ذکر شــده تشــخیص 
صاحیت و طبقه بندی مهندســان مشاور و 
پیمانکار توســط سازمان بر اساس آیین نامه 
مصوب هیات وزیران صورت می گیرد. ارجاع 
کار به مهندســان مشاور و پیمانکار بر اساس 

روش برنده 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 صاحیــت از پرونــده پیمانــکاران 
ایــن  پرداخــت.  بودنــد  کــرده  اســتخراج 
تعریفها شــامل تشــخیص صاحیت، پروژه، 
پیمانــکار  حقوقــی،  پیمانــکار  پیمانــکار، 
گواهی نامه صاحیت پیمانکاری،  حقیقــی، 
کارهــای انجــام  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 داشته باشد  از 
نیــاز بــه تشــخیص صاحیــت دارد. در حــال 
حاضــر شــهرداری ها و برخــی دســتگاههای 
اجرایــی هــم از پیمانکاران رتبه دار اســتفاده 

می کنند. 
وی افــزود: تشــخیص صاحیــت بــرای افراد 
کــه بخواهنــد در  حقیقــی و حقوقــی ایرانــی 
کننــد، اشــخاص حقوقــی خارجی  کار  ایــران 
افــراد  و  کننــد،  کار  ایــران  در  بخواهنــد  کــه 
کار در  کــه بــرای  حقیقــی و حقوقــی ایرانــی 
کشــور نیاز به تضمین دولتی داشته  ج از  خار

باشند انجام می گیرد. 
در  شــرکت  موضــوع  کــرد:  کیــد  تا بــاالر 
پرونده هــای ارســالی بســیار اهمیــت دارد و 
درخواست رشــته جدید باید با این موضوع 
منطبــق باشــد. ارائه درخواســت بــدون این 
انطباق باعث می شــود پرونده مدت زیادی 
در حالــت رفــع نقــص باقــی بمانــد. انطبــاق 
که در  تعریف رشــته بــا حوزه فعالیت شــرکت 
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 نشست

اساســنامه هســت بســیار مهم اســت، حوزه 
که در اساســنامه قید شــده  فعالیــت شــرکت 

نیز باید منطبق با روزنامه ثبتی باشد. 
شــده  تمــام  کارهــای  زمینــه  در  گفــت:  وی 
کارهــای  کارهــای خاتمــه یافتــه نیــز مــا بــه  و 
گذشــته، اما  کارهــای  تمــام شــده می گوییم 
در سامانه ســاجات در بخش وضعیت پروژه 
گذشــته، در دســت اجــرا، تعلیــق،  گزینــه   4
که تعاریف مختلفی  خاتمه یافته وجود دارد 
که حتما  گذشته می گوییم  دارند. پروژه ای را 
تحویل موقت شده باشد یا صورت وضعیت 
بــاالی ۹۵ درصــد یــا صــورت جلســه تحویل 
قطعــی یــا صــورت وضعیــت قطعــی داشــته 

باشد. 
معــاون امــور نظــام فنــی و اجرایــی ســازمان 
گفــت: پــروژه خاتمه  کشــور  برنامــه و بودجــه 
کارفرما  کــه  یافتــه هم به پــروژه ای می گوییم 
گر  ابــاغ مــاده 48 به پیمانــکار داده باشــد. ا
شــما وضعیــت پــروژه را خاتمــه یافتــه اعــام 
کارشــناس ما از شــما اباغ مــاده 48 را  کنیــد 
گــر نداشــته باشــید پرونــده را  می خواهــد و ا

برای اصاح عودت می دهد. 
گفت: پیمانکاران در آیین نامه ما به سه  وی 
دسته تقسیم شــده اند. پیمانکار غیر دولتی 
که سهام ۵0 به عاوه اپسیلون آنها خصوصی 
و ســهام بــا نــام باشــد. نــوع دوم پیمانکاران 
ســهام۵0  کــه   هســتند  عمومــی  یــا  دولتــی 
درصــد به عاوه اپســیلون آنهــا غیرخصوصی 
هســتند. نوع ســوم پیمانکاران جــزو این دو 
گــروه نیســتند و آنهــا را بــه صــورت مشــارکت 
کارفرما  مدنــی یــا مــوردی بنــا بــر درخواســت 
تشخیص صاحیت می کنیم، تنها یک مورد 
از این پیمانکاران تشــخیص صاحیت شده 
که در  کوزو بــوده  وجــود دارد آن هــم شــرکت 
دولــت قبلــی بــرای پردیس و پرند تشــخیص 

گرفت..  صاحیت موردی با نوع 3 
باالر افزود: رشــته های پیمانکاری شــامل 12 
کــه یــک مــورد آن یعنــی خدمات  مــورد بــود 
کار تفویــض  طبــق مصوبــه دولــت بــه وزارت 
شد. بقیه رشته ها شامل ابنیه و ساختمان، 
راه و ترابــری، آب، صنعــت و معــدن، نیــرو، 
کاوشــهای زمینــی،  تاسیســات و تجهیــزات، 
گاز  کشــاورزی، مرمــت و نفــت و  ارتباطــات، 
اســت. پیمانــکاران در ایــن رشــته ها و در ۵ 
پایــه تشــخیص صاحیت می شــوند. پایه 1 و 
2 در مرکز و سایر پایه ها در استان محل ثبت 

تشــخیص صاحیــت می شــوند. البتــه برای 
کنتــرل مجــددی توســط مرکــز  تاییــد پایــه 3 
صــورت می گیــرد. پیمانــکاران غیرخصوصــی 
برای همه پایه ها در مرکز تشخیص صاحیت 

می شوند. 
کدام از  مهنــدس باالر در ادامه بــه تعریف هر 
رشــته های پیمانــکاری پرداخــت و نکاتــی را 
گفت رشــته  کرد. وی  در ایــن زمینه یادآوری 
آب و تاسیســات در بخــش تصفیه خانه های 
گــر دبــی  ا آب و فاضــاب همپوشــانی دارد، 
را جــزو  آن  باشــد  پاســکال   200 از  بیــش  آب 
کمتر از این مقدار باشــد جزو  گر  رشــته آب و ا
تاسیســات در نظر می گیریم. محوطه ســازی 
پارکهای بزرگ یا محوطه برخی بیمارســتانها 
و شــهرهای جدیــد را در بخــش راه و ترابــری 
در نظــر می گیریم. رشــته صنعــت و معدن در 
کاوش همپوشانی  زمینه اســتخراج با رشــته 
گــر حمــل و نقــل بــه همراه اســتخراج  دارد، ا
می گیریــم.  نظــر  در  کاوش  رشــته  در  باشــد 
نیــرو  رشــته  در  خیابانــی  برقــی  تاسیســات 
گنجانده نمی شــود بلکه در رشته تاسیسات 
اســت. اما تاسیســات برقی یک سد در رشته 
گازرســانی از مخزن  گنجانده می شــود.  نیــرو 
تغذیه به داخل شهرها در رشته تاسیسات و 
ج از شــهرها در رشــته  از مخزن تغذیه به خار

گاز می گنجد.  نفت و 
رشــته  در  کتشــاف  ا کــرد:  خاطرنشــان  وی 
کتشــاف  ا معنــی  بــه  زمینــی  کاوشــهای 
که  کتشــافی اســت  مطالعاتــی نیســت بلکــه ا
گمانه دارد و قبل از اســتخراج باید چال  حفر 

زده شود. 

معیارهای تشخیص صالحیت
در ادامــه ایــن وبینــار مهنــدس بــاالر تصریح 
کــرد: بــه طــور عمــده ســه معیــار اصلــی برای 
که شــامل  تشــخیص صاحیــت وجــود دارد 
ارزشــیابی، تخصــص و تجربــه، و تــوان مالــی 
اســت. در حــال حاضر ارزشــیابی بــرای همه 
گرفتــه می شــود بــه جز  پیمانــکاران 1 در نظــر 
کــه بــا توجــه بــه دســتورالعمل  پیمانکارانــی 
تخلفــات محرومیتــی 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 1۵  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 احراز رتبــه پرداخــت و عنوان 
کــرد: بــرای شــرکت پایــه ۵ امتیــاز مربــوط بــه 
کار انجام  کافی اســت و تــوان مالی و  کارکنان 
شده الزم نیست. جهت تشخیص صاحیت 
در هــر رشــته یــک فــرد با زمینــه مرتبــط الزم 
اســت، بــه عنــوان نمونــه یــک فرد لیســانس 
مرتبط به عنوان مدیرعامل با سابقه ۶ سال 
و نیــم جهت احراز 3۷۵ امتیاز الزم در پایه ۵ 
کافی اســت. برای پایه 1 و 2 و 3 امتیاز هیات 

مدیره و پرسنل شناور است. 
گفت: برای ارســال پرونده در  مهنــدس بــاالر 
ســامانه ســاجات، پیمانــکاران بایــد بعــد از 
کافی بودن توان مالی و امتیاز  که درباره  این 
کار  کار انجــام شــده مطمئــن شــدند، ببینید 
شــاخص به میزان خواسته شده دارند یا نه. 
کاری بر اســاس خوداظهاری شرکت  ظرفیت 
امتیــاز  از  بخواهــد  پیمانــکاری  گــر  ا و  اســت 
کثر سه ماه  کند باید حدا قراردادها اســتفاده 
کند.  بعد از اباغ هر قرارداد آن را وارد سامانه 
کار تجمعی نیز فرمول اصلی این  برای امتیاز 
گذشته در  که فقط پروژه های 1۵ سال  است 

گرفته می شود.    نظر 

بهطورعمدهسهمعیاراصلیبرای
تشخیصصالحیتوجودداردکه
شاملارزشیابی،تخصصوتجربه،
وتوانمالیاست.درحالحاضر

ارزشیابیبرایهمهپیمانکاران1در
نظرگرفتهمیشودبهجزپیمانکارانی
کهباتوجهبهدستورالعملتخلفات
محرومیتیشاملحالآنهاشده

است.تخصصوتجربهبهدوقسمت
تقسیممیشودکهیکیازآنها

تخصصمدیرانوکارکنانبراساس
لیستبیمهودیگریتجربهکاریو
کارهایشرکتدر1۵سالگذشته

است.توانمالیبااستفادهازعددی
استکهازسوابقداراییشرکت

استخراجمیشود.
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وی افــزود: بــرای باال بردن امتیــاز توان مالی 
بیشــتر  را  شــرکت  ســرمایه  و  دارایی هــا  بایــد 
نــام شــرکت  بــه  بایــد  ایــن دارایی هــا  کنیــد. 
باشــد نه مدیرعامل شــرکت. شــرکتهای پایه 
1 و پایــه 2 حداقــل 10میلیــارد تومان ســرمایه 
ثبتــی دارنــد. برای بــاال بــردن ســرمایه ثبتی 
که امتیاز مالی از روی  در نظر داشــته باشــید 
اظهارنامه می آید و شــما باید یک ســال قبل 
از موعــد رتبه بندی اقدام به افزایش ســرمایه 
کنیــد. رقــم ســرمایه ثبتــی بایــد منطبــق بــا 

سرمایه ثبتی موجود در اظهارنامه باشد.

شرکتها از پتانسیل اشتغال در 
کنند کشورهای همسایه استفاده 

قــرارداد  گفــت:  بــاالر  مهنــدس  ادامــه  در 
صــادرات خدمات فنی و مهندســی و قرارداد 
پیمانــکاری  ظرفیــت  در  ســرمایه گذاری 
محاسبه نمی شــود اما پیمانکاران می توانند 
کردن  کننــد. برای وارد  از امتیاز آن اســتفاده 
ایــن قراردادهــا در ســامانه هیــچ محدودیت 
شــرایط  از  غ  فــار نــدارد.  وجــود  هــم  زمانــی 
بــا  پیمانــکاری  حــوزه  در  کار  بــازار  تحریــم، 
بــازار محــدودی  بــه بودجــه عمرانــی  توجــه 
اســت و شــرکتها باید از پتانســیل اشــتغال در 
کار  کنند. این  کشــورهای همســایه اســتفاده 
کمــک می کنــد پیمانکاران  عــاوه بــر ارزآوری 
درصــد   10 جــای  بــه  را  بانکــی  ضمانت نامــه 
کشــور  از  ج  کارهــای خــار 2 درصــد بگیرنــد. 

مالیات هم ندارد. 

موارد مربوط
 به پرونده های رتبه بندی

کــرد: تمامی  مهنــدس بــاالر در ادامــه عنوان 
که قصد بارگزاری آنها را  مدارک و مســتنداتی 
در ســامانه ســاجات دارید باید مهر و امضای 
مجاز شرکت را داشته باشند. این مستندات 
بایــد بــه ترتیب، خوانــا و هم جهت باشــند تا 
کمتری الزم باشــد.  بــرای بررســی آنهــا زمــان 
اظهارنامــه ثبتــی، تصویر آخرین اساســنامه، 
تصویــر  تاســیس،  بــدو  از  روزنامه هــا  تصویــر 
که صددرصد ســهام مشخص  آخرین مجمع 
باشــد، تصویــر آخریــن اظهارنامــه مالیاتــی و 
گواهی شده دفتر  گزارش حسابرســی، تصویر 
اسناد رسمی)مربوط به فرم ۶00( الزم است. 
گر شــرکت ســهامی خاص باشــد  گفــت: ا وی 
باید دو سال یکبار روزنامه های خود را به روز 

کند. روزنامه ها باید به ترتیب سال بارگذاری 
شــوند. شــرکت بایــد مــدارک بارگذاری شــده 
کنــد. شــرکتها بایــد از دادن  را مستندســازی 
ج  پرونــده تشــخیص صاحیــت خود بــه خار
کنند تا مدارک آنها برای  از شــرکت خودداری 
احــراز رتبــه شــرکت دیگری اســتفاده نشــود. 
خوشــبختانه ســامانه مــا روز بــه روز در حــال 
هوشــمندتر شدن اســت و چنین مواردی به 

راحتی قابل تشخیص است. 
کــه  کیــد روی ایــن نکتــه  مهنــدس بــاالر بــا تا
پیمانــکاران از بارگــذاری مــدارک غیرضروری 
کــرد: مــدارک الزم  کننــد، عنــوان  خــودداری 
ســجلی،  مــدارک  شــامل  مدیرعامــل  بــرای 
مــدارک تحصیلی منطبق بر جدول پیوســت 
شــماره 2 آیین نامه، رونوشــت مدارک تجربه 
منطبــق بر لیســت بیمــه یــا روزنامه رســمی، 
کارت پایــان خدمــت بــرای آقایــان  رونوشــت 
کمتر از ۵0 سال، عکس و نمونه امضا، احصاء 
فــرد در شــرکت  بــودن فعالیــت  تمــام وقــت 
متقاضی اســت. حدود 2 ســال اســت در فرم 
۶00 ذکــر شــده مدیرعامــل و افــراد امتیــاز آور 

تمام وقت در شرکت باشند. 
وی افــزود: بــرای اعضای هیــات مدیره ثابت 
کــردن تمام وقت بــودن الزم نیســت اما منع 
مداخلــه دارای اهمیــت اســت و بــرای احــراز 

کدام  آن از بیمه افراد اســتفاده می شــود. هر 
از اعضــای هیــات مدیــره ممکــن اســت چند 
جــا عضــو هیــات مدیــره باشــند امــا تنهــا در 
یک شــرکت می توانند امتیازآور باشــند. برای 
پرســنل امتیــازآور هــم تقریبــا همــان مدارک 
مدیرعامل الزم اســت، ســوابق بیمه آنها هم 
کاری مهندسی باشد.  باید منطبق بر تجربه 
مهنــدس باالر افــزود: در مــورد بازنشســته ها 
کار را نشــان  کــه ســوابق  حکــم بازنشســتگی 
دهــد الزم اســت، در غیــر ایــن صــورت بایــد 
کنــد  کار خــود را بــرای مــا بارگــذاری  ســابقه 
گــر در واحــد فنــی و مهندســی مشــغول  تــا ا
کار  کار وی را بــه انــدازه  کار بــوده ســابقه  بــه 
ابــاغ  تاریــخ  از  بپذیریــم.  و مهندســی  فنــی 
بازنشســتگی تا زمان بررســی پرونــده نیز یک 
که  قــرارداد بــرای فــرد بازنشســته الزم اســت 
که شــخص  کاری  فعالیت، مدت زمان و نوع 
ج شــده باشــد. بهتر  انجام می دهد در آن در
کار منطبق بــر قراردادهای وزارت  اســت این 
که در آن مدت، طرفین، موضوع، و  کار باشد 

ضوابط و مبلغ قرارداد مشخص است. 
کرد: برخی واســطه ها با استفاده  وی تصریح 
بازنشســته،  افــراد  مســتندات  و  مــدارک  از 
کــه  از امتیــاز ایــن افــراد اســتفاده می کردنــد 
کردیم فرد  کار اعــام  بــرای جلوگیــری از ایــن 
بازنشســته بایــد 3 مــاه پرداختــی از شــرکت 

متقاضی داشته باشد.   

مدارک مورد نیاز برای پیمانها
در ادامــه ایــن وبینار معــاون امور نظــام فنی 
کشــور  برنامــه و بودجــه  و اجرایــی ســازمان 
پیمانهــا  زمینــه  در  نیــاز  مــورد  مــدارک  بــه 
گفــت: مــدارک مــورد نیــاز برای  کــرد و  اشــاره 
هــر پیمان شــامل تصویر اباغ قــرارداد، متن 
کارکرد اســت  موافقت نامــه و الحاقیــه، و یک 
کارکرد می تواند شامل مفاصا حساب  که این 
کارکرد دســتگاه اجرایی یا صورت  بیمه، نامه 

وضعیت تایید شده باشد. 
که تعدیلها و ما بعدالتفاوتها  وی با بیان این 
گــر  ا کــرد:  تصریــح  شــد  خواهــد  محاســبه 
پیمانــکاری ســال 1381 تــا 1384 قــراردادی 
کــه تعدیــل آن را ســال 138۵ داده انــد  دارد 
در  معمــوال  بزنــد.   138۵ را  خاتمــه  ســال 
مفاصاحســاب ســال شــروع و ســال خاتمــه 
ج  وجــود دارد، پیمانــکاران بایــد در زمــان در
ســال شــروع و ســال پایان در ســامانه به این 

درموردبازنشستههاحکمبازنشستگی
کهسوابقکاررانشاندهدالزماست،

درغیراینصورتبایدسابقهکار
خودرابرایمابارگذاریکندتااگر
درواحدفنیومهندسیمشغولبه

کاربودهسابقهکارویرابهاندازهکار
فنیومهندسیبپذیریم.ازتاریخابالغ
بازنشستگیتازمانبررسیپروندهنیز
یکقراردادبرایفردبازنشستهالزم

استکهفعالیت،مدتزمانونوعکاری
کهشخصانجاممیدهددرآندرج

شدهباشد
برخیواسطههابااستفادهازمدارك
ومستنداتافرادبازنشسته،ازامتیاز
اینافراداستفادهمیکردندکهبرای
جلوگیریازاینکاراعالمکردیمفرد

بازنشستهباید3ماهپرداختیازشرکت
متقاضیداشتهباشد.
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 نشست

کنند تا بــا اباغ پیمان مشــکلی  مــورد توجــه 
نداشــته باشــد. منظــور از ابــاغ پیمــان هــم 
عمومــا صفحــه اول قــرارداد اســت. در ایــن 
کامــل قــرارداد مدنظــر نیســت و  مــورد متــن 
که ۷ شــرط موضوع، زمان،  چند صفحه اول 
طرفیــن، امضــای طرفیــن و ... را در بــردارد 

کافی است. 
گفــت: پــس از تاییــد شــدن  بــاالر  مهنــدس 
برخــی  می خواهیــم  پیمانــکار  از  پرونــده 
کنــد  مســتندات فیزیکــی را بــرای مــا ارســال 
کــه در حــال حاضر منظــور از این مســتندات 
که  فرمهای 100 تا ۶00 )به جز فرم ۵00( اســت 

باید پرینت و امضا شوند. 

نکاتی قابل ذکر 
در زمینه نیروی انسانی شرکت

کــرد: مــا یــک ســری  بــاالر عنــوان  مهنــدس 
کــه مدیرعامــل و  شــرکتهای قدیمــی داریــم 
هیــات مدیــره آنهــا قبــل از ســال 1381 فعال 
بوده انــد و شــرط لیســانس بــه باال بــودن دو 
ســوم افراد برای آنهــا لحاظ نمی شــود. البته 
مســتمر بــودن حضــور این افــراد الزم اســت. 
الزم بــه ذکر اســت اعضای علی البــدل هیات 
مدیــره  هیــات  امتیــازآور  افــراد  جــزو  مدیــره 
جــزو  می تواننــد  امــا  نمی شــوند  محاســبه 

پرسنل محاسبه شوند.
رشــته ای  هــر  بــرای  شــرکتها  گفــت:  وی 
درخواســت دارند حداقل باید یک نفر رشــته 
زمینه  و فوق دیپلم به باالتر داشــته باشــند، 
کــه بــرای دفعــه اول ایــن فــرد بایــد در هیات 
مدیره باشــد. امتیاز مدرک تحصیلی از زمان 
اخذ مدرک افراد لحاظ می شود، این مدارک 

بایــد توســط وزارت علوم و آمــوزش و پرورش 
بــه دوره هــای  صــادر شــده باشــد و مربــوط 
آموزشــی نبــوده باشــد. البته مــدارک مربوط 
به دوره های آموزشــی در صورت تایید شدن 
توســط وزارت علوم و آمــوزش و پرورش مورد 

قبول ما است. 
مهندس باالر افزود: ســابقه خدمت سربازی 
شــرکت  فعالیــت  بــا  مرتبــط  کــه  شــرطی  بــه 
پیمانــکاری باشــد و بــه شــرط داشــتن بیمه 
مــورد قبــول اســت. همــه افــراد شــرکت بایــد 
در 4 ســال اخیر 3 ســال ســابقه بیمه داشــته 
باشند تا سابقه قبلی آنها پذیرفته شود. این 
ســوابق بیمه ای در صورتی قابل قبول اســت 

کــه زمینــه فعالیــت شــرکتها مهندســی بــوده 
باشــد، آخریــن ســابقه بیمه هم بایــد مربوط 

به شرکت متقاضی باشد.  

نکاتی قابل ذکر در زمینه پیمانها
مهنــدس بــاالر افــزود: بعضی وقتهــا پیمانکار 
کار وی بــه عنــوان  کــه دو یــا ســه  می خواهــد 
کار  گرفتــه شــود؛ مــا این  کار شــاخص در نظــر 
کنونــی انجام می دهیم  را با توجه به شــرایط 
مکانــی  و  زمانــی  محــدوده  کــه  شــرطی  بــه 
کارها مشــخص و مستمر باشــد. قراردادهای 
کار شــاخص  الحاقــی و متمــم را نیز به عنوان 

می پذیریم. 
گفت: در مورد قراردادهای دســتمزدی،  وی 
سهم دستمزدی باید باالی ۵0 درصد باشد و 
بــرای این ۵0 درصد به باال بیمه 1۵ درصدی 
کارفرما  پرداخــت شــده باشــد. ممکن اســت 
کاری را به شکل دستمزدی  بپذیرد پیمانکار 
انجــام داده اســت اما ما تنهــا قراردادهایی را 
که مفاصای  به عنوان دستمزدی می پذیریم 

1۵ درصدی داشته باشند. 
که از  مهنــدس بــاالر افــزود: بــا توجــه به ایــن 
گذشــته ما  تاریــخ برخــی قراردادهــا ســه مــاه 
طریــق  از  و  دســتی  صــورت  بــه  نمی توانیــم 
کنیــم و تنهــا از طریــق  متقاضــی آنهــا را وارد 
کار  پایــگاه قراردادهــا و دســتگاه اجرایــی این 
مقــدور اســت. دلیل این ممانعت این اســت 
که ممکن بوده متقاضی نخواسته در آن بازه 
کنــد. برخی  زمانــی ظرفیــت خــود را محــدود 
شــرکتها هم نوع پــروژه را مشــارکت عمومی-

خصوصی یا صدور خدمات فنی و مهندســی 
که می زنند تا ظرفیت اشــغال نکند و بعدا آن 

مهندسباالر:
بعضیوقتهاپیمانکارمیخواهدکه

دویاسهکارویبهعنوانکارشاخص
درنظرگرفتهشود؛مااینکاررابا

توجهبهشرایطکنونیانجاممیدهیم
بهشرطیکهمحدودهزمانیو

مکانیکارهامشخصومستمرباشد.
قراردادهایالحاقیومتممرانیزبه

عنوانکارشاخصمیپذیریم.



 پیام آبادگران                                  
بهمن و اسفند 1399

 شماره 393

39

که ما این امر را تخلف در نظر  کننــد  را اصــاح 
می گیریم. 

دســت  کارهــای  نیســت  الزم  گفــت:  وی 
دوم همزمــان بــا انعقــاد قــرارداد در ســامانه 
پیمــان،  ابــاغ  مــورد  ایــن  در  شــود.  ثبــت 
کارکرد)مفاصــا،  تاییدیــه  پیمــان،  متــن 
کار، و یا  کارفرمــا یــا تائیدیــه مجــری  تائیدیــه 
کارفرمــا( الزم  صــورت وضعیــت تاییــد شــده 
کــه با  اســت. بــرای قراردادهــای دســت دوم 
پیمانکارهــای بزرگ می بندید ابــاغ پیمان، 
موافقت نامه پیمان، و مفاصاحســاب تامین 
اجتماعی به نام شــرکت متقاضی الزم است. 
گر نتوانســتید ایــن مفاصا را بگیرید جدول  و ا
درآمد شناســایی شده در سالنامه مالیاتی را 
به تایید ســازمان مالیاتی برســانید و برای ما 
کنید. ما جمع درآمد شناسایی شده  الصاق 
کــه در جــدول اظهارنامــه ســالهای مختلــف 
کارکرد پیمانــکار می پذیریم.  اســت به عنوان 
کــه  قراردادهایــی  باشــید  داشــته  توجــه 
پیمانکارهــا بــا قرارگاه یــا مپنــا می بندند باید 
بــه تایید مدیرعامــل مپنا یا فرمانــده قرارداد 
زیرمجموعــه  موسســات  از  کارکــرد  برســد. 

قرارگاه نیز مورد قبول ما نیست. 
مهنــدس بــاالر در زمینــه قراردادهای مربوط 
کشــور و قراردادهــای  از  ج  کارهــای خــار بــه 
خــاص و محرمانــه نیــز توضیحاتــی ارائــه داد 
کــردن افــراد از  ج  گفــت: شــرکتها بــرای خــار و 
کــردن فــرد جدیــد ســه  شــرکت و جایگزیــن 
گر در این ســه مــاه این  مــاه فرصــت دارنــد و ا
تعلیــق  شــرکت  نگیــرد  صــورت  جایگزینــی 

که فرد مورد نظر جایگزین  می شود و تا زمانی 
نشده باشد این تعلیق ادامه دارد.  

کــردن ظرفیــت  وی در زمینــه چگونگــی آزاد 
ریالی شــرکتها در ســامانه ســاجات نیز عنوان 
کار در ســامانه ســاجات رقم  کــرد: بــرای ایــن 
صــورت وضعیت جدید را به صورت وضعیت 
گر پــروژه تمام  قبلــی خــود اضافــه می کنیــد. ا
شــده باشــد برای تبدیل آن از در دست اجرا 
که  کنید  گذشــته باید یــک مســتند ارائــه  بــه 
می توانــد مفاصــای بیمــه، صــورت وضعیــت 
قطعی یا صورت جلسه تحویل موقت باشد. 
ایــن مســتندات باید توســط ســازمان برنامه 
گــر پرونــده شــما در حــال رفــع  تاییــد شــود. ا
نقــص اســت بایــد ایــن مســتندات را ارســال 
کنید تا این مقدار برای شــما محاســبه شود، 
کارشناســی اســت بایــد  گــر پرونــده در حــال  ا
کنید پرونده به شما ارجاع داده شود تا  صبر 

کنید.  این موارد را وارد 
گفت: بخشــنامه ای  مهنــدس بــاالر در ادامه 
کــه بــه شــرکتهای پایــه 1 اجــازه  وجــود دارد 
کار بگیرنــد.  می دهــد بیــش از ظرفیــت خــود 
میلیــارد  از 8  بیــش  دارایــی  کــه  شــرکتهایی 
گــزارش حسابرســی الزم دارند  تومــان باشــد 
و ایــن موضــوع رابطی بــه پایه آنها نــدارد. در 
ســالهای قبل از ســال 13۹۵ از ضریب نصاب 
دلیــل  بــه  امــا  می شــد  اســتفاده  معامــات 
که به وجود آمــد این ضریب باعث  تغییراتــی 
شد پیمانکاران نتوانستند پایه خود را حفظ 
متوســط  ضریــب  اخیــر  ســالهای  در  کننــد، 

که در بند  افزایــش وزنــی تعریف و اباغ شــد، 
2 این بخشــنامه مدارک دبیــری و تکنولوژی 

گرفت. معادل همان رشته تحصیلی قرار 

بخشنامه های جدید
در بخــش دیگری از این وبینار مهندس باالر 
کووید 1۹ یک  کرد: با توجه به بیماری  کید  تا
که به ســازمان  بخشــنامه تمدید اباغ شــده 
گواهی نامه پیمانــکاران را تا  اجــازه می دهــد 
کند. در بند 3 این بخشنامه  دو سال تمدید 
بــه ســازمان اجــازه داده شــده روال اجرایــی 
کار را برای تشــخیص صاحیــت تعریف  ایــن 
کــه ســال 13۹۶  کنــد. در بخشــنامه دیگــری 
گر اظهارنامه دارایی  اباغ شــد تصریح شده ا
شرکت رقم الزم را احراز نکند اما شرکت سایر 
گواهی نامه قبلی تا  کنــد  شــرایط الزم را احراز 

4 سال از تاریخ انقضاء تمدید می شود. 
معــاون امــور نظــام فنــی و اجرایــی ســازمان 
برنامه و بودجه کشور گفت: هفته گذشته نیز 
اطاعیه ای دادیم که گواهی نامه پیمانکاران 
که در ســال 13۹۹منقضی شــده  پایــه 1 و 2 را 
بــدون شــرط تا یــک ســال تمدیــد می کنیم. 
پیمانکاران اســتانی را تا 3/31/ 1400 تمدید 
می کنیــم. امــا بعــد از آن روال عــادی خــود را 

طی می کنیم. 
الزم به ذکر اســت این وبینار از ساعت 2 ظهر 
تــا ســاعت ۷ عصــر ادامه داشــت، و در بخش 
پایانــی آن مهنــدس بــاالر پــس از توضیحاتی 
در زمینه نحوه اســتفاده از ســامانه ســاجات 
به پرسش حاضران در این وبینار پاسخ داد.  



 پیام آبادگران                                  
بهمن و اسفند 1399
 شماره 393

40

 نشست
اخبار

گفتــه رئیــس ســازمان نظــام مهندســی  بــه 
کشور ساالنه 100 میلیون مترمربع  ساختمان 
ســاختمان در شهر و روســتا ساخته می شود 
گــردش مالــی  و معــادل 400 میلیــارد تومــان 
گفته آقای خــرم میانگین  ایجــاد می کنــد. به 
کشــور  هزینــه ســاخت و تولید ســاختمان در 

متری ۵ میلیون تومان است.
رئیــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
کرد: در شهر ها به طور میانگین  کشور عنوان 
۶ تــا ۶ و نیــم میلیون تومان و در روســتا ها 3 
تا 3 و نیم میلیون تومان به ازای هر مترمربع 
هزینه می شــود. در دنیا ۵ تــا 8 درصد هزینه 
ج خدمات مهندســی  ساخت ســاختمان خر
کشــورمان حتــی یک درصد  می شــود، اما در 

هم صرف خدمات مهندسی نمی شود.
گفــت: در دنیــا 10 تــا 1۵ درصــد بیشــتر از  وی 
هزینه ســاخت، ساختمان به فروش می رسد 
گر به طــور میانگین ۵  کــه در ایــران ا در حالــی 
میلیــون تومــان بــه ازای هــر مترمربــع هزینــه 
شــود، 1۷ میلیــون تومــان به فروش می رســد 
خدمــات  خــرج  هــم  درصــد  دهــم   3 یعنــی 
مهندســی نمی شــود. رئیــس ســازمان نظــام 
کشــور به وجود اشکال  مهندسی ســاختمان 
جدی در مقررات و قوانین ســاختمان اشــاره 
بــا  تناســب نداشــتن مجــازات  افــزود:  و  کــرد 
تخلف در ســاخت ســاختمان مشــکلی است 
کــه درصــدد اصــاح قانــون و آییــن نامه هــا و 
مقــررات آن هســتیم و در حال حاضر متخلف 

مثــا   100 و   ۹۹ کمیســیون  از  اســتفاده  بــا 
ســاختمانی بــه ارزش متری 30 تــا 40 میلیون 
تومان می سازد و با پرداخت ۶ میلیون تومان 
تخلــف را قانونــی می کند، پس ایــن جریمه با 
تخلف تناسب ندارد، چون جریمه باید بیش 
از ارزش هر مترمربع ســاختمان باشــد و وقتی 
کمتر اســت یعنی متخلف را تشــویق  این رقم 

می کنیم.
گفــت: ایــراد دیگــر در قوانیــن و  آقــای خــرم 
اجــازه  کــه  اســت  ایــن  ســاختمان  مقــررات 
و  نداریــم  را  مشــهود  تخلــف  بــا  برخــورد 
بــه  بایــد  اول  تخلــف  مشــاهده  صــورت  در 
کــه  گــزارش شــود و در صورتــی  شــهرداری ها 
کند امــکان برخــورد وجود  شــهرداری تاییــد 

نخستین کتاب اصول و مبانی حقوق مهندسی ساختمان به چاپ رسید

ساخت و ساز متری ۵ میلیون تومان 

کتــاب اصــول و مبانی  نخســتین 
ســاختمان  مهندســی  حقــوق 
کشــور بــا هدف تبییــن حقوق  در 
صنعــت  در  ســاز  و  ســاخت 
ساختمان و پیوند رشته ساخت 
و ســاز با علم حقــوق تهیه و روانه 

بازار نشر شد.
کتــاب بــا همــکاری مهــدی  ایــن 
مهندســی  دانشــیار  روانشــادنیا 
کامیــار  و  ســاخت  مدیریــت  و 
رســمی  کارشــناس  میررضــوی 

دادگســتری و پژوهشــگر حقــوق مهندســی و 
بــا همــکاری هیــات تحریریــه تالیــف شــده و 
توســط انتشــارات ســیمای دانــش بــه چاپ 

رسیده و در دسترس عموم قرار دارد.
حقوق ساخت یا حقوق مهندسی شاخه ای 
که  جدیــد و بین رشــته ای علم حقوق اســت 
جنبه هایی مثــل حقوق تجارت، حقوق  کار، 
عقود، حقوق امــوال، حقوق ثبتی و امثالهم 
را بــا دانــش مهندســی، اخــاق مهندســی و 

مسئولیت حرفه ای در هم می آمیزد.
ایــن روزها حرفه هایی چون وکیل ســاخت در 
دنیا رو به توسعه بوده و دانشگاه های مختلف 
جهــان، رشــته حقــوق ســاخت یــا دوره هــای 
انــد. کــرده  انــدازی  راه  را  مرتبــط   حرفــه ای 
حقــوق  بین المللــی  جامعــه  آنهــا،  کنــار  در   
که فعالیت خود را شروع  ساخت سالهاســت 

کرده و خدمات متعددی ارائه می دهد.
کشــورهای دنیا بــرای ورود به  در بســیاری از 
ایــن حرفــه آزمون اخــاق حرفــه ای و حقوق 
مهندســی شــرط اســت و ایــن روزهــا حقوق 
از حرفــه مهندســی  ســاخت بخــش مهمــی 
از  پــس  نیــز  ایــران  در  اســت.  ســاختمان 
کیفــری  شــکل گیری پرونده هــای حقوقــی و 
کــه مباحــث حقــوق  متعــدد، مدتــی اســت 

گرفته است. مهندسی مورد توجه قرار 
 138۶ ســال  از  روانشــادنیا  مهــدی  دکتــر 
مدیریــت  و  ســاخت  حقــوق  درس هــای 
و  دکتــرا  مقطــع  در  را  پیمــان  مقــررات  و 
کارشناسی ارشد در دانشگاه تدریس می کند 
کامیــار میررضــوی نیــز 20 ســال  و مهنــدس 
که به جمــع آوری پرونده های متعدد  اســت 
و نقد و بررســی و برگزاری جلســات آموزشی و 

تحلیلی پرداخته است.
کتاب حقوق مهندسی ساختمان 
در قالب 10 فصل به عناوینی چون 
مبانــی علــم حقــوق، پدیده هــای 
مهندســی،  مســئولیت  حقوقــی، 
مقــررات  و  قوانیــن  حــق،  اجــرای 
بــر  کــم  حا نظام هــای  ســاخت، 
اجــرای  عوامــل  ســاز،  و  ســاخت 
و  اســناد  طرح هــای ســاختمانی، 
روند اجرای پروژه های ساختمانی، 
پرونده هــای  نهایــت  در  و  بیمــه 

قضایی مرتبط با ساختمان می پردازد.
کتــاب حاصــل بیــش از 20 ســال فعالیــت  ایــن 
چگونگــی  و  چرایــی  در  پژوهــش  و  حرفــه ای 
و  کیفــری  مدنــی،  مســئولیت های  تحقــق 
انتظامــی همــکاران عضــو جامعــه بــزرگ نظام 
مهندســی ســاختمان کشــور اســت و می تواند 
مرجع مناسبی برای دروس دانشگاهی حقوق 
مهندسی و حقوق ساخت بوده و مورد استفاده 

حرفه مندان صنعت ساختمان قرار گیرد.
کتــاب زمینــه  امیــد مــی رود بــا انتشــار ایــن 
برای تصویب ســرفصل های آموزشــی حقوق 
مهندسی در رشته های مهندسی ساختمان 
کمکی به  فراهــم آمــده و با توســعه این علــم 
حرفــه منــدان و بــه ارتقــا صنعت ســاختمان 
شــده و همه ذینفعان ایــن صنعت بتوانند از 

آن بهره مند شوند.-2۹ بهمن ایرنا 
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کســب  دارد و اغلب شــهرداری ها به خاطر 
گزارش تخلف را نمی پذیرند. درآمد 

شــود  پذیرفتــه  هــم  گــر  ا داد:  ادامــه  وی 
کمیســیون ۹0 یــا 100 مــی رود و  پرونــده بــه 
بین یک تا ســه ســال روند رســیدگی به آن 
کــه در ایــن مــدت مراحــل  طــول می کشــد 
ساخت ســاختمان تمام و اصل موضوع به 

فراموشی سپرده می شود.
که  کــرد: هــر تصمیمی  آقــای خــرم تصریــح 
گرفته  کشــورمان  بــرای مبــارزه با فســاد در 
می شــود دو تــا ســه مــاه بیشــتر عمــر ندارد 
در  پایــداری  و  تــداوم  بایــد  کــه  حالــی  در 
بــا تخلــف و جــرم وجــود داشــته  برخــورد 
کار  کنــار آن  باشــد تــا بــه نتیجه برســد و در 
کرد: مردم  کید  فرهنگی انجام شود. وی تا
برنامه هــای اصاحی و مثبت را می پذیرند 
بنابرایــن بایــد بــا مــردم هماهنگ شــویم، 
چــون فکــر دولتــی و اصــاح امــور توســط 
گرفتــن بخش خصوصی و  دولــت و نادیده 
ســازمان های غیردولتی و نهاد های مدنی 

این مشکات را بوجود می آورد.
رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
در  رفتــه  کار  بــه  مصالــح  دربــاره  کشــور 
کاشــی  یــک  حتــی  گفــت:  ســاختمان 
کارگاهــی  هیــچ  وارد  نبایــد  غیراســتاندارد 
شــود  روســتایی  حتی ســاختمان های 
ورق  و  تیرآهــن  میلگــرد،  بــه  برســد  چــه 

غیراستاندارد.
آقــای خــرم افــزود: امــا متاســفانه مصالــح 
غیراســتاندارد استفاده می شود و چشم ها 
آمــار  گرچــه  می گیرنــد،  نادیــده  را  آن  هــم 
دقیقی نداریم، اما درصد قابل ماحظه ای 
درســاختمان ها  غیراســتاندارد  مصالــح 

استفاده می شود.
و  مهندســی  نظــام  ســازمان  گفــت:  وی 
شــهرداری ها و شــورا ها بــه عنــوان مرجــع 
در  هســتند  موظــف  پروانــه  صادرکننــده 
و  کننــد  عمــل  هماهنــگ  امــور  اصــاح 
همکاری جدی و هم فکری داشته باشند 
ایــن همــکاری و هماهنگــی در حــال  کــه 
حاضــر وجود ندارد. آقای خرم افزود: برای 
حصــول این همکاری و هماهنگی اخیرا با 
کشــور یعنی شــورا ها و شــهرداری ها  وزارت 
جلســه ای برگزار شد تا مبداء یک حرکت و 

اصاح در این موارد شود.
صما- 18 بهمن 

کمیسیون عمران مجلس شورای  یک عضو 
بررســی جزئیــات الیحــه  ادامــه  از  اســامی 
مشــارکت عمومــی - خصوصــی در جلســه 
داد.  خبــر  کمیســیون  ایــن  بهمــن   12 روز 
گفت وگو با ایسنا ضمن  مجتبی یوســفی در 
کمیســیون  بهمــن   12 روز  جلســه  تشــریح 
کرد:  عمران مجلس شــورای اســامی بیــان 
کمیســیون ادامــه جزئیات  در جلســه امــروز 
الیحــه مشــارکت عمومی - خصوصــی مورد 
گرفت. این الیحه نقطه  بحث و بررســی قرار 
عطفــی بــرای توســعه و تکمیــل پروژه هــای 
عمرانــی و همچنیــن ایجــاد منابــع جدیــد 
برای تکمیل پروژه ها به شــمار می رود. وی 
کشــور حدود ۷00  کرد: ما در  در ادامــه اظهار 
هــزار میلیــارد تومــان پروژه هــای نیمه تمام 
که باید  که بــه جزو پروژه هایی اســت  داریــم 

از عمــر  در مناطــق محــروم دنبــال شــوند. 
برخــی از این پروژه هــای نیمه تمام 20 یا 30 
که حتــی عمر مفید آنان طی  ســال می گذرد 
شــده است. نماینده مردم اهواز در مجلس 
کارگشــا و  کــرد: ایــن الیحــه بســیار  تصریــح 
تاثیرگــذار بــوده و جزئیات آن بنــد به بند در 
کمیســیون عمــران اســت.  حــال بررســی در 
ان شــاءاهلل ایــن الیحــه هم به ایجــاد منابع 
جدید و هم به رفع مشــکات اعتباری برای 
کمک خواهد  اتمــام پروژه هــای نیمه تمــام 
کــرد: همچنیــن  کیــد  کــرد. وی در ادامــه تا
گزارشــی از سوی بنده در خصوص مصوبات 
کمیسیون تلفیق در حوزه عمرانی در الیجه 
کمیسیون ارائه شد  بودجه 1400 به اعضای 
و اعضای کمیسیون در جریان بررسی الیحه 

گرفتند. کمیسیون تلفیق قرار  بودجه در 

عضــو اتــاق ایــران بــا بیــان اینکــه 88 هــزار 
گفــت:  داریــم،  کشــور  در  نیمه تمــام  طــرح 
صنعــت احــداث 3.۵ میلیــون نفــر ظرفیــت 
اشتغال آفرینی دارد ولی با عدم توجه به این 

حوزه، این ظرفیت به نصف رسیده است.
ایــران، محســن  اتــاق بازرگانــی  گــزارش  بــه 
که با  چمن آرا در نشســت هیــأت نمایندگان 
حضــور محمد باقــر قالیبــاف رئیس مجلس 
شــورای اســامی برگــزار شــد، بــه طرح هــای 
مشــکات  و  مســائل  کشــور،  نیمه تمــام 
قانونــی، مقرراتــی و نظارتــی در ایــن حــوزه 
کرد و اظهار داشت: بزرگ ترین مشکل  اشاره 
که خــود را بی نیاز  دولتمــردان ما این اســت 
کــه همه چیز  از مشــورت می داننــد در حالی 
کمیســیون احداث  را همگان دانند. رئیس 
و خدمــات فنی مهندســی اتاق ایــران ادامه 
درحــال  کشــور  مشــکل  بزرگ تریــن  داد: 
کارها  حاضــر عــدم توجه به بعــد نظارتــی در 
که  و اجــرای قوانین اســت. ما بایــد بپذیریم 
گــر اصــل مســئله وجود  مشــکاتی داریــم و ا
مشکل را نپذیریم، نمی توانیم برای حل آن 

چاره جویی کنیم.

چمن آرا با اشاره به 88 هزار طرح نیمه تمام 
گفــت: در حــال حاضــر نیــازی بــه  کشــور  در 
کشــور نداریــم و باید تا  هیــچ طرح جدید در 
کــه ممکن اســت، بتوانیم طرح های  جایی 
گفته رئیس  کنیم. بــه  نیمه تمــام را تکمیــل 
کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی 
از ســرمایه های  بتوانیــم  بایــد  ایــران،  اتــاق 
پنهــان در راه تکمیــل این پروژه ها اســتفاده 
کنیــم؛ بانک هــا و بــازار ســرمایه بایــد مکلف 
بــه همراهــی باشــند و در ایــن مســیر باید به 
بخش خصوصی اعتماد شــود اما متأسفانه 
گذاری  کشــور اجازه وا دستگاه های اجرایی 

طرح های نیمه تمام را نمی دهند.
کــرد: صنعــت احــداث 3.۵  کیــد  چمــن آرا تا
میلیون نفر ظرفیت اشتغال آفرینی دارد ولی 
بــا عدم توجه به این حــوزه، این ظرفیت به 
نصف رســیده اســت. بایــد مجلس شــورای 
اســامی بــه تقویــت بخــش عمرانــی توجــه 
کنــد و در ایــن مســیر از ظرفیت هــای بخش 

خصوصی استفاده شود.
۶ بهمن- پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران

ادامه بررسی الیحه مشارکت عمومی-خصوصی
 در کمیسیون عمران

رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق ایران:

ظرفیت اشتغال زایی در صنعت احداث نصف شد
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 نشست
اقتصادی

 رکود طرح های عمرانی
 به دلیل وابستگی به بودجه

بودجــه  بــه  نســبت  عمرانــی  بودجــه  ســهم 
می شــود،  کمتــر  ســال  هــر  کشــور  عمومــی 
پروژه هــای زیرســاختی نیمــه تمــام بــه یکــی 
کشــور بدل شــده اند  از چالش هــای اساســی 
کــه ضــرورت دارد، دولــت زمینــه ورود ایمــن 
و مناســب مــردم بــه ایــن پروژه هــا را از طــرق 
مختلف از جمله صندوق های سرمایه گذاری 

کند. پروژه تسهیل 
چندی پیش سید موسی پور موسوی، عضو 
هیــات علمــی دانشــگاه امام حســین)ع(، در 
حاشــیه نشســت مجمــع بازرگانان مســلمان 
که در محل معاونت بین الملل بســیج اقشار 
کســری بودجه 320  برگــزار شــد، با اشــاره بــه 
هــزار میلیــارد تومانــی دولــت در ســال 1400 
کــه دولت در الیحه بودجه ســال آینده  گفت 
کند،  کشور را بیان  نتوانست واقعیت اقتصاد 
کســری بیــن هزینــه و درآمــد 40هزار  حداقــل 
گرفتــه شــده اســت  میلیــارد تومــان در نظــر 

کســری بودجــه را تــا 320 هــزار  کــه  در حالــی 
کرده اند. میلیارد تومان هم اعام 

وی همچنیــن در مــورد میــزان فــروش نفــت 

پیش بینی شــده در الیحه بودجه سال 1400 
کرده سال آینده  کرد: دولت پیش بینی  بیان 
که  2.3 میلیون بشکه نفت بفروشد در حالی 
در ســال جاری قرار بود 800 هزار بشــکه نفت 
که آیــا این  بفروشــیم. امــا ســوال ایــن اســت 
هــدف محقق شــده اســت؟ مگر ســال آینده 
که این رقم را  خ دهد  چــه اتفاقی قرار اســت ر

کرده اید؟  پیش بینی 
کاهش می یابد سهم بودجه عمرانی هر سال 
امــام  دانشــگاه  علمــی  هیــات  عضــو  ایــن 
کم  حســین)ع( همچنیــن بــا اشــاره به رشــد 
میزان بودجــه عمرانی در الیحه بودجه 1400 
گفته  نســبت به میزان رشــد بودجــه عمومی 
بــود: در الیحــه بودجــه1400، بودجــه جــاری 
دولت نسبت به سال جاری ۶0 درصد اضافه 
که در بودجه عمرانی رشد  می شود، در حالی 

کمتر از ۶ درصدی پیش بینی شده است.
عمرانــی  پروژه هــای  وجــود  همچنیــن  وی 

پیشسیدموسیپورموسوی:
دولتدرالیحهبودجهسالآینده

نتوانستواقعیتاقتصادکشوررابیانکند،
حداقلکسریبینهزینهودرآمد40هزار
میلیاردتوماندرنظرگرفتهشدهاست

درحالیکهکسریبودجهراتا320هزار
میلیاردتومانهماعالمکردهاند.

درالیحهبودجه1400،بودجهجاریدولت
نسبتبهسالجاری۶0درصداضافه

میشود،درحالیکهدربودجهعمرانی
رشدکمتراز۶درصدیپیشبینیشده

است.
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کشور  نیمه تمام را یکی از مشــکات اساســی 
گفته بود: بعضــی از این پروژه ها  برشــمرده و 
کنــون محــل جــوالن ســگ های ولگرد  هــم ا

شده است.
کســری بودجه ســال های  گزارش،  بنابرایــن 
اخیــر دولــت بــه واســطه مشــکات ناشــی از 
تحریم فــروش نفت، اصلی تریــن عامل نیمه 
پروژه هــای  از  زیــادی  تعــداد  مانــدن  تمــام 
کــه  کشــور شــده اســت، بــه طــوری  عمرانــی 
پژوهش هــای  مرکــز  برآوردهــای  مطابــق 
کنون بیش از  مجلس شــورای اســامی، هم ا
ح ملی و اســتانی نیمــه تمام در  8۷ هــزار طــر
که برای تکمیل به اعتباری  کشور وجود دارد 

بالغ بر ۶00 هزار میلیارد تومان نیاز دارد.
ایــن میــزان از نقدینگی مورد نیــاز با توجه به 
شــرایط بودجــه عمرانــی تخصیــص یافتــه در 
ســال های اخیــر و هم چنین افزایش ســاالنه 
کشور،  تعداد پروژه های زیرساختی مورد نیاز 
کاهش رشد اقتصادی در سالهای  زنگ خطر 

آینده را به صدا در آورده است. 

ورود مردم به پروژه های زیرساختی 
کند می تواند اقتصاد ایران را متحول 

در همیــن رابطــه، محمدجــواد شــاهجویی، 
کارشناس اقتصادی، در گفت وگو با خبرگزاری 
مالــی  تامیــن  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  فــارس 
روش هــای  از  کشــور  زیرســاختی  پروژه هــای 
کشــورهای  غیردولتی، می گوید: امروزه اغلب 
پروژه هــای  مالــی  تامیــن  نیــز  پیشــرفته 
خصوصــی  بخــش  بــه  را  خــود  زیرســاختی 
کــه در ایران هنــوز اصرار  ســپرده اند در حالــی 
بــر تامیــن مالی این دســت از پروژه ها توســط 
بخــش دولتی و یا اســتفاده از ســرمایه گذاران 
که  خارجــی و یــا وام های خارجی وجــود دارد 
بــه واســطه وجــود شــرایط تحریمــی در عمل 
یــا اتفــاق نمی افتــد و یــا آنکــه پروژه هــای بــا 
بازدهی باال با اعطای امتیازات غیر معقول به 

گذار می شود. طرف های خارجی وا
وی با اشــاره بــه حجم قابل قبــول نقدینگی 
نقدینگــی  میــزان  کــرد:  تصریــح  کشــور  در 
کشــور  3000 هــزار میلیــارد تومانــی موجود در 
کــور تکمیــل پروژه هــای نیمه  گــره  می توانــد 
کــه خــود بــه عنــوان پیشــران  تمــام عمرانــی 
کشــور به شــمار می آیند را  توســعه اقتصادی 
کنــد، ضمــن آنکه مــی تواند از  بــه راحتــی باز 
گسیل شدن آن به سمت بازارهای غیر مولد 

همچون بازار واســطه گری ارز، سکه، مسکن 
و خودرو جلوگیری به عمل بیاورد.

بــه  داد:  ادامــه  اقتصــادی  کارشــناس  ایــن 
بیــان دیگر، ایــن نقدینگی بــا تغییر جهت به 
ســمت تولیــد و همچنیــن احــداث و تکمیل 
پروژه هــای زیرســاختی، می توانــد بــه عنوان 
که هم  کند، در حالی  محرک اقتصادی عمل 
کنــون به عنــوان بای جان اقتصــاد ایران و  ا
عامــل اصلی بــه وجود آمــدن تورم شــناخته 

می شود.

گذاری پروژه  صندوق های سرمایه 
محور راه حل بهینه و پرسود

شاهجویی در پاسخ به سوالی در مورد روش 
نقــش آفرینی بخــش خصوصی در پروژه های 
زیرســاختی بــه خبرنــگار فــارس می گویــد: تــا 
بــرای مشــارکت  کنــون روش هــای متفاوتــی 
زیرســاختی  پروژه هــای  در  مــردم  دادن 
پیشــنهاد شده و برخی عملیاتی شده اند، با 
این وجود با توجه به اقلیم اقتصاد ایران و با 
که از تجربــه روش های مختلف  درس هایــی 
گونــه  ایــن  در  خصوصــی  بخــش  مشــارکت 
گرفتــه شــده اســت، بهتریــن روش  پروژه هــا 
زیرســاخت ها،  توســعه  در  مــردم  مشــارکت 
گــذاری پــروژه  ایجــاد صندوق هــای ســرمایه 
محــور و در نهایــت ایجاد شــرکت پــروژه برای 
ح های زیرســاختی است زیرا در  هر یک از طر
ایــن روش مزایــای متعــددی می توانــد برای 
گــذار و هم بــرای بخش  هــم مردم و ســرمایه 

دولتی وجود داشته باشد.
ســرمایه  صندوق هــای  ایجــاد  افــزود:  وی 
گــذاری پروژه محــور می تواند بــه عنوان یک 
بــه  بــرای هدایــت نقدینگــی  راهــکار واقعــی 
که خود الزمه  ســمت توســعه زیرســاخت ها، 

ح شــود.  ایجــاد رونــق اقتصادی اســت، مطر
کــرد: به عاوه  ایــن محقق اقتصــادی اضافه 
محیطــی  می توانــد  صندوق هــا  ایــن  ایجــاد 
بــرای  ســرمایه گذاران  و  مــردم  بــرای  امــن 
کســب ســود واقعــی ایجــاد  ســرمایه گذاری و 
کــرد: اســتفاده از این روش  کنــد. وی اظهــار 
در دنیــا مرســوم شــده اســت امــا متاســفانه 
در ایــران بــر خــاف اظهــار نظرهــای متعــدد 
مســئوالن راجع بــه اهمیت این روش تامین 
هنــوز  موفــق،  مــورد  یــک  از  غیــر  بــه  مالــی، 
پــروژه ای به این واســطه تامین مالی نشــده 

است.
کــه بازار بورس  گزارش فارس در شــرایطی  بــه 
ایران دچار نوسانات شدید است و زیان های 
هنگفتــی برای ســهامدارن خرد رقــم خورده 
اســت، برخــی از ســازوکارهای تامیــن مالــی 
در ادبیــات دنیــا نظیــر صندوق هــای ســهام 
گیــری آن عاوه  کــه بــه کار  پــروژه وجــود دارد 
کســب  بــر افزایش عمق بــازار می تواند زمینه 
ســود بــرای ســهامداران و همچنین توســعه 
بــه  را  کشــور  زیرســاختی  پروژه هــای عمدتــا 

همراه داشته باشد.
گــذاری  ســرمایه  صندوق هــای  از  اســتفاده 
پــروژه محور، ریســک باالی بــورس را ندارد و 
از طرفی ســود تضمین شــده ای باالتر از سود 
بانکــی بــرای مــردم در نظــر می گیــرد، طوری 
کــه در مــدت اجرای پــروژه یک شــرکت بیمه 
ســود بانکــی را بــرای ســرمایه گذاران تضمین 
می کنــد. توســعه تامیــن مالی بــا اســتفاده از 
ســازوکار صندوق ســهام پروژه عاوه بر ایجاد 
زمینــه  ســهام داران  بــرای  ســود  موقعیــت 
کشــور را  توســعه زیرســاخت های اقتصــادی 

مهیا می کند.
۵ اسفند- فارس 
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 نشست

نمایندگان مجلس در مصوبه ای برای تامین 
اعتبــار مورد نیاز اتمام طرحهــای عمرانی ٢٠٠ 

گرفتند. میلیارد تومان اعتبار در نظر 
نماینــدگان مجلــس در جلســه علنــی بعــد از 
جریــان  در  و  اســفند  چهارشــنبه3  روز  ظهــر 
بخــش  در  بودجــه  الیحــه  جزئیــات  بررســی 
هزینه ای بند الحاقی 1 تبصره ١٨ را به تصویب 
کــه براســاس آن، بانکهــای عامــل  رســاندند 
مکلفنــد نســبت بــه تامیــن اعتبــار مــورد نیاز 
اتمام طرحهای عمرانی)با اولویت پروژه های 
درصــد)80%(  هشــتاد  بــاالی  تمــام  نیمــه 
پیشــرفت و پیشــرانهای منطقــه ای مناطــق 
میلیــارد)  هــزار  دو  ســقف  در  برخــوردار(  کــم 
000/ 000/ 000/ 000/ 2( ریــال بــر اســاس اعام 
کشور در قالب ماده  ســازمان برنامه و بودجه 
۵۶ تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولت با 
اصاحــات و الحاقــات بعــدی اقــدام نمایند. 
اعتبــار مذکور باید بــرای عملیات اجرایی و در 
قالــب صــورت وضعیتهــای تنظیمــی مربــوط 

سال 1400 پرداخت شود.
بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران موظف 
گــزارش عملکــرد این بنــد را هر ســه ماه  اســت 
کمیســیون اقتصادی مجلس  یکبار در اختیار 
کــه  قــرار دهــد. در صورتــی  شــورای اســامی 

یــک بانــک یا موسســه اعتبــاری غیــر بانکی از 
شــده  تعییــن  تســهیات  ســهمیه  پرداخــت 
توســط بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران 
خــودداری نماید، بانک مرکزی موظف اســت 
متناســب بــا تعهــد انجــام نشــده نســبت بــه 
افزایــش ســپرده قانونــی آن بانــک یا موسســه 
اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانکها 

بــه  و موسســات اعتبــاری غیربانکــی نســبت 
پرداخت تسهیات تعریف شده؛ اقدام کند.

طبــق بنــد الحاقــی 3 تبصــره ١٨ بــه بانکهــا و 
موسســات اعتبــاری غیــر بانکــی اجــازه داده 
مــی شــود از محل منابع خــود از جمله منابع 
گــذاری دارایی هــای مــازاد در هر  حاصــل از وا
یــک از پروژه های بــزرگ زیربنایی و طرحهای 
تملک دارائی های سرمایه ای نظیر طرحهای 
آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی، صنعتی 
تملــک  و  مالــی  تامیــن  قالــب  در  تولیــدی  و 
کثــر  و ایجــاد شــرکت و صنــدوق پــروژه و حدا
تــا ســقف 40 درصــد از ســرمایه پایــه خــود )با 
احتساب سهم سرمایه گذاری در شرکت های 

کنند. مرتبط با فعالیت بانکداری( مشارکت 
موظفنــد  اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا 
کثــر ظرف ۵ ســال پــس از بهره بــرداری از  حدا
ح هــای صنعــت و تولیــدی مذکور نســبت  طر
گــذاری آنها اقــدام نماینــد. در غیــر این  بــه وا
صورت با گذشت ۵ سال از تاریخ بهره برداری 
مشــمول جریمه هــای مــاده 1۷ قانــون رفــع 
موانــع تولید رقابت پذیــر و ارتقای نظام مالی 

کشور می شوند.

تمهیدات مجلس برای تکمیل 
طرحهای عمرانی جدید و نیمه تمام

نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی ضمــن 
بــرای تکمیــل طرحهــای  تعییــن تمهیداتــی 
عمرانی جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری 
و در حــال بهره برداری، بــه نهادهای عمومی 
غیردولتــی اجــازه دادنــد تــا ســقف صددرصد 
در شــرکتهای ســهامی خــاص و یــا عــام پروژه 
و یــا صنــدوق پــروژه بخش هــای زیربنایــی و 
طرحهــای تملــک دارائی هــای ســرمایه ای، 
ســرمایه  کشــاورزی،  و  صنعتــی   ، تولیــدی 

کنند. گذاری و مشارکت 
گزارش ایســنا نمایندگان در جلســه علنی  بــه 
عصــر روز چهارشــنبه 13 اســفند و در ادامــه 
بررسی جزییات الیحه بودجه 1400 در بخش 

کردند. هزینه ای تبصره 1۹ را تصویب 
اجرائــی  دســتگاه های  مصوبــه،  ایــن  طبــق 
مجازنــد در اجــرای مــاده )2۷( قانــون الحاق 
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات 
کل   مالــی دولــت  )2(، از محــل منابــع بودجه 
کشــور و دارایی هــای خــود تمهیــدات الزم را 
بــرای اجــرای طرحهــای  جدیــد، نیمه تمام و 
آماده  بهره بــرداری و در حال بهره برداری اعم 

مجلس تصویب کرد

اختصاص ٢٠٠ میلیارد تومان اعتبار
 برای اتمام طرحهای عمرانی

نمایندگانمجلسشورایاسالمی
ضمنتعیینتمهیداتیبرایتکمیل
طرحهایعمرانیجدید،نیمهتمام

وآمادهبهرهبرداریودرحال
بهرهبرداری،بهنهادهایعمومی
غیردولتیاجازهدادندتاسقف

صددرصددرشرکتهایسهامیخاص
ویاعامپروژهویاصندوقپروژه

بخشهایزیربناییوطرحهایتملک
دارائیهایسرمایهای،تولیدی،

صنعتیوکشاورزی،سرمایهگذاریو
مشارکتکنند.
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از طرحهــای تملــک دارایی هــای ســرمایه ای 
بــا منابــع عمومــی و اختصاصــی و طرح هــای 
از  داخلــی  منابــع  بــا  دولتــی  شــرکت های 
طریــق انعقــاد قــرارداد در قالــب مــاده فوق با 
بخش های خصوصی، تعاونی و شــهرداری ها 
و دهیاری هــا با اولویت بخش های خصوصی 
و تعاونــی بــا مشــارکت تعاونی هــای توســعه و 
کنند. عمران شهرستانی و دهیاری ها فراهم 

ردیــف 1: بــه دولــت اجــازه داده می شــود تــا 
دارایی هــای  تملــک  اعتبــارات  از  ده درصــد 
ج در  ســرمایه ای هــر دســتگاه اجرائــی منــدر
کســر و به ردیفــی از بودجه واریز  ایــن قانون را 
کنــد تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای 
ایــن  پیوســت  در  ج  منــدر اجرائــی  دســتگاه 
قانون، در قالب یارانه ســود، وجوه اداره شده 
مذکــور  قراردادهــای  بــرای  کمــک،  یــا  و 
اختصاص دهد. جابجایی اعتبارات، طرح ها 
دوم  قســمت  در  ج  منــدر زیرطرح هــای  و 
پیوست شماره )1(  این قانون و اولویت بندی 
کشــور  آنهــا توســط ســازمان برنامــه و بودجــه 
اعتبــارات  توزیــع  نحــوه  می شــود.  انجــام 
شــورای  توســط  اســتانی  طرح)پروژه (هــای 
برنامه ریزی و توســعه استان تعیین می شود. 
بخش های خصوصی، تعاونی و شــهرداری ها 
از  را  مالــی  تأمیــن  می تواننــد  دهیاری هــا  و 
طریق روش هایی چــون تأمین مالی خارجی 
)موضــوع بند )الــف( تبصره )3( ایــن قانون( ، 
منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیات ریالی و 
ارزی صندوق توسعه ملی )با رعایت قوانین و 

مقررات موضوعه( انجام دهند.
ردیــف 2: اجرای بندهای )3(، )4(، )۵(، )۶(، 
)8(، )۹(، )10( و  )11( تبصره )1۹( قانون بودجه 
کشــور مصوب 20/12/13۹۶  کل  سال 13۹۷ 
رعایــت  بــا  بعــدی  الحاقــات  و  اصاحــات  بــا 
تنفیــذ  تبصــره  ایــن  ظرفیــت  از  اســتفاده  و 

می شود.
بــر اســاس ردیــف )3( تبصــره )1۹(  آیین نامــه 
اجرائــی ایــن تبصــره توســط ســازمان برنامــه 
کشــور تهیــه می شــود و بــه تصویب  و بودجــه 

هیأت وزیران می رسد.
کشور  بند الحاقی 2: ســازمان برنامه و بودجه 
موظــف اســت ظرف دو مــاه پــس از اباغ این 
قانون روش ها و شــرایط قــرارداد موضوع این 
تبصــره از جمله مقــررات تضمینات طرفین و 
نیــز چارچوب های نظارتی متناســب بــا انواع 
مشــارکت  ملــی  ســامانه  در  را  طرح)پــروژه( 

کند هرگونه تغییر  عمومی - خصوصی منتشر 
بعــدی مقررات و نیز تفســیر مقــررات مزبور در 
که در این سامانه منتشر  صورتی معتبر است 
شــده باشــد.هرگونه حذف یا تغییــر اطاعات 
در این ســامانه نیز باید قابل مشاهده و قابل 

پیگیری بعدی باشد.
گیــری و رســیدگی بــه هــر  ک تصمیــم  1- مــا
ج در  قــرارداد، آخریــن مقررات و تفاســیر مندر
ســامانه مزبــور در هنــگام انعقــاد آن قــرارداد 

خواهد بود.
طــرف  انتخــاب  و  کار  ارجــاع  مراحــل   -2

خصوصــی طــی فرآیند مناقصــه یــا مزایده دو 
کمتریــن  براســاس  مــورد  مرحلــه ای حســب 
ارزش پرداختــی بخــش عمومــی یا بیشــترین 
ارزش دریافت بخش عمومی انجام می شود.

بند الحاقی 3: به نهادهای عمومی غیردولتی 
تــا ســقف صددرصــد  اجــازه داده مــی شــود 
در شــرکتهای ســهامی خــاص و یــا عــام پروژه 
و یــا صنــدوق پــروژه بخش هــای زیربنایــی و 
طرحهــای تملــک دارائی هــای ســرمایه ای، 
تولیدی، صنعتی و کشاورزی، سرمایه گذاری 
کننــد و در صــورت عــدم وجــود  و مشــارکت 
محدودیــت و یــا مانع )به تشــخیص وزیر امور 
کثر تا پنج ســال پس  اقتصادی و دارائی( حدا
کاهش ســهم خود  از بهــره برداری نســبت به 
تا ســقف مقرر در قانون اجرای سیاســت های 
کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساســی 

اقدام نمایند.
نهادهــای عمومــی غیردولتــی در   مشــارکت 
یــا  و  خــاص  یــا  و  عــام  ســهامی  شــرکت های 
بــرای  صددرصــد  ســقف  تــا  پــروژه  صنــدوق 
پروژه هــای زیربنایــی مجــاز بــوده و مشــمول 
محدودیت هــای مــواد)1۶( و )1۷( قانون رفع 
موانــع تولیــد رقابت پذیــر و ارتقاء نظــام مالی 
کشــور و ماده)۶( قانون اجرای سیاســت های 
کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساســی 

نمی گردد.  13 اسفند 

1-مالكتصمیمگیریورسیدگیبه
هرقرارداد،آخرینمقرراتوتفاسیر

مندرجدرسامانهمزبوردرهنگام
انعقادآنقراردادخواهدبود.

2-مراحلارجاعکاروانتخابطرف
خصوصیطیفرآیندمناقصهیامزایده

دومرحلهایحسبموردبراساس
کمترینارزشپرداختیبخشعمومی

یابیشترینارزشدریافتبخش
عمومیانجاممیشود.
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 نشست

نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی، نحوه 
و  بزرگراهــی  پروژه هــای  در  دولــت  مشــارکت 
راه های اصلی و حمل و نقل ریلی را مشخص 

کردند.
نمایندگان در جلســه علنی عصر روز دوشنبه 
۹ اسفند مجلس شورای اسامی و در جریان 
بررســی بخــش درآمــدی الیحه بودجه ســال 
بــر  رســاندند.  تصویــب  بــه  را  مــوادی   ،1400
اســاس بنــد الحاقی 1 تبصره 1۹ مــاده واحده 
این الیحه؛ به دولت اجازه داده می شــود در 
اجرای مــاده)2۷( قانــون الحــاق برخی مواد 
بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی 
 دولت)2( از محل منابع بودجه و دارائی های
اجــرای  بــرای  را  الزم  تمهیــدات  خــود،    
طرحهــای نیمــه تمام و آماده بهــره برداری و 
ح های تملک  در حال بهره برداری، اعم از طر
دارایی هــای ســرمایه ای بــا منابــع عمومــی و 
ح هــای شــرکت های دولتی  اختصاصــی و طر
بــا منابــع داخلــی از طریــق انعقاد قــرارداد در 
قالــب مــاده مذکور با بخش هــای خصوصی، 
تعاونی و شــهرداریها، دهیاری هــا، با اولویت 

کند. بخش های خصوصی و تعاونی فراهم 
اصلــی  راه  و  بزرگراهــی  ح)پروژه( هــای  طر در 
آهــن(  ریلــی)راه  نقــل  و  حمــل  همچنیــن  و 
اســتفاده از قــرارداد مشــارکت )تــا ۵0% ســهم 
دولت و ۵0% ســهم ســرمایه گذار( در احداث، 
و  بازســازی  بهســازی،  نگهــداری،  تعریــض، 
کاربران امکان  بهره برداری، با اخذ عوارض از 

پذیر است.
اجــرای  اســت؛  آمــده  تبصــره 1۹  ردیــف3  در 
بندهــای)3(، )4(، )۵(، )۷(، )8(، )۹( و )10( 
کل  تبصــره )1۹( قانــون بودجــه ســال 13۹۹ 
و  رعایــت  بــا   2۶/12/13۹8 مصــوب  کشــور 
استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می شود.

همچنین دولت می تواند در احداث، توسعه 
و بهره بــرداری از طرحهــای حــوزه  ســامت، 
موضــوع  فرهنــگ  و  تحقیقــات  و  آمــوزش 
تبصــره )2( بنــد )ج( مــاده )3( قانــون اجرای 
کلی اصل چهل و چهارم )44(  سیاست های 
قانــون اساســی در قالــب مــاده )2۷( قانــون 
الحــاق برخی مواد بــه قانون تنظیم بخشــی 
از مقــررات مالــی دولــت )2( از ظرفیــت ایــن 

تبصره با رعایت قانون اجرای سیاســت های 
کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی 

کند. استفاده 
شــورای  اســت؛  آمــده   1۹ تبصــره   4 بنــد  در 
ســقف  تــا  اســتان  توســعه  و  برنامه ریــزی 
تملــک  اعتبــارات  از   )%10( ده درصــد 
بــرای  را  اســتان  ســرمایه ای  دارایی هــای 
طرحهــای جدیــد اســتانی اختصــاص دهــد 
ســقف  از  بیــش  جدیــد  طرحهــای  بــرای  و 
تعیین شــده صرفًا در قالب ماده )2۷( قانون 
الحــاق برخی مــواد به قانون تنظیم بخشــی 
از مقــررات مالــی دولــت )2( مجاز می باشــد. 
خریــد محصول طرحهای مشــارکتی از محل 
اعتبــارات تملــک دارایی هــای ســرمایه ای و 
هزینــه ای اســتان طرحهای اســتانی مصوب 
اســتان  توســعه  و  برنامه ریــزی  شــورای 

امکان پذیر می باشد.
مطابــق با بند ۵ این تبصــره؛ بهای محصول 
ح)پــروژه(  در قــرارداد مشــارکت از شــمول  طر
ج در قوانیــن و مقــررات  تعرفه گــذاری منــدر
صــورت  در  اســت.  مســتثنی  خــاص  و  عــام 
تکلیفــی، دخالــت در نظــام  تعییــن قیمــت 
دریافــت  از  جلوگیــری  یــا  و  تعرفه گــذاری 
ح)پــروژه( ،  تعرفــه بــرای بهــای محصــول طر
مابه التفاوت قیمت محصول محاسبه شــده 
بــر مبنــای روشــهای تأمیــن مالــی در چهــار 
تصویــب  بــا  مقــررات  و  قوانیــن  چــوب 
دســتورالعمل  در  تعریف شــده  کارگروههــای 
بــه  مــواد  برخــی  الحــاق  قانــون   )2۷( مــاده 
قانــون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت 
)2( و قیمــت تکلیفــی پرداخــت یــا روشــهای 

تأ مین مالی مذکور اصاح می شود.

درآمــد  اســت؛  آمــده   1۹ تبصــره   ۷ بنــد  در 
ح)پروژه( هــای  ک طر اشــترا از حــق  حاصــل 
مشــارکتی آب در اجــرای مــاده )۶3( قانــون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 
2۷/11/1380 به سرمایه گذار تعلق می گیرد.

بر اسا بند 8 تبصره 1۹؛ دستگاه اجرائی مجاز 
گزارش های  اســت هزینــه مطالعــات و تهیــه 
بــرای فراخــوان و ظرفیت ســازی  نیــاز  مــورد 
توســعه مشــارکت را از محل اعتبارات تملک 
دارایی هــای ســرمایه ای و ســایر منابــع خود 
کنــد و همچنین مجاز اســت بخشــی  تأمیــن 
ح)پروژه( برای  از هزینه های آماده ســازی طر
فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعام 
نمایــد تــا ســرمایه گذار در الگوی مالــی خود، 

کند. لحاظ و پرداخت 
در بنــد ۹ تبصــره 1۹ قانــون بودجــه ۹۹ آمــده 
ح)پــروژه ( طر اصلــی  کاربــری  تغییــر  اســت؛ 
که با تغییر شــرایط، توجیه اولیه خود  هایــی 
را از دســت داده اند با أخذ موافقت ســازمان 
مقــررات  رعایــت  و  کشــور  بودجــه  و  برنامــه 

ذی ربط امکان پذیر می باشد.
مطابق با بند 10 تبصره 1۹ این الیحه؛ دســتگاه  
اجرائی ملی مجاز اســت برای طرح)پروژه( های 
کــه در موقعیــت  استانی شــده  ملــی  یــا  ملــی 
بــا  شــده اند  واقــع  اســتان  یــک  جغرافیایــی 
اختیــارات  و  وظایــف  اســتاندار،  درخواســت 
فرآینــد اجرائــی مشــارکت عمومــی- خصوصــی 
کار و انعقــاد  طرح)پــروژه(  اعــم از فرآینــد ارجــاع 
اســتانی  تابــع  اجرائــی  بــه دســتگاه  را  قــرارداد 
تفویض کند. استاندار، راهبری اجرای مشارکت 
عمومی- خصوصی طرح)پروژه( های مذکور را بر 

عهده دارد.

در صحن مجلس؛

وژه های بزرگراهی و ریلی تعیین شد نحوه مشارکت دولت در پر
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دبیرکل انجمــن صادرکنندگان خدمات فنی 
گفــت: در عــراق صــورت  کشــور  و مهندســی 
وضعیت پرداخت نشــده بالغ بر 800 میلیون 
پــول  می خواهنــد  کــه  جایــی  و  اســت  دالر 
ایرانی ها را ندهند، تحریم های نقل و انتقال 

مالی را بهانه می کنند.
پیمانــکاران  بهمــن صالحــی دربــاره حضــور 
ســوریه  بازســازی  در  ایرانــی  شــرکت های  و 
اظهار داشــت:  پدیده بازارســازی برای صدور 
خدمــات فنــی و مهندســی هــر چنــد ســاده 
اســت اما ورود به این بازار بنیه دپیلماسی و 

بنیه حرفه ای شرکت ها را می طلبد.
وی بــا بیان اینکه بازار ســوریه جز حوزه نفوذ 
ایران اســت و در عین حال بــازار خوبی برای 
صــدور خدمــات فنی و مهندســی محســوب 
گفت: شرکت ها هم می توانند بهره  می شود، 
خوبــی از ورود بــه این بــازار ببرند. شــرکت ها 
کــه بتوانند در پروژه هــای عمرانی  تــا آنجایی 
کشــورها حاضــر می شــوند امــا موضوع  ســایر 
ایــن  حمکرانــی و دیپلماســی اقتصــادی در 
جریان بســیار مهم اســت و از این طریق باید 
کــه شــرکت های ایرانــی حضــور  کننــد  کمــک 
قوی تــری داشــته باشــند امــا ایــن حمایت و 
کــه در بخش حرفــه ای این  کمــک شــرکت ها 
بازار حضور دارند، محســوس نیست و سطح 

قابل قبولی ندارد.
دبیرکل انجمــن صادرکنندگان خدمات فنی 
کشــور ادامه  داد: در حال حاضر  و مهندســی 
کشــورهای درگیــر و  کــه  شــاهد آن هســتیم 
کشــورها  فعــاالن از جغرافیــای دیگــر و ســایر 
حضــور بهتــر و قوی تری در ایــن بازارها دارند 
و حمایت های دیپلماسی و اقتصادی باعث 

شده بتوانند حضور قوی ترداشته باشند.
صالحــی بــا اشــاره بــه حجــم بــازار ســوریه در 
بخــش ســاخت و ســاز افــزود: در دو مرحلــه 
حــوزه  ایــن  بــه  میلیــارد دالری  یــک  اعتبــار 
درخواســت  مــا  کــه  کــرده  پیــدا  اختصــاص 
کــه ۵0 میلیــون دالر برای طراحی  داشــته ایم 
کنــد  پیــدا  اختصــاص  ایــران  بــه  مهندســی 
صــادرات  لوکوموتیــو  بخــش   ایــن  کــه  چرا
خدمات فنی مهندســی محســوب می شــود 
ح درخواست ما  اما نزدیک به یک سال از طر

می گذرد و پاسخی در این رابطه نداده اند.  
قــرارگاه  حضــور  احتمــال  بــه  اشــاره  بــا  وی 
خاتم االنبیا در پروژه ســازی بازســازی سوریه 
گفت: قرارگاه نیازی به این اعداد و این ارقام 
نــدارد و بایــد در ایــن حــوزه از ظرفیت بخش 
گــر قرارگاه در  خصوصی اســتفاده شــود البته ا
ســوریه حضــور داشــت، حضــور آن احســاس 

می شد.
دبیرکل انجمــن صادرکنندگان خدمات فنی 
کشــور با بیان اینکه شرکت های  و مهندســی 
مهندســی ایرانــی دارای رتبــه هســتند و می 
تواننــد توانمندی های خود را نشــان دهند، 
پروژه هــا  ایــن  در  بــا حضــور  اظهــار داشــت: 
کشــور را در ســایر  می توانیــم بنیه مهندســی 
کشورها نشان دهیم و با اجرای این پروژه ها، 
که مــا در حوزه مهندســی در  ثابــت می کنیــم 

گفتن داریم. دنیا حرفی برای 
کــرد: البته مهندســان ایرانی  کید  صالحــی تا
و شــرکت های ایرانــی هم در ســوریه و هم در 
عــراق حضــور دارند اما در ســطح مورد انتظار 
قــرار نداریــم و میــزان پروژ ه هــا در در ســوریه 
کمتــر از عــراق اســت حــال اینکــه بــا توجه به 

صلح بین ایران و ســوریه انتظار می رفت آمار 
کاری در سطح باالتری باشد. و حجم 

پــروژه  اعتبــاری حجــم  وی دربــاره خطــوط 
گفــت: در دور اول خــط اعتباری یک میلیارد 
کــه قــرار بــر این بــود یک  دالری تعریــف شــد 
خط اعتباری دیگری به همین اندازه تعریف 
شود و ما هم از رییس ستاد بازسازی سوریه 
کــه ۵0 میلیــون دالر  و عــراق تقاضــا داشــتیم 
را بــه بخــش طراحی مهندســی شــرکت های 
گــر طراحــی  کــه ا ایرانــی اختصــاص دهــد چرا
مهندســی را ایرانی هــا انجــام دهنــد شــانس 
در  ایرانــی  مجــری  و  پیمانــکاران  حضــور 

پروژه ها بیشتر خواهد بود.

دبیــرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی 
کشــور در پاســخ بــه ایــن ســوال  و مهندســی 
کشــور بابت پروژه هــای انجام  کــه آیــا این دو 
شــده بدهــی بــه شــرکت های ایرانــی دارنــد، 
اظهــار داشــت: متاســفانه در عــراق صــورت 
وضعیت پرداخت نشــده بالغ بر 800 میلیون 
کــه حمایت هــای مناســبی بــرای  دالر اســت 
پرداخت این بدهی ها نمی شــود و شرکت ها 
بــه دلیــل ایــن مطالبــات شــرایط اقتصــادی 

مناسبی ندارند.
کیــد بــر اینکــه عــدم پرداخــت  صالحــی بــا تا
ح  بدهی هــا ربطــی بــه تحریم هــا نــدارد و طــر
عــدم پرداخــت بــه دلیــل تحریم هــای نقل و 
گفت: جایی  انتقــال مالی یــک بهانه اســت، 
ندهنــد  را  ایرانی هــا  پــول  می خواهنــد  کــه 
بهانــه  را  مالــی  انتقــال  و  نقــل  تحریم هــای 

می کنند.
12 اسفند-ایلنا

بدهی ۸00 میلیون دالری عراق به شرکت های مهندسی ایرانی
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 نشست
صنعت

گفــت: مطالبــه مــردم آبــاده  فرمانــدار آبــاده 
مبنــی بــر اتصــال بــه آزاد راه در حال ســاخت 
آبــاده-  محــور  طریــق  از  اصفهــان   - شــیراز 

صغاد- بهمن محقق خواهد شد.
گفــت: بــا توجه  زیــن العابدیــن نیــک مــرام، 
بــه عبــور آزادراه شــیراز - اصفهــان از مناطــق 
عشایرنشین قرار است شهرک های عشایری، 
کنار ایــن آزادراه در  کشــاورزی در  دامــداری و 

شــود.  ایجــاد  آبــاده  خسروشــیرین  منطقــه 
وی افــزود: شهرســتان آبــاده از ظرفیت های 
گردشگری،کشــاورزی  حوزه هــای  در  بــاال 
بــا  می تــوان  و  اســت  برخــوردار  صنعتــی  و 
بهره گیــری از ظرفیت آزادراه در حال ســاخت 
شــیراز-اصفهان بــه اعتــای اقتصــاد منطقه 
کرد. شهرســتان آبــاده در فاصله 2۷۶  کمک 
گرفته  کیلومتــری از شــمال شــهر شــیراز قــرار 

است.
که  آزادراه در حــال ســاخت شــیراز- اصفهان 
نزدیــک بــه یک دهــه از عملیات ســاخت آن 
گفته مقامــات مربــوط مراحل  گــذرد بــه  می 
کند و احتمال بهره برداری  پایانی را طی می 
از آن اوایل سال 1400 وجود دارد و با ساخت 
آن نخســتین آزادراه نصیــب فــارس خواهــد 

شد.- ایرنا-  2 اسفند 

بررســی های آمــاری حــوزه ســاختمان نشــان 
کــه عــدد شــامخ کل در بهمن مــاه ۶4.28  داد 
کــه از افزایــش فعالیت های بخش  بــوده اســت 
مــاه  بــه  نســبت  مــاه  بهمــن  در  ســاختمان 
اتــاق تعــاون  گــزارش  بــه  قبــل حکایــت دارد. 
ایران، با اســتناد بــه مجموع اظهــارات فعاالن 
ســاختمانی، عدد شامخ ساختمان نسبت به 
ماه گذشته تا حدودی افزایش یافت. با افزایش 
میــزان فعالیت هــا جهــت تحویــل سفارشــات 
کوتاه  پیش از پایان سال )عمدتا در فعالیتهای 
مدت(، شاخص های سرعت انجام سفارشات، 
میــزان مــواد اولیــه و تجهیزات خریداری شــده 
کارگیــری نیــروی انســانی افزایــش  و میــزان بــه 
گذشته  یافت و میزان فروش نیز نسبت به ماه 
کمی بیشــتر شــد.  شــاخص میزان سفارشــات 
که در مــاه قبل کمی افزایــش یافته بود  جدیــد 
با نزدیکی به پایان ســال و از ســوی دیگر تردید 
کارفرمایان نســبت به عقــد قراردادها به  برخی 
واســطه تردید نســبت بــه وضعیت قیمتهــا در 
کاهــش پیش  کمــی در جهــت  ماههــای آتــی، 
رفت. شــاخص قیمت خرید مــواد اولیه درحد 
اندکــی افزایش یافت. شــاخص قیمــت فروش 
کــه عمدتا مربــوط به ارائه خدمات اســت ثابت 
ماند. شاخص میزان مصرف حامل های انرژی 
کارهــای معوق  کمتــر شــد. روند نزولــی میــزان 
کاهــش یافت. شــاخص میــزان صــادرات  هــم 
گذشــته تفــاوت  ایــن بخــش نســبت بــه مــاه 
محسوسی نداشــت. این بررسی ها نشان داد: 
کار  کســب و  شــاخص انتظار بهبود فعالیتهای 
در بیــن فعــاالن بخــش ســاختمان نســبت به 
ماه گذشــته کاهش یافت امــا با جای گیری در  
بــاالی عدد ۵0، همچنان انتظار رونق را در این 
گفتنی است، صنعت  صنعت نشان می دهد. 
ساختمان براساس استاندارد بین المللی طبقه 
کلیه فعالیت های اقتصادی )ISIC(، به  بندی 
گروه اصلی ساخت بنا، مهندسی عمران و  سه 

فعالیت های ساخت و ساز تخصصی ساختمان 
دســته بندی می شــود. در یک تقســیم بندی 
کلی  دیگر، بخش ساختمان شــامل دو بخش 
مســکونی و غیرمســکونی )تجــاری و عمرانــی( 
گزارش بانک  اســت. در بخش مســکونی طبق 
مرکــزی، متوســط قیمــت معامــات مســکن 
نســبت بــه مــاه گذشــته در تهــران )بــه عنــوان 
کشــور(، 3.۷ درصد  نمونــه آمــاری بــزرگ از کل 
افزایش یافت. تعداد معامات نیز در تهران 11.4 
درصد بیشتر شد. عاوه بر افزایش قیمت برخی 

مصالح ســاختمانی به عنوان عاملی اساســی، 
کاهش  ثبــات نســبی قیمــت ارز، طا و ســکه و 
میزان بازدهی در بورس، تا حدودی سرمایه ها 
را بــه ســمت بــازار مســکن ســوق داده و زمینــه 
افزایش قیمتها در این بازار را فراهم کرده است. 
در بخش های عمرانی به دلیل عدم تخصیص 
بودجــه عمرانی، پیشــرفتی در میــزان فعالیتها 
نســبت به ماه گذشته گزارش نشد و همچنان 
بسیاری از طرح های عمرانی بدلیل عدم تامین 

کد مانده اند.    مالی، را

آباده به آزادراه شیراز- اصفهان متصل می شود

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

قراردادی و فنی باشد.

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

گرامی قرار دارد. متخصصین 

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

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

که توسط ســندیکا در طی  تعدیل” می باشــد 
ســالها فعالیــت و ارتبــاط بــا ســازمان برنامه و 

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

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

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

 یــا   بــا شــماره های ۶۶4۶42۶1 و ۶۶40203۷  
داخلی 100 و 140   میسر  است.

 انتشار جلد چهارم مجموعه پرسش و پاسخ  با موضوع

  ضوابط تعدیل   




