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در دیدار با کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع
 موانع تولید بررسی شد:
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صحبت از آبادانی که می شود یاد مهندسان 
می افتیم. خیابان و کوچه ای نیســت که در 
آن  بنایی در حال ســاخت نباشــد. حتی 
شــاهراههای حیاتی کشور که شهرها را به 
هم وصل می کنند توسط مهندسان ساخته 
شده اند، سدها، تونلها، راه آهن ها، فرودگاهها، 
ترمینالهــا، مغازه ها و هر آنچه که در اطراف 
ما است ســاخته دست مهندســان است. 
مهندسانی که به تاسی از مهندس اول یعنی 
خداوند بزرگ، آبادانی جهان را در دستور کار 

خود قرار داده اند.
درصــد باالیی ا از مهندســان، شــاغل  در 
60 هزار شــرکت پیمانکاری هستند که از 
طریق ســازمان مدیریت و برنامه ریزی بین 
درجه 1 تا 5 رتبه بندی و تعیین صالحیت 
شده اند. این مهندسان  در قالب شرکتهای 
پیمانکاری در گوشــه و کنار کشور ساخت 
و ساز می کنند و بیشترین نقش را در خلق 
و تولید زیربناهای کشــور دارند با این حال 
سالیان سال اســت برای احراز هویت خود 
به عنوان یک تولید کننده با مشکل جدی 
مواجه اند چرا که این شــغل در دسته بندی 
صنایع و مشاغل به عنوان حرفه ای خدماتی 
دسته بندی شــده است. این دسته بندی در 
حالی اعمال می شــود که نیــاز اصلی همه 

واحدهای تولیدی از جمله ساختمان، آب، 
برق، گاز، راه و ... توسط شرکتهای این حوزه 
اجرا می شــود. درصد بسیاری از محصوالت 
واحدهــای تولیدی نیز به طور مســتقیم 
و غیرمســتقیم در صنعــت احداث مصرف 
می شــود، چنین مصرف گسترده ای نیز در 
نهایت فعالیت واحدهــای تولیدی را رونق 
می بخشد. محصول نهایی صنعت احداث نیز 
زیرساختهایی مانند راه، سد، شبکه برق، آب 
و گاز و ... است که بیش از هر کاالی دیگری 

خواهان دارد. 
پیمانکاران در سالهای اخیر و با وجود مسائل 
و مشــکالت فراوانی که گریبانگیر اقتصاد و 
فضای کسب و کار کشــور بود به کار خود 
ادامه دادنــد و چندان درگیر بحث خدمات 
یا تولید نبودند تا این که کرونا از راه رسید. 
کرونا در کنار تمام مصائبی که با خود داشت 
باب گفتگو در زمینه برخی مفاهیم از جمله 
تولید یا خدمات را گشود و پای پیمانکاران 

را به این بحث باز کرد. 
اهمیت این بحث در پاســخ این سوال بود 
که بیشترین هجمه کرونا به تولیدکننده ها 
بود یا شــاغالن حوزه خدمات؟ واقعیت این 
بود که بیشترین آســیب کرونا شامل حال 
بخش خدمات بود و مشاغلی که تولیدکننده 

نامیده شــدند در ســایه حمایتهای دولت 
آســیب کمتری دیدند چنانچه در آذر 99 
مرکز پژوهش های مجلس شــیوع ویروس 
کرونا را یک عامل مخرب اشــتغال به ویژه 
در بخش خدمات معرفی کرد. گزارش مرکز 
پژوهشها منشــعب از واقعیت بود اما آنچه 
در این گزارش یا گزارش هایی از این دست 
مغفول مانده بود آسیب پذیری مشاغلی بود 
که در برزخ تولیدکننده یا خدماتی بودن از 

هر گونه حمایتی محروم مانده بودند. 
با ظهــور کووید 19 دولت خــود را موظف 
دید تــا از اصناف و حرفه ها حمایت کند، در 
همین راستا حمایت از تولیدکنندگان را بر 
عهده وزارت صمت گذاشــت. وزارت صمت 
هم پیمانکاران را تولید کننده ندانســت و از 
آنها خواســت برای دریافت حمایتهای الزم 
به متولی امور رتبه بندی خود یعنی سازمان 
برنامه مراجعه کنند. ایــن در حالی بود که 
حدود 300 رشــته به صنعت ســاختمان 
وابســته هستند و اگر این صنعت فعال شود 
آنها نیز فعال می شوند. چنانچه آرا شاوردیان 
عضو کمیســیون عمران مجلس شــورای 
اسالمی شهریور امسال بر تاثیرگذاری صنعت 
ساختمان تاکید کرده و در توئیتر خود نوشته 
اســت:   پویایی صنعت ســاختمان به طور 

مشاغل خدماتی 
زیر بار کرونا خرد شدند؛ 

پیمانکاران هم! 

سرمقاهل
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مستقیم بر رونق صنایعی مثل فوالد، سیمان 
و پتروشیمی و به طور غیرمستقیم بر صنعت 
چــوب، فرش و ... تاثیر خواهد گذاشــت. با 
وجود این میزان تاثیرگذاری صنعت احداث بر 
اقتصاد کشور، پرهیز از قرار دادن پیمانکاران 
در جایــگاه حقیقی خود یعنی تولید کننده 
بودن مشکالت فراوانی را بر سر راه شرکتهای 

فنی و مهندسی ایجاد کرده است. 
یکی از موانع موجود بر سر راه پیمانکاران به 
موجب مواد 21 و 23 قانون رفع موانع تولید 
ایجاد شده اســت که طی آن ارائه خدمات 
بانکی کشور از جمله ارائه تسهیالت، امهال 
معوقات بانکی، تسهیل تسویه بدهی بانکی 
و افتتاح حســاب ویژه به واحدهای تولیدی 
تعلق می گیرد و شــرکتهای عضو سندیکا 
و حوزه صنعــت احداث بــه دلیل تعریف 
خدماتــی بــودن در  اســتفاده از این حق 
محروم می گردند. همچنین قید واژه تولیدی 
پیمانکاران را برای استفاده از قانون »تسهیل 
بدهی بدهکاران شــبکه بانکی کشور« که 
در راســتای رفع موانع تولید برای تسهیل 
بدهی و تقسیط بدهی غیر جاری واحدهای 
تولیدی در تاریخ 8 دی ماه تصویب و ابالغ 
گردیده بود محدود می کند چرا که شــعب 
بانکها به بهانه های مختلف از جمله به بهانه 
استفاده از واژه تولیدی بهره مندی شرکتهای 
پیمانکاری را از قانون و بخشــنامه مذکور 
و ارائــه خدمات و تجدید یــا امهال بدهی 

تسهیالت محروم می کنند. 
یکی دیگر از مســائلی که بــه طور جدی 
مانع کســب و کار شــرکتهای پیمانکاری 
شده اســت عدم صدور ضمانت نامه بانکی 
برای شــرکتهای پیمانکاری و عدم بررسی 
درخواســت های آنها در ســتاد رفع موانع 
تولید است. هر پیمانکاری برای ادامه حیات 
و فعالیت اقتصــادی خود ناگزیر به دریافت 
ضمانتنامه بانکی جهت شرکت در مناقصه 
اســت و از آنجایی که مطالبات پیمانکاران 
در ســالهای اخیر از طریق واگذاری اوراق 
مالی تســویه می گردد و نقد شدن اسناد و 
هزینه های تنزیل تحمیلــی به پیمانکاران 
توان مالی ایــن مجموعه را تضعیف نموده، 
در مواردی با چک برگشــتی و یا تسهیالت 
معوق بابت اجرای طرحهای عمرانی کشور 
مواجه انــد که در اصل متعلــق به دولت و 
اجرای آن از وظایف حاکمیتی است اما باعث 
شده شورای پول و اعتبار با تدوین مقررات و 

ابالغ بخشنامه های متنوع و متعدد در جهت 
محدودیت هر چه بیشتر فضای کسب و کار 

این حوزه عمل کند.  
شاید مطرح شــود که مصوبه هیات وزیران 
در اردیبهشــت 1395 مشــکل شرکتها و 
بنگاههــای اقتصادی فعــال را حل نموده 
بود و بانک مرکزی به اســتناد این مصوبه 
ضمانتنامه هــای الزم را ارائه نموده اســت 
اما واقعیت این اســت کــه بانک مرکزی با 
صدور چند بخشنامه از جمله بخشنامه 21 
آبان 1396 از صــدور ضمانتنامه های الزم 
جلوگیری کرد. البته ســندیکای شرکتهای 
ساختمانی ایران در پی اعتراض اعضای خود 
به وضعیت موجود و در جهت رفع مشکل با 
بانک مرکزی مکاتبه نمود که بانک مرکزی 
در پاسخ به این مکاتبات، در اسفند 1396 
با اســتناد به مصوبه هیــات وزیران اعطای 
تســهیالت و ایجاد تعهدات از جمله صدور 
ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی 
را بالمانــع اعالم نمود،  با این حال تا کنون 
بانکهای عامل از ارائه خدمات در این زمینه 
خودداری نموده و ســامانه سپام و مقررات 
داخلــی را مانع صــدور ضمانت نامه و ارائه 
خدمات عنوان نموده اند. در این زمینه  نیز 
مشکالت  موجود توسط شرکتها و سندیکا 
در ستاد تسهیل مطرح گردیده اما در مورد 
اکثر پرونده ها درخواســت شرکتها به دلیل 

عدم شــمول »تولیدی بودن« مورد بررسی 
واقع نگردید.

واقعیت این است که سندیکا از سال 1390 
موضوع تثبیت جایگاه پیمانکاران را به عنوان 
تولید کننده را در دستور کار خود قرار داده 
بود، اما عدم حمایت از پیمانکاران در دوران 
کرونا به واسطه برچسب خدماتی بودن که 
بر پیشــانی این حرفه خورده، سندیکا را در 
پیگیری موضوع مــورد بحث جدی تر کرد. 
این تشکل قدیمی در کنار تعامل با سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی برای به نتیجه رسیدن 
و ابالغ بخشنامه جبران آثار ناشی از کرونا، 
برای اثبات جایگاه خود به عنوان تولیدکننده 
وارد گفتگو با کمیته حقوقی ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید شــد و در حال حاضر از 
ســتاد تسهیل که به منظور بررسی و اتخاذ 
تصمیم درباره مشکالت واحدهای تولیدی 
تشکیل شده اســت درخواست دارد به این 
تشــکل یاری رســاند تا با تعریفی درست 
فعالیت شرکتهای پیمانکاری حوزه صنعت 
احداث را در قالــب تولید بگنجاند و امکان 
بهره منــدی شــرکتهای پیمانــکاری را از 

تسهیالت واحدهای تولیدی فراهم نماید.
در این زمینه ســندیکا خواهان لغو تفکیک 
بین مشــاغل تولیدی و خدماتی در فضای 
کسب و کار اســت چنانچه در بند 5 ماده 
1 آیین نامــه اجرایی ماده 61 الحاقی قانون 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، 
تولید را اعم از تولید و خدمات تعریف نموده 
اســت. در  بند 4 ماده 1 آیین نامه اجرایی 
جــزء 3 بند الف مــاده 4 قانــون حداکثر 
استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و 
حمایت از کاالی ایرانی نیز بنگاه اقتصادی 
شامل واحدهای تولیدی و خدماتی تعریف 
شده که بر اساس مجوز دستگاههای ذیربط 
مشــغول فعالیت هســتند. عــالوه بر این 
سندیکا خواهان آن اســت که در قوانین و 
مقررات موجود  امتیاز و تسهیالت مربوط به 
تولیدکنندگان به شرکتهای پیمانکاری هم 
تعلق گیرد. پیشنهاد روشن سندیکا در این 
زمینه اضافه کردن یک بند به مصوبه ستاد 
در جهت رفع موانع تولید واحدهای خدماتی 
اســت که در آن تاکید شود:»شــرکتهای 
پیمانکاری و مهندسان مشاور حوزه صنعت 
احداث به عنوان واحدهای تولیدی محسوب 
و مشــمول امتیازات و تســهیالت تصریح 
شــده واحدهای تولیــدی در کلیه قوانین 

در  که  است  آن  خواهان  سندیكا 
و  امتیاز  موجود   مقررات  و  قوانین 
تسهیالت مربوط به تولیدکنندگان 
تعلق  هم  پیمانكاری  شرکتهای  به 
در  روشن سندیكا  پیشنهاد  گیرد. 
این زمینه اضافه کردن یک بند به 
موانع  رفع  جهت  در  ستاد  مصوبه 
است  خدماتی  واحدهای  تولید 
شود:»شرکتهای  تاکید  آن  در  که 
پیمانكاری و مهندسان مشاور حوزه 
به عنوان واحدهای  صنعت احداث 
تولیدی محسوب و مشمول امتیازات 
و تسهیالت تصریح شده واحدهای 
تولیدی در کلیه قوانین می باشند.«
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بعــد از انقــاب و بــه روال ســالهای قبــل، دو 
وزارتخانه راه و ترابری، و مسکن و شهرسازی 
کشور را  مسائل مربوط به آبادانی و سازندگی 
اداره می کردند. این روند ادامه یافت تا اینکه 
در خرداد ماه ســال 1390 با پیشنهاد و اصرار 
نماینــدگان مجلس، تجمیــع وزارتخانه های 
بــه  ترابــری  و  راه  و  شهرســازی،  و  مســکن 
تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید و  
وزارت راه و شهرســازی تشــکیل شد. اما بعد 
ح تفکیک این  از 6 ســال و در سال 1396 طر
کمیسیون های  که   ح شــد  دو وزارتخانه مطر
ح رأی  بودجــه و عمــران مجلــس به این طــر
آن  بــا  صنایــع  کمیســیون  و  دادنــد  مثبــت 
ح مســکوت بماند.  کــرد تا ایــن طر مخالفــت 
ح  تا اینکه از تابســتان سال 1399 مجدداً طر
گرفت و  کار مجلــس قــرار  تفکیــک در دســتور 
در هفته های اخیر به طور جدی مورد توجه 

گرفت.  قرار 

ارجاع طرح تفکیک وزارت راه  و 
شهرسازی به مرکز پژوهش های 

مجلس
کــه موضــوع تفکیــک  در ســال های 96 و 97 
مرکــز  شــد،  ح  مطــر شهرســازی  و  راه  وزارت 
گزارشــی  انتشــار  بــا  مجلــس  پژوهش هــای 
که شهرســازی و توســعه شــهرها  کرد  تصریح 
بــدون سیاســتگذاری همزمــان بــرای »راه« 
امکان پذیــر نیســت و این دو اهرم سیاســتی 
باید دست یک وزارتخانه باشد. اما روز 20 تیر  
ح از سوی هیات رئیسه اعام وصول  این طر
و برای بررســی بیشــتر بــه مرکــز پژوهش های 
قــوه مقننــه ارجــاع شــده اســت. در همیــن 
کمیسیون عمران  کری عضو  زمینه اقبال شــا
گفت وگو بــا خبرگزاری مهر عنوان  مجلــس در 
زمــان  در  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  کــرد: 
بررســی الیحه ادغــام وزارت راه و شهرســازی 
کــرده بود با ایــن الیحه مخالف اســت  اعــام 
امــا به دالیلی این الیحــه در مجلس تصویب 

کنــون مرکــز پژوهش هــا نیــز بــا  شــد. و هــم ا
ح در صحن علنــی مجلس  تصویــب ایــن طــر

موافق است.

اقدام سندیکا
که  ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران 
کشور،  به عنوان بزرگترین تشــکل مهندســی 
کارشناســی در زمینــه  بررســی و اظهــار نظــر 
قوانین مربــوط به حوزه صنعت احداث را در 
ح  ح شــدن طر کار خــود دارد، با مطر دســتور 
تفکیک وزارت راه و شهرسازی در اطاعیه  ای 
کــه در این  از شــرکتهای عضــو خود خواســت 
زمینــه نظــرات خود را بــه دبیرخانه ســندیکا 
کــه 5 مرداد  کننــد. در ایــن اطاعیــه   ارســال 
در ســایت ســندیکا منتشر شــد آمده بود: »بر 
اســاس اخبــار دریافتــی از اتاق ایــران و طبق 
زیربنایــی  مطالعــات  محتــرم  معــاون  اعــام 
مرکــز پژوهش هــای مجلس شــورای اســامی  
بــه اســتحضار می رســاند یکــی از موضوعــات 
اســامی  شــورای  مجلــس  در  ح  مطــر مهــم 
»تفکیک وزارت راه و شهرســازی« و تشــکیل 
دو وزارتخانــه مجــزا در بخشــهای »حمــل و 
اســت.  و »ســاختمان و شهرســازی«  نقــل« 
کارشناســان و  بــا توجــه بــه اهمیــت نظــرات 
خواهشــمند  زمینــه،  ایــن  در  صاحبنظــران 
در  را  خــود  پیشــنهادات  و  نظــرات  اســت 
ح خدمات  کلیات موضوع و نیز شــر خصوص 
و ســاختار وزارتخانه های جدید به دبیرخانه 
تــا پــس از تجمیــع  ســندیکا ارســال نماییــد 
اولیــه به اتــاق ایران ارســال و تجمیــع نهایی 
جهــت ارائه نظرات بخــش خصوصی به مرکز 

گردد.« پژوهش های مجلس ارسال 

مخالفان طرح تفکیک 
کارشناســان موافق  بــا وجود اینکــه برخــی از 
کثیــری  عــده ای  امــا  بودنــد  تفکیــک  ح  طــر
ح  کارشناســان و فعالیــن ایــن حــوزه بــا طر از 
مخالــف  شهرســازی  و  راه  وزارت  تفکیــک 

بودند.
مخالفان طرح تفکیک معتقدند وزارتخانه ای 
کشــورهای در  شهرســازی  و  راه   ماننــد 

زیربنایــی  ســازمان های  جــزء  پیشــرفته   
کشــورهای توسعه یافته  محسوب می شــود. 
کردن بدنــه دولت های  کوچک  کــه به دنبــال 
خــود هســتند مانند آلمــان ، فرانســه ، ایتالیا 
اروپایــی  کشــورهای  از  دیگــری  بخــش  و 

در خصوص تفکیک 
وزارت راه و شهرسازی

اله م�ق
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نمونه هــای این مدعا هســتند. آنها معتقدند 
تفکیــک ایــن دو وزارتخانــه نــه تنهــا بــاری از 
دوش دولت برنخواهد داشت بلکه به صورت 
کم بر  واقعی یک مرحله به بروکراسی بزرگ حا

کرد.  ساختار اداری ایران اضافه خواهد 
وظایــف  معتقدنــد  مخالفــان  ایــن 
راه  و  شهرســازی  و  مســکن  وزارتخانه هــای 
راه،  جملــه  از  زیربنایــی  امــور  در  ترابــری  و 
شهرسازی، ساختمان های دولتی، مسکن، 
شــهرها  حاشــیه  و  شــهری  زمیــن  مدیریــت 
تهیــه  در  اســت  ضــروری  دارد،  هم پوشــانی 
ح هــای عمرانــی، مطالعه، امکان ســنجی  طر
و برنامه ریــزی مبتنــی بر مطالعات ســرزمین، 
یکپارچــه  صــورت  بــه  ح  طــر شــروع  از  قبــل 

صورت پذیرد.
همچنین مخالفان تفکیک این دو وزارتخانه 
معتقدنــد ادغــام دو وزارتخانه یک سیاســت 
صحیــح مبتنــی بــر الگــوی جهانــی در حــوزه 
کنون دوام داشــته  که تا راه و شهرســازی بود 
ریل پایــه  »شهرســازی  جهانــی  الگــوی  آن  و 
کــه در آن توســعه  الگویــی  اســت.   »)TOD(
شــهرها مبتنی بر دسترسی مطلوب به حمل 
و نقــل عمومــی بــه ویــژه حمــل و نقــل ریلــی 
صــورت می گیــرد و بــه ایــن صــورت دو عنصــر 
کنار  »کیفیــت زندگــی« و »کیفیت تــردد« را در 
یکدیگــر و بــه صورت پیوســته هم در توســعه 
شهرهای موجود، هم شهرهای جدید و هم 
شکل گیری مجموعه های شهری مورد توجه 

قرار می دهد.
بــا  مخالفــت  بــرای  کــه  دلیلــی  عمده تریــن 
ح شــده  تفکیک وزارت راه و شهرســازی مطر
گرفته،  و بیش از همــه مورد توجه دولت قرار 
کار اســت. به اذعان بخشــی از  بــار مالــی این 
ح  بدنــه اجرایــی وزارت راه و شهرســازی، طــر
حاضــر  حــال  در  وزارت خانــه  ایــن  تفکیــک 
می تواند بیشــتر از 1000 میلیــارد تومان هزینه 
کــردن  مهیــا  و  خریــد  هزینه هــای  قالــب  در 
کــردن  کارمنــدان، مجــزا  فضــا، جابه جایــی 
ســاختارهای ســازوکاری و ســایر مــوارد روی 
کان عاوه  دســت دولت بگذارد. این هزینه 
که دولت سیزدهم آن را  بر زمان زیادی است 
برای تفکیک ســاختار وزارت راه و شهرسازی 

از دست می دهد.

درخواست رئیس جمهور 
در ادامــه مخالفتهــا ابراهیــم رئیســی، رئیس 

جمهــور روز 19 مــرداد در قالــب نامــه ای بــه 
کمیســیون عمــران مجلس شــورای اســامی 
ح شد. در  خواســتار مســکوت ماندن این طر
این نامه اشاره شده بود با توجه به گستردگی 
و پیچیدگــی وظایف این وزارتخانه با تفکیک 
تاییــد  را  آن  قطعــا  و  هســتیم  موافــق   آن 
کار  کــه در آغاز  کنیم، امــا با توجه به این  مــی 
دولــت ایــن تفکیک به صاح نبــوده و بخش 
عمده ای از زمان این وزارتخانه صرف اصاح 
که ماموریت های  ســاختار می شــود در حالی 
کنون  مهمی در حوزه مســکن و راه ها دارد، ا
بــا آن مخالــف هســتیم و انتظار داریــم تا این 

تفکیک به سال 1۴01 موکول شود. 
عضــو  بیت اللهــی  علــی  روز  همــان  فــردای 
مســکن  راه،  تحقیقــات  مرکــز  علمــی  هیــات 
و شهرســازی بــا اعــام مخالفــت نســبت بــه 
گفــت: صــاح بــر  تفکیــک راه و شهرســازی، 
قبــول  بــدو  در  جدیــد  دولــت  کــه  اســت  آن 
مســئولیت، درگیــر مشــکات ساختارســازی 
کــه ممکــن اســت، یــک تــا دو  وزارتــی جدیــد 
ســال هــم عــوارض آن طــول بکشــد، نشــود. 
وی بــه نماینــدگان مجلــس پیشــنهاد داد تا 
بــه جــای تصمیــم بــه ایجــاد ســاختار عریض 
و طویــل وزارتــی جدیــد، از دولــت مطالبه گــر 
ح ملی مســکن« باشــند. ایــن اظهارات  »طــر
که پس از رســانه ای  ح شــد  در شــرایطی مطر
شــدن درخواســت رئیــس جمهــور از مجلس 

شورای اسامی، عده ای از نمایندگان ضمن 
ابراز مخالفت با این مســئله ســاخت مسکن 
بــدون ایجــاد وزارت مســکن و شهرســازی را 

ناممکن خواندند.

موافقان طرح تفکیک 
و  راه  وزارت  تفکیــک  ح  طــر موافقــان 
گستردگی  که با وجود  کید دارند  شهرسازی تا
و  راه  حــوزه  در  وزارتخانــه  ایــن  پیچیدگــی  و 
شهرسازی و مسکن باید این تفکیک صورت 
گیــرد. خلیــل بهروزی فر نماینــده مجلس و از 
ح در جلســه علنی مجلس  موافقــان این طــر
موافقــت  در  شــد  برگــزار  مــرداد   2۴ روز   کــه 
کرد: »قرار نیســت  ح بیــان  کلیات ایــن طر بــا 
دو  بلکــه  شــود  ایجــاد  جدیــدی  وزارتخانــه 
کنــون در هم ادغام شــده  کــه ا وزارتخانــه ای 
اســت از هــم جدا می شــوند، اهــداف مربوط 
به مســکن و ســاختمان هــم در مقولــه راه ها 
کنــون مــا  و هــم حمــل و نقــل نمی گنجــد، ا
شــاهد تجمیع این حوزه ها هســتیم و هدف 
کوچک ســازی دولت بــوده نه تنها  که  اصلــی 
محقق نشــده، بلکه این تجمیع باعث شــده 
گســترده تر  زیرمجموعه هــای ایــن وزارتخانــه 
کاهش یابــد. در همان  شــود و نظــارت بــر آن 
جلسه محمدحســن آصفری، هزینه بر بودن  
کرد:  ح  را منتفــی دانســت و عنــوان  ایــن طــر
کنون  حوزه های مســکن و راه و شهرســازی ا
ســاختارهای  هــا  شهرســتان  تمــام  در  نیــز 
کــدام دارای نیروهــا و  گانــه دارنــد و هــر  جدا
منابــع و تجهیــزات مجــزا هســتند و لــذا ایــن 
ح بــار مالــی نــدارد. مشــکل امــروز مــردم  طــر
کــی بایــد منتظر  مســکن اســت، مــردم تــا به 
اجرای وعده های مسئوالن در بحث مسکن 

بمانند. 

مجلس با کلیات طرح تفکیک وزارت 
راه و شهرسازی

 مخالفت کرد
در  اســامی  شــورای  مجلــس  نهایــت  در 
جلســه علنی روز یکشــنبه 2۴ مرداد یکشنبه 
ح انتزاع  کمیســیون عمــران در خصــوص طــر
بخــش ســاختمان و شهرســازی از وزارت راه 
و شهرســازی و تشــکیل وزارت حمــل و نقــل 
آمایــش  و  شهرســازی  ســاختمان،  وزارت  و 
ح  کلیات این طر کرده و با  ســرزمین را بررسی 

کردند. مخالفت 

عمده ترین دلیلی که برای مخالفت 
با تفكیک وزارت راه و شهرسازی 
مورد  همه  از  بیش  و  شده  مطرح 
توجه دولت قرار گرفته، بار مالی این 
کار است. به اذعان بخشی از بدنه 
شهرسازی،  و  راه  وزارت  اجرایی 
در  وزارت خانه  این  تفكیک  طرح 
حال حاضر می تواند بیشتر از 1000 
قالب  در  هزینه  تومان  میلیارد 
هزینه های خرید و مهیا کردن فضا، 
کردن  مجزا  کارمندان،  جابه جایی 
سایر  و  سازوکاری  ساختارهای 
بگذارد. دولت  دست  روی  موارد 
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رئیس جمهــور  هشــتم  ســال  فصل مشــترک 
جدیــد  رئیس جمهــور  اول  ســال  و  قبلــی 
»انبساط بودجه« است. این فصل مشترک، 
کــه تقریبــًا 6 مــاه اول  یــک ســال مالی اســت 
بعــدی  مــاه   6 و  قبلــی  رئیس جمهــور  را  آن 
می کنــد.  مدیریــت  جدیــد  رئیس جمهــور  را 
یــک  پایــان حضــور  اولــش  نیمــۀ  کــه  ســالی 
بــه کار  آغــاز  دومــش  نیمــۀ  و  رئیس جمهــور 
ک ترین  رئیس جمهــور بعــدی اســت، خطرنا
دوره برای بودجه اســت؛ سالی مانند همین 

سال 1۴00.
کشــور ما، یک جناح سیاسی تا به  حال با  در 
که تحقق آرمان ها  ایــن تمرین مواجه نشــده 
در  رونــق  ماننــد  بلندمرتبــه خــود  اهــداف  و 
شــرایط تحریــم همه جانبه، رفع فقــر در نبود 

کاهــش  بــازار ارز در شــرایط  منابــع، ثبــات 
شــدید عرضــه ارز، حفــظ تــوازن بودجــه در 
شــرایط قطــع درآمدهای نفتــی و غیره را در 
کند.  قالــب محدودیت هــای مالــی دنبــال 
برای این جناح تنها یک بار این اتفاق ورود 
که آن هم در  خ داده اســت  به قوۀ مجریه ر

شــرایط وفور منابع بوده اســت. توجه داشته 
کــورۀ اقتصــاد  کــه سیاســت تنهــا در  باشــیم 
که این  کــه آبدیده می شــود و مادامــی  اســت 
آبدیدگی اتفاق نیفتاده باشد، سیاست ورزی 

جای خود را به خیال پردازی می دهد.
کــه جنــاح دیگــر سیاســی در  یادمــان باشــد 
کــه تــا قبــل از ورود به عرصــه اجرایی،  حالــی 
تندتریــن مواضع را در عرصه های بین المللی 
قــوۀ  بــه  ورود  بــا  داشــت،  داخلــی  حتــی  و 
مجریه و آشــنا شــدن با واقعیت هــای مرتبط 
بــا محدودیــت منابــع، دچــار دگرگونی هایــی 
بنیــادی شــد. بخــش بزرگــی از ایــن تحوالت 
ناشــی از آشــنایی بــا موضوعــی اســت بــه نام 
دولــت  تشــکیل  شــاید  منابــع«.  »کمیابــی 
کشــور باشــد  ســیزدهم، فرصتی مغتنم برای 
که البته در ادامۀ مســیر، امکان این یادگیری 

مهــم برای جناح دیگر سیاســی هــم فراهم و 
کشور ما  گفتمان سیاســی در  که  باعث شــود 
که در ادامه  گرا نباشــد. متنی  تا این اندازه وا
مطالعه می کنید برگرفته از مصاحبه با شمارۀ 
کــه به صورت  ۴12 مجلــۀ تجــارت فردا اســت 

فرازهای مجزا ارائه شده است.

فراز اول:
مختلــف  دوره هــای  بــه  کلــی  نــگاه  یــک 
انتخابات ریاست جمهوری در سال های بعد 
که معمواًل  از جنــگ تحمیلی نشــان می دهد 
کــه انتخاب شــده، اوج  هــر رئیس جمهــوری 
که همــان اقدامات  فعالیــت و تحــرک خود را 
که مدنظر داشــته،  مهــم و نوآورانــه ای بــوده 
انجــام  خــود  کار  اول  ســال  دو  در  عمدتــًا 
داده اســت. به طــور طبیعــی از ســال ســوم، 
ماحظــات انتخابــات ریاســت جمهوری دور 
بعــد پررنــگ می شــود. هم چنیــن بــه  تجربــه 
می توان گفت که در کشور ما، روسای  جمهور 
ک  گرفتار اســتها کار خــود عمــًا  در دور دوم 
سیاســی بســیار بــاال می شــوند و معمــواًل در 
موضــع انفعالی قرار می گیرنــد. به این ترتیب 
ابتکار عمل از آن ها گرفته می شود و در نهایت 
در یک شــرایط نامســاعد دوره هشت ساله را 
به اتمام می رسانند. شاید بتوان دوره هشت 
که جای بحث   ساله آقای خاتمی را به دالیلی 
آن در اینجا نیســت، از این نظر اســتثنا تلقی 
کــرد. امــا در بقیــه موارد مســیر تقریبــًا همین 
بوده اســت. دو ســال اول، ســال های تحرک 
همراه با شور و هیجان و امید روسای جمهور 
اســت. برای نمونه در دو ســال نخست دوره 
هاشــمی  آقــای  مرحــوم  ریاســت جمهوری 
ســرمایه گذاری،  بــاالی  رشــد  رفســنجانی 
حــذف  اقتصــادی،  آزادســازی  از  درجاتــی 
صــورت  این چنیــن  اقداماتــی  و  دونرخی   هــا 
گرفت. به عبارتی ایشــان انرژی انباشته   شده  

تغییر دولت و بزنگاه بودجۀ ۱۴۰۰

مسعود نیلی
اقتصاددان و استاد دانشکده 

مدیریت و اقتصاد شریف

بنابراین دولت جدید یا باید منابع 
جدید بیاورد، یا باید کارایی منابع 

موجود را باال ببرد، یا به مردم بگوید 
فشار را تحمل کنید و یا سراغ 
انبساط پولی برود. راه دیگری 

متصور نیست. آدرس اقدام اول در 
سیاست خارجی است. اقدام دوم 

یعنی اصالحات ساختاری در اقتصاد. 
اقدام سوم یعنی بودجه ریاضتی و 
اقدام چهارم به معنی داغ ترکردن 
تنور تورمی است که خودش چند 

سالی است داغ شده است.

اله م�ق
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کرد  ســال های جنگ را در عرصۀ اقتصاد آزاد 
خ های رشد اقتصادی دو رقمی  و توانســت نر
ســال های 69 و 70 را رقــم بزند. پس از آن هر 
که چه کاری  موقع هم از ایشان سوال می شد 
انجــام دادید، بیشــتر به ســال های اول دوره 
اول  ریاســت جمهوری خــود ارجــاع می دادند 
که  که آن رشــدها حاصل شــده بود؛ در حالی 
اقتصاد در دور دوم ریاســت جمهوری ایشــان 
گرفتــار مشــکل بحــران بدهی هــای خارجی و 

مسئله  تورم باالی سال 7۴ شد.

آقــای  اول  دولــت  ابتدایــی  ســال های  در 
قیمت هــای  شــدید  افــت  به دلیــل  خاتمــی 
جهانــی نفــت، شــرایط خاصی به وجــود آمد. 
متمایزکننــده  اصلــی  عامــل  ایــن،  بــر  عــاوه 
ایشــان بســیار بیش از آن که اقتصادی باشد، 
کار آمدن آقای  سیاســی بود. بنابراین با روی 
خاتمــی انتظــار اجتماعی باالیی بــرای انجام 
اقدامــات مهــم اقتصــادی وجــود نداشــت و 
لذا تحرک زیاد دولت ایشــان در دو ســال اول 
معطوف به تحوالت سیاســی و فرهنگی بود. 
که  آقــای احمدی نــژاد در همان ســال 138۴ 
رئیس جمهــور شــد، یــک متمــم بودجــه داد 
ج دولــت را یــک پله بــزرگ باال  و ســقف مخــار
بســیار  را  ج  ایــن مخــار بــرد و ســال 85 هــم 
قالــب ســفرهای  کــه در  افزایــش داد  بیشــتر 
اســتانی و توزیــع منابــع هزینــه شــد. عمــده 

همــان  در  ایشــان  متمایزکننــده  اقدامــات 
دو ســال نخســت بودجــه انبســاطی شــدید 
که  بــود. دســتاورد اصلــی آقــای روحانــی هم 
کــرده و می کننــد، تغییر  بــه آن اتــکا و اســتناد 
انتظــارات و شــکل دهی بــه یــک چشــم انداز 
امیدوارکننــده از پیشــبرد مشــکل هســته ای 
در همــان دو ســال اول بــود. مــن در اینجــا 
اقدامــات  کیفیــت  بــه  راجــع  هیــچ قضاوتــی 
کنــم، امــا  اولیــه روســای جمهور بیــان نمــی 
که روســای جمهور وقتی  منظــورم این اســت 
کار می آینــد انــرژی خیلی زیادی دارند و  روی 

کــه با آمدن  کنند  می خواهنــد بــه همه ثابت 
آن هــا قرار اســت تغییراتی بــزرگ »حول محور 
مزیت اصلی آن ها« اتفــاق بیفتد. این پدیده 
بــودن  غیرحزبــی  بــه  توجــه  بــا  به خصــوص 
قرارگرفتــن  نتیجــه  در  و  ایــران  در  انتخابــات 
همــۀ بار سیاســی عملکردی بر روی شــخص 

انتخاب شده بسیار بارز است.
گر همین  کــه ا حــاال این ســوال پیــش می آید 
قاعده در مورد آقای رئیســی هم برقرار باشد، 
کار متمایــز و متفاوتی  ایشــان قرار اســت چــه 
گفته  انجام دهند؟ به هر حال براساس آنچه 
که تازه انتخاب می شــود الزم  کســی  شــد، هر 
کند.  است از عملکردهای متفاوتی رونمایی 
که  کســانی  قاعدتــًا هم شــخص ایشــان و هم 
که وجه  به ایشــان رای داده اند انتظــار دارند 
متمایزکننــده عملکــرد جنــاب آقــای رئیســی 
کــه  خصــوص  بــه   باشــد.  اقتصــاد  حــوزۀ  در 
ایشــان هم با مواضع جدی انتقادی نســبت 
که  کرده اند  کنونی همیشــه اظهــار  بــه دولت 
که شــرایط نابســامان  ایــن تحریم هــا نیســت 
موجــود را به وجود آورده بلکه ضعف عملکرد 
باعث بروز چنین شــرایطی شــده اســت. پس 
ایشــان قاعدتــًا بایــد تمرکز اصلی را بــر اقتصاد 
کــه هــم صحــت مطالب خودشــان  بگذارنــد 
کنند، هــم انتظــارات رای دهندگان  را اثبــات 
کنند. عــاوه بر این،  بــه خودشــان را بــرآورده 
بــا شــکل خــاص انتخابات امســال و مســئلۀ 
تعداد و ترکیب آرا، جناب آقای رئیسی قاعدتًا 
که یا در انتخابات  کسانی  کنند به  باید تاش 
شــرکت نکــرده یا به ایشــان رای نداده اند هم 
کــه فــردی بــا توانمندی هــای  نشــان دهنــد 
از  حکایــت  این هــا  همــۀ  هســتند؛  مناســب 
گرایش بــه انجام  کــه دولت جدیــد  ایــن دارد 
اقدامــات خاصی پیدا می کند. توجه داشــته 
کرونا  که بیش ازانــدازه طوالنی شــدن  باشــید 
کسیناســیون  وا مســئلۀ  خــاص،  به طــور  و 
عمومــی از یک طرف و خشک ســالی از طرف 
دیگر هم به این مسئله دامن می زند. ترجمۀ 
ایــن اقدامات در هر حوزه ای اعم از ســامت، 
ج بیشــتر دولت و  آموزش، یارانه ها و ... مخار

فشار به بودجه  خواهد بود.
کــه قــرار اســت اقــدام دولــت جدیــد  از آن جــا 
یــک اقــدام متمایــز باشــد، پــس از عددهای 

 تجربه نشان می دهد که 
روسای جمهور در ماه های پایانی 

فعالیت خود و برای باال بردن نمرات 
کارنامه شان تمایل بیشتری به 

خرج کردن دارند
 فصل مشترك سال هشتم 

رئیس جمهور قبلی و سال اول 
رئیس جمهور جدید انبساط بودجه 

است.
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کوچکــی صحبــت نمی کنیم و از طــرف دیگر، 
قابــل  ایشــان  بــرای  ایــن  طبیعــی  به طــور 
که  که تیم اقتصــادی ای  قبــول نخواهد بــود 
انتخــاب می کنند، در اولین جلســه، دور میز 
کــه منابــع  تصمیم گیــری بــه ایشــان بگوینــد 
کار عمــده ای نمی شــود انجام داد.  نداریــم و 
ایــن پارادوکس بزرگی اســت. آرزوهــای بزرگ 
و جیــب خالی! بنابرایــن دولت جدید یا باید 
کارایــی منابع  منابــع جدیــد بیــاورد، یا بایــد 
موجــود را بــاال ببرد، یــا به مردم بگوید فشــار 
کنید و یا ســراغ انبساط پولی برود.  را تحمل 
راه دیگــری متصور نیســت. آدرس اقدام اول 
در سیاســت خارجی اســت. اقدام دوم یعنی 
اقــدام  اقتصــاد.  در  ســاختاری  اصاحــات 
ســوم یعنــی بودجه ریاضتــی و اقــدام چهارم 
کــه  به معنــی داغ ترکــردن تنــور تورمــی اســت 
خودش چند ســالی اســت داغ شــده اســت. 
ســیر طبیعی، افزایش قابل توجه فشــار برای 
بــود.  خواهــد  دولــت  ج  مخــار بیشــترکردن 
پــس صحبت من تــا اینجا با اشــاره به مبانی 
که  رفتــاری روســای جمهور جدیــد، ایــن بود 
»در شــروع فعالیت« خود دست به اقدامات 
انبســاطی می زننــد و به دالیــل متعــدد ایــن 
احتمال در شرایط دولت جدید باالتر است. 
حــاال می خواهــم توجــه شــما را بــه مطلــب 
به همیــن  هــم  آن  کــه  کنــم  جلــب  دیگــری 
انــدازه اهمیــت دارد و آن، اشــاره بــه مبانــی 
پایانــی  ســال  »در  روســای جمهور  رفتــاری 
که  فعالیتشان« است. تجربه نشان می دهد 
روســای جمهور در ماه هــای پایانــی فعالیــت 
کارنامه شــان  خــود و بــرای باال بــردن نمرات 
ج کردن دارند. معمواًل  تمایل بیشتری به خر
کــه پروژه های عمرانــی در زمان  اصــرار دارنــد 
خودشــان به اتمــام برســد، پــس بایــد منابع 
اختصــاص  آخــر  ســال  یــک  در  را  بیشــتری 
ماننــد  هــم  رفاهــی  هزینه هــای  در  دهنــد. 
کافی اســت  کار را می کنند.  حقوق هــا همین 
بــه بودجه هــای 1399 و 1۴00  شــما نگاهــی 
کارکنــان  بیندازیــد و میــزان افزایــش حقــوق 
دولت، اعضای هیئت علمی، بازنشستگان و 
غیره را در این دو سال با هم مقایسه نمایید. 
که فصل مشترک  بنابراین، می خواهم بگویم 

ســال هشــتم رئیس جمهور قبلی و سال اول 
رئیس جمهور جدید انبســاط بودجه اســت. 
اســت  مالــی ای  ســال  فصل مشــترک،  ایــن 
رئیس جمهــور  را  آن  اول  مــاه   6 تقریبــًا  کــه 
قبلــی و 6 مــاه بعــدی را رئیس جمهور جدید 
مدیریــت  کــردم  اشــاره  کــه  گی هایــی  ویژ بــا 
که نیمۀ اولش پایان  می کنــد. در واقع ســالی 
حضــور یــک رئیس جمهــور و نیمــۀ دومــش 
اســت،  بعــدی  رئیس جمهــور  بــه کار   آغــاز 
اســت؛  بودجــه  بــرای  دوره  ک تریــن  خطرنا

سالی مانند همین سال 1۴00.
ج قانون  که می بینیم رشــد مخار همان طــور 
بودجــه در ســال 1۴00 قابل توجــه اســت در 
که بــرای بخش های درآمــدی بودجه  حالــی  
خ نداده است؛ ما همچنان  اتفاق جدیدی ر
از نظــر صادرات نفت مشــکل داریم، مســئلۀ  
توافق هســته ای حل نشــده و ســال 1۴00 به 
کــه در بودجه  نیمه رســیده اســت. در حالی  
دومیلیون وســیصدهزار بشکه صادرات نفت 
دیــده شــده اســت. در نیمــۀ  دوم ســال هــم 
که باید  کار می آید  رئیس جمهــور جدید روی 

ج کــردن بــرود در حالــی  ســریع به دنبــال خر
کــه منابعــی ایجــاد نشــده اســت. اینجاســت 
کــه انبســاط  ح می شــود  کــه نگرانی هــا مطــر
بودجــه ای بــه انبســاط پولــی بینجامد. الزم 
اســتقراض  به صــورت  کار  ایــن  نیســت  هــم 
آشکار باشد، حاال همه راهش را یاد گرفته اند 
که در بودجه  و از طریــق بانک ها بدون ایــن 
تغییری بدهند از بانک مرکزی پول می گیرند 
و انتهای این مسیر افزایش نقدینگی است.

بــا توجــه بــه توضیحــات ارائه شــده، بــه نظــر 
گــر مراقبــت صــورت نگیــرد،  کــه ا مــی رســد 
رشــد نقدینگــی می توانــد پیامدهــای بســیار 
نامطلوبی برای ما در بر داشــته باشــد. رشــد 
و  بــوده  بــاال  بســیار   99 ســال  در  نقدینگــی 
ک  خطرنــا  1۴00 ســال  در  رشــد  ایــن  تــداوم 
خواهــد بــود. عــاوه بر ایــن، آمار رشــد حجم 
پــول بســیار قابــل تامــل و البتــه نگران کننده 
اســت. طــی دهه هــای اخیــر، اقتصــاد ایران 
رشــد حجم پول بیش از ۴0 درصد را فقط در 
کرده بود. رشد بیشتر حجم  ســال 57 تجربه 
پــول نســبت بــه نقدینگــی، شــاخصی از این 
که مردم احســاس بی ثباتی می کنند.  اســت 
که  در پیشــینۀ  عملکرد اقتصاد ما نادر اســت 
رشــد حجــم پول طــی یک ســال از ۴0 درصد 
بیشتر برود و در سال های قبل از انقاب هم 
کــه  فقــط در ســال 1353 ایــن اتفــاق افتــاده 
ســالی خاص به لحاظ افزایش شــدید قیمت 
گرهای  گر بــه نما نفت بوده اســت. اما شــما ا
کنید مشــاهده  اقتصــادی بانک مرکزی نگاه 
کــه در ســه ســال متوالــی 97، 98 و  می کنیــد 
99 رشــد حجــم پــول بــاالی ۴0 درصــد بوده 
که باید نســبت  اســت. ایــن نشــان می دهــد 
کــه به نوعــی تحریــک پولی  بــه هــر سیاســتی 
کرد.  در آن نهفته اســت، محتاطانــه برخورد 
بــدی  اتفاقــات  حتمــًا  بگویــم  نمی خواهــم 
خواهــد افتــاد، امــا بهتر اســت سیاســت گذار 
گــر سیاســت گذار  جانــب احتیــاط را بگیــرد. ا
مــردم  بــه  خــود  ورود  بــدو  در  می خواهــد 
میــوه ای بدهد نباید یک قلم به سفره شــان 
کند و به طــور همزمان از طریق تورم،  اضافــه 
کند. این مســئله  چندین قلم مهم را حذف 
به معنــای فشــار زیــاد بــه زندگی مــردم و بروز 

 مهم ترین توصیه ای که می توان به دولت 
داشت این است که هر تحرك چشم گیر 

اقتصادی یا رفاهی را که مدنظر دارد، 
این مالحظه را در نظر بگیرد که تحریک 
نقدینگی مانند بازی با آتش است و باید 

بسیار مراقب آن بود. مهم ترین متغیر 
اقتصاد سیاسی اقتصاد ایران »نقدینگی« 

است در حالی که در کشورهای دیگر 
»بودجه« است. سیاست مداران ما به دنبال 

تامین پولی رفاه بوده اند و ناچار شده اند 
این را این گونه توجیه کنند که نقدینگی 
خودش مشكل ندارد و اشكال در هدایت 

نقدینگی است. در نتیجه اگر کاری فقط با 
خلق پول انجام می شود، ما آن را با خلق 

و هدایت نقدینگی انجام می دهیم. پس 
این طور تبلیغ شده که نقدینگی عامل 

تورم نیست بلكه خوب هدایت نكردن آن 
موجب تورم شده است.

اله م�ق
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کشور است. شرایط بی ثبات در اقتصاد 
مهم تریــن  شــاید  مــن  نظــر  بــه  بنابرایــن 
که می توان به دولت داشــت این  توصیــه ای 
کــه هــر تحــرک چشــم گیر اقتصــادی یا  اســت 
که مدنظر دارد، ایــن ماحظه را در  رفاهــی را 
که تحریک نقدینگــی مانند بازی  نظــر بگیرد 
بــا آتــش اســت و بایــد بســیار مراقــب آن بود. 
ح می کنند  متاســفانه بعضی ها این گونه مطر
کــه رشــد نقدینگــی خــودش مهــم نیســت و 
بــرود؛  کجــا  کــه نقدینگــی  ایــن اســت  مهــم 
کی اســت. چرا؟  ایــن صحبــت بســیار خطرنا
ح شــده درســت  گــر فرضیۀ مطر چــون حتی ا
تولیــد  رشــد  باعــث  نقدینگــی  ایــن  و  باشــد 
شــود، رشــد صفــر بــه عددهایــی در حــدود 
کــه ظرفیــت اقتصــاد ما اســت  2 تــا 3 درصــد 
می رسد. بقیۀ نقدینگی چه می شود؟ تولید 
کــه 30 یــا ۴0 درصد  ناخالــص داخلــی واقعــی 
خ 30 تا  رشــد نمی کنــد! وقتــی نقدینگی با نــر
۴0 درصــد رشــد می کنــد، حــاال ۴ درصــد هم 
رشــد ایجــاد شــود بقیۀ ایــن ســیل نقدینگی 
بــه تــورم تبدیــل می شــود و فشــار را بــر مردم 
دوچنــدان می کند. تجربۀ این چنددهۀ بعد 
کــه در اقتصــاد ما  از انقــاب نشــان می دهــد 
ســرانجام نقدینگی به تورم تبدیل می شــود. 
این قاعده دیروزود داشــته اما سوخت وسوز 
نداشــته اســت. در نتیجــه هشــدار مهــم من 
کــه دولت ســیزدهم مراقب رشــد  ایــن اســت 

نقدینگی باشد.
اقتصــاد  متغیــر  کــه مهم تریــن  کنیــم  توجــه 
سیاســی اقتصــاد ایران »نقدینگی« اســت در 
کشورهای دیگر »بودجه« است.  که در  حالی 
پولــی  تامیــن  به دنبــال  مــا  سیاســت مداران 
رفاه بوده اند و ناچار شــده اند این را این گونه 
کــه نقدینگی خودش مشــکل  کننــد  توجیــه 
نــدارد و اشــکال در هدایــت نقدینگی اســت. 

کاری فقط بــا خلق پول انجام  گر  در نتیجــه ا
می شــود، ما آن را با خلق و هدایت نقدینگی 
انجــام می دهیــم. پــس این طور تبلیغ شــده 
کــه نقدینگی عامــل تورم نیســت بلکه خوب 
هدایت نکــردن آن موجب تورم شــده اســت. 
نقدینگــی  خلــق  ســر  بــر  دیگــر  بحــث  اینجــا 
کسی بهتر  که چه  که بر سر این است  نیســت 
کند. متاســفانه  می تواند نقدینگی را هدایت 
امتحان این دیدگاه مجانی نیســت و اقتصاد 
که در  ما هم در شــرایط باثباتی نیســت. این 
ســه ســال متوالی رشــد حجم پــول باالی ۴0 
که مــا در یک  درصــد اســت، نشــان می دهد 
نقطــۀ  شــکننده قــرار داریــم و نبایــد ریســک 

کنیم. جدی به اقتصاد وارد 
بنابرایــن بایــد توجــه دولــت جدیــد را به این 
کنــار تمام خدمات  که در  کــرد  مســئله جلب 
کــه می خواهــد انجــام دهد، یک  و اقداماتــی 
که ایــن اقدامات »حتمًا  قیــد را لحــاظ نماید 
غیرتورمــی حداقــل نســبت بــه ســطح بــاالی 
تورم موجود باشد«. دولت باید حتمًا بتواند 
کنــد وگرنــه پیامدهــای  کنتــرل  نقدینگــی را 
برخواهــد  در  مــا  اقتصــاد  بــرای  نامطلوبــی 
که به طور  داشت. این امکان هم وجود دارد 
موقــت عاملــی چــون توافــق هســته ای و آزاد 
شــدن منابع، هزینــه و ســوخت اقدامات دو 
کنــد. البتــه ایــن تصویــر  ســال اول را فراهــم 
به ویــژه در دو ســال اول، بســیار متفــاوت بــا 

 باید توجه دولت جدید را به این 
مسئله جلب کرد که در کنار تمام 
خدمات و اقداماتی که می خواهد 

انجام دهد، یک قید را لحاظ نماید 
که این اقدامات »حتماً غیرتورمی 

حداقل نسبت به سطح باالی تورم 
موجود باشد«. دولت باید حتمًا 

بتواند نقدینگی را کنترل کند وگرنه 
پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد ما 

در برخواهد داشت.
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گــر بــا تفکــر  کــه ا تصویــر قبلــی خواهــد بــود 
اصــاح ســاختاری در اقتصــاد همراه شــود 
گر  می توانــد بســیار نویدبخــش باشــد. اما ا
چارچــوب  در  بخواهــد  نفــت  جدیــد  پــول 
کارای موجــود هزینه شــود،  در  ســاختار نــا
کنونــی اقتصاد،  نهایــت با توجه به شــرایط 
عمــل  کورتــون  ماننــد  صرفــًا  عامــل  ایــن 
می کند. یعنی اصل مسئله را از بین نمی برد 
امــا آن را بــرای مدتی خامــوش می کند. اما 
پس از مدتی مشکل با تبعات جانبی منفی 

بسیار باالیی دوباره برمی گردد.

فراز دوم
گــزاره ای اســت  »اصــاح ســاختار اقتصــاد« 
بیانگــر  چنــدان  به تنهایــی  خــودش  کــه 
کســی ممکن  محتوایــش نیســت. یعنی هر 
اصاحــات  از  را  خــودش  برداشــت  اســت 
ســاختاری داشــته باشــد. مــن می خواهــم 
از  منظــور  کــه  کنــم  اشــاره  ایــن  بــه  اول 
ایــن  اقتصــاد«  در  ســاختاری  »اصاحــات 
عدم تعادل هــای  بتوانیــم  مــا  کــه  اســت 
کاهــش  پایــدار  به صــورت  را  کان  اقتصــاد 
کامل، تحت  دهیم و ســپس به طور نســبتًا 
کنتــرل درآوریم. اصًا اصاحات ســاختاری 
پایــدار  عدم تعادل هــای  بــه  کنــش  وا در 
کان صــورت می گیــرد.  منظــور از  اقتصــاد 
مــواردی  کان  اقتصــاد  عدم تعادل هــای 
کســری بودجه، ناتــرازی نظام بانکی  چون 
کســری تراز پرداخت هــای غیرنفتی و ...  یا 
که هر اصاحی  اســت. هم چنین می دانیم 
در مقابــل یــک انحرافــی قــرار دارد؛ یعنــی 
کــه می خواهیــم  یــک انحرافــی وجــود دارد 
کنیــم. بنابرایــن اول باید یک  آن را اصــاح 
انحرافــات  آن  این کــه  روی  اتفاق نظــری 
کــه حــاال قرار اســت اصاح شــود،  چیســت 

به وجود آید.

فراز سوم
کشــور مــا، یک جناح سیاســی تا به حال  در 
کــه اهــداف  بــا ایــن تمریــن مواجــه نشــده 
بلندمرتبــۀ خــود را در شــرایط محدودیــت 
کنــد. برای این جناح  شــدید منابع محقق 
یک بــار و آن هم در شــرایط وفور منابع این 

خ داده اســت. امــا جنــاح مقابــل  اتفــاق ر
کــرده و بــا  سیاســی ایــن را چندبــار تجربــه 
ایــن محدودیت هــا به درجاتی آشــنا شــده 
دولــت  تشــکیل  شــاید  بنابرایــن  اســت. 
کــه  کشــور باشــد  ســیزدهم، فرصتــی بــرای 
البته در ادامۀ مســیر، امــکان این یادگیری 
مهــم برای جنــاح دیگر سیاســی هم فراهم 
گفتمان سیاسی در  که  شــود و باعث شــود 
گــرا نباشــد. پس  کشــور مــا تا ایــن انــدازه وا
کنیم، بیش  گــر بخواهیم واقع بینانه نــگاه  ا
انتظــار  کــه  اســت  خوش بینانــه  انــدازه  از 
که در بدو ورود آن قدر بلوغ  داشــته باشــیم 
اقتصادی و سیاســت خارجی و داخلی باال 
کــه »اصاحــات ســاختاری اقتصاد«  باشــد 
که اساســًا  محــورکار قرار بگیرد. به خصوص 
هیچ وقــت اصــاح ســاختاری در اقتصاد ما 
اتفــاق نیفتاده اســت. آن چــه صورت گرفته 
کــه  بــوده  مــوردی  تصمیم هــای  برخــی 
نتوانســته اســت عدم تعادل هــای اقتصــاد 
کان را به صــورت پایــدار و مانــدگار برطــرف 
کنــد و بــه همیــن دلیل مــا هم چنــان درگیر 

این مسائل هستیم.
کشــور ما به ناچــار باید هزینۀ یــک یادگیری 
مهــم را بپــردازد تــا سیاســیون مــا بیاموزند 
کــه چــرا نمی شــود برخــی اهــداف را وقتــی 
به طــور  کان  اقتصــاد  عدم تعادل هــای 
وجــود  بــزرگ  مقیاس هــای  در  و  جــدی 
کــرد. متاســفانه من بســیار  دارنــد، محقــق 
کشــور  کــه سیاســت مداری در  کــم دیــده ام 
کــه متغیرهای  مــا متوجــه ایــن نکته شــود 
اقتصادی لزومًا از دســتورات سیاســت مدار 
تمکیــن نمی کننــد. سیاســت مدارهای مــا 
اصــًا ایــن را قبــول ندارنــد و فکــر می کننــد 
از  بایــد  حتمــًا  اقتصــادی  متغیرهــای  کــه 
وقتــی  مثــًا  کننــد.  تمکیــن  دستوراتشــان 
آن هــا می گوینــد تــورم بایــد پاییــن بیایــد، 
سیاســت مدار  بیایــد.  پاییــن  بایــد  پــس 
کــه همگــی باعــث  تصمیم هایــی می گیــرد 
افزایش نقدینگی اســت اما بعد انتظار دارد 

کنترل شود. تورم هم 

فراز چهارم
در مجموع بسیار بعید است که دولت جدید 
حداقل در ســال های ابتدایی فعالیت خود، 

ســراغ اصاحات ســاختاری اقتصادی برود. 
در نتیجــه فکر نمی کنم واقع بینانه باشــد که 
انتظار داشــته باشــیم رویکــرد دولت جدید، 
اصاحات ساختاری باشد؛ آن هم اصاحاتی 
حاضــر  قبلــی  دولت هــای  از  هیچ کــدام  کــه 
کــه در  نشــدند درگیــرش شــوند. ضمــن این 
نظر داشته باشید که اصاحات ساختاری در 
اقتصاد به طور معمول، در کنار گشایش های 
فشــار  وگرنــه  می گیــرد  صــورت  بین المللــی 
داخلی را بسیار باال می برد و آن موقع ممکن 
است اصًا اجرای این اصاحات قابل تحمل 
نباشد. در نتیجه انجام اصاحات ساختاری 
کاملی از بلوغ  در اقتصاد، نیازمنــد مجموعۀ 
سیاســت  و  اقتصــادی  خارجــی،  سیاســت 
کــه بتوانــد ســرمایۀ اجتماعی  داخلی اســت 
کثر روسای جمهور در  کند. ا مناســبی فراهم 
کار ســرمایۀ سیاســی بزرگــی داشــتند  شــروع 
و  کم رنــگ  دوره   انتهــای  در  معمــواًل  کــه 
که این شــرایط  متزلزل شــد. همه می دانیم 
شــروع بــرای دولت موجود ضعیف تر اســت. 
از  محتاط تــر  حتمــًا  دولــت  ایــن  بنابرایــن 
دولت هــای قبلــی در زمینــۀ  اقتصــاد خواهد 
کــه فکــر می کند ممکن  بــود و از حوزه هایــی 
اســت ریســک در آن وجــود داشــته باشــد، 
که  اجتنــاب می کنــد. به همین خاطر اســت 
که روی »نباید«ها  می گویم مهم تر این است 
کارهایی  کنیــم، وگرنــه انتظــار انجــام  کیــد  تا
کــه می دانیــم اصًا نمی شــود خیلی منطقی 
که ما باید  گفته ام  نیست. البته من همیشه 
فرهنگ ضرورت انجام اصاحات ساختاری 
کنیــم و توضیــح دهیــم  در اقتصــاد را ترویــج 
کارکــرد صحیــح اقتصــاد چیســت و بایــد  کــه 
اقتصــاد  ســطح  در  مناســب  ســازوکارهای 
کان و در ســطح روابــط بین الملــل را  ُخــرد، 
کنیم. یادگیری در ســطح بین الملل  معرفــی 
بســیار خوب اتفاق می افتد. حتــی در روابط 
کشورهای  روســای جمهور و نخســت وزیران 
مختلف این انتقال تجربه و یادگیری منتقل 
کســی آمدوشد  کًا با  که  می شــود. اما زمانی 
که  نداریــد، در داخــل هــم تمریــن نکرده اید 
کنار هم قرار  چگونه می توان این شرایط را در 

داد، این انتظار منطقی نیست.

 منبع: اتاق بازرگانی تهران-21 تیر  

اله م�ق
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گزارش شامخ بخش ساختمان تیرماه نشان 
می دهد نســبت بــه خردادماه امســال، تیراژ 
کاهــش و قیمــت نهاده هــای  ســاخت و ســاز 

ساختمانی افزایش یافته است.
بخــش  )شــامخ(  خریــد  مدیــران  شــاخص 
که توســط اتاق  ســاختمان مربوط به تیرماه 
کل شــامخ را  تعاون ایران منتشــر شــده عدد 
که نســبت به خردادماه  کرده  5۴.87 اعــام 
کاهــش چشــمگیری دارد  کــه 60.55 بــوده، 
و نشــان دهنــده افــت فعالیت هــای صنعــت 

ساختمان است.
حــوزه در  کــه  اســاس جدولی   بــر 

بخــش  در  شــده  منتشــر  شامخ ســاختمان 
بــود   5۴.87 تیرمــاه  رقم شــامخ در  تولیــد 
اســت.  بــوده  آنکــه در خــرداد 60.55  حــال 
حوزه هــا  همــه  در  چشــمگیر  کاهــش  ایــن 
مشــهود اســت. مثًا ســرعت انجام و تحویل 
کــه در خرداد  ســفارش در بخش ســاختمان 
امســال 5۴.۴۴ بــود، در تیرمــاه بــه ۴6.2۴ 
کاهش یافته اســت؛ قیمت خرید نهاده های 
ســاختمانی و مــواد اولیــه تولیــد ســاختمان 
 89.63 بــه  خردادمــاه  در   79.۴۴ از  نیــز 
گران تــر  کــه بیانگــر  در تیرمــاه افزایــش یافتــه 
شدن نهاده های ســاختمانی ظرف یک ماه 
اســت. همچنیــن میــزان فروش محصول در 
از 55.55 در خردادمــاه  بخــش ســاختمان 
کاهــش یافتــه اســت.  بــه ۴7.56 در تیرمــاه 
مولفه هایی مانند میزان سفارشــات جدید، 
ســرعت انجام و تحویل ســفارش، مواد اولیه 
خریــداری شــده، میــزان اســتخدام و میــزان 
داشــته  کاهــش  تیرمــاه  در  نیــز  کاال  فــروش 
اســت. تــورم قیمت مواد اولیــه از مؤلفه های 
مهم و اثرگذار در صنعت ســاختمان اســت و 
تــداوم غیرقابل پیــش بینی بــودن قیمت ها 
در مصالح پایه سبب شده بخش ساختمان 

با رکود تورمی روبرو شود.

شامخ بخش ساختمان چیست؟
گــون  گونا میان شــاخص های متنوع و  از 
کشورها و سازمان های  که توســط  اقتصادی 
بین المللی انتشار می یابند، شاخص مدیران 
 PMI )Purchasing Manager’s Index ( خری 
»شــامخ«  اختصــار  بــه  فارســی  در  کــه 
از مهم تریــن  نامگــذاری شــده اســت، یکــی 
مــورد  کــه  اســت  اقتصــادی  شــاخص های 

کشــورهای توســعه یافته قــرار  کثــر  پذیــرش ا
حاضر شاخص شــامخ برای  حــال  دارد. در 
در  خصوصــی  بخــش  حدود 29000 بنــگاه 
کشــور دنیــا محاســبه و منتشــر  بیــش از ۴0 
ح از  می شــود. در ایــران نیــز اجــرای ایــن طــر
گردیــد. نتایــج ایــن  مهرمــاه ســال 97 آغــاز 
که بر اســاس پایش پرسشــنامه ای  شــاخص 
به دست می آید، بینش آنی و تصویر سریعی 
کان به ویژه وضعیت رونق  از شرایط اقتصاد 
و رکــود در بخش هــای ســاختمان، صنعت و 

خدمات ارائه می دهد.
ح شــامخ، از فعاالن اقتصادی )پاســخ  در طر
دهندگان( خواســته می شــود به 12 پرســش 
ح شــده در قالــب ســه معیــار وضعیــت  مطــر
نســبت به ماه پیش بهتر شــده، بدتر شده و 

یا تغییری نکرده است، پاسخ دهند.
گزینه بیشــتر از ماه قبل:  در صــورت انتخاب 
گزینه  گزینه بدون تغییــر: عدد 0.5 و  عــدد 1، 
کمتــر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرســش 

ثبت می شــود. مجموع حاصل ضرب درصد 
گزینه هــا در عــدد  پاســخگویان بــه هریــک از 
آن  عدد شــامخ در  مبیــن  گزینــه،  همــان 
پرسش اســت. درنهایت معیار سنجش این 
شــاخص عــددی بین 0 تــا 100 اســت. عدد 0 
که 100  و 100 بــه ترتیــب بــه معنــای آن اســت 
گزینه »بدتر شده است«  درصد پاسخگویان 
و »بهتــر شــده اســت« را انتخــاب نموده اند، 
عدد 50 نشــان دهنــده عدم تغییــر وضعیت 
نســبت به ماه قبــل، باالی 50 نشــانه بهبود 
وضعیــت نســبت بــه مــاه قبــل و زیــر 50 بــه 
معنــای بدتــر شــدن وضعیت نســبت به ماه 
قبل اســت. با اســتناد به مجمــوع اظهارات 
در  بــزرگ  شــرکت   100 ســاختمانی  فعــاالن 
گروه هــای ســاخت بنــا، مهندســی عمران و 
تخصصــی  ســاز  و  ســاخت  فعالیت هــای 
ســاختمان عدد شــاخص تیرمــاه »5۴.87« 

به ثبت رسید.
30 مرداد

افزایش چشمگیر قیمت مصالح 
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خ ارز و بــه  بــا توجــه بــه مشــکات افزایــش نــر
شــده  انجــام  کارهــای  قیمــت  افزایــش  تبــع 
دبیرخانــه  محتــرم،  اعضــای  و  پیمانــکاران 
ســندیکا مجددا نســبت به پیگیــری موضوع 
کار از  درخواســت افزایش ظرفیت ریالی مجاز 
نظــام فنی اجرایی طی نامــه ای و با یادآوری 
گذشــته اقــدام نمــود، در متن این  نامه های 

نامه است:
جناب آقای دکتر سیدجواد قانع فر

ریاســت محتــرم امــور نظــام فنــی و اجرایی 
کشور سازمان برنامه و بودجه 

موضوع: درخواســت افزایش ظرفیت ریالی 
مجاز کار
با سام

خ  احتراما پیرو نامه شــماره 59938-97 مور
 97-5886۴ شــماره  نامــه  و   27/11/97
خ 19/06/97 و نامــه شــماره 5887۴- مــور

خ 2۴/06/97 این سندیکا با موضوع  97 مور
کار  درخواســت افزایــش ظرفیــت ریالی مجــاز 
پیمانکاران و با عنایت به درخواســت اعضای 
ایــن تشــکل در ایــن خصــوص بــه اســتحضار 

می رساند:
بــا توجــه به افــت ارزش ریــال در مقابل رشــد 
خ ارز، مبالغ پروژه هــای عمرانی  روز افــزون نــر
که از ســقف مجــاز ریالی  رشــد باالیی داشــته 
شــرکتهای پایــه یــک نیــز تجــاوز می نمایــد و 
کارفرمایان و عــدم تخصیص  مشــکات مالــی 
کافــی نیــز مزید بــر علت شــده و روند  بودجــه 
کنــدی و تاخیــر مواجــه  اجــرای پروژه هــا را بــا 
زمــان  در  پروژه هــا  اتمــام  و  اســت  نمــوده 
پیش بینی شده میسر نبوده و پتانسیل های 
فنــی و اجرایــی شــرکتها معطــل می مانــد و از 
طــرف دیگر با عنایت بــه اینکه یکی از مدارکی 
تکیــه  بــدان  مناقصــات  در  کارفرمایــان  کــه 
کارهای در دســت  می کنند فرم خوداظهاری 
از ســامانه ســاجار  اســتعام  بــر  اجــرا مبتنــی 
کــه بــه درســتی  کــه پیمانکارانــی  می باشــد، 
اظهــار  و  ثبــت  ســامانه  در  را  خــود  کارهــای 
نمــوده باشــند و بــه دالیل پیش اشــاره دچار 
توقف در پروژه شــده باشــند عما نمی توانند 
در  یــا  و  نماینــد  شــرکت  آتــی  مناقصــات  در 
صورت شــرکت در آن به اســتناد عدم داشتن 
ظرفیــت ریالــی آزاد از ادامــه فرآینــد مناقصــه 

کار به  کنــار می گذارند لذا ظرفیت مجاز ارجاع 
کار مجاز جوابگو  پیمانکاران علــی رغم تعداد 

نمی باشد.
خواهشــمند اســت عاجــا دســتور فرمایند یا 
کار شــرکتها متناسبا  ســقف ریالی مجاز ارجاع 
کاری  افزایــش داشــته و یا اینکــه ظرفیتهــای 
که به دلیــل عدم تامین به موقع  پروژه هایــی 
کارفرمایــان محتــرم بــا  منابــع مالــی از ســوی 
تاخیــرات طوالنــی یــا توقــف روبرو می باشــند 
و ظرفیــت پیمانــکاران را اشــغال نموده انــد از 
کاری آنها برای شــرکت در مناقصات  ظرفیــت 
گــردد تــا پیمانــکاران بتواننــد بــا رفــع  ج  خــار

کامــا  جنابعالــی  کــه  بی شــماری  مشــکات 
بــه آن اشــراف داریــد بــا شــرکت در مناقصات 
ضمن ادامه حیات و فعالیت و اشــتغال زایی 

کشور ادامه دهند. به برنامه سازندگی 
ضمنــا این ســندیکا آمادگی دارد تا در صورت 
تایید حضرتعالی طی جلســه ای مورد بررسی 

گیرد. و بحث قرار 
عمــل  بــه  کــه  عاجلــی  اقــدام  از  پیشــاپیش 

می آورید، سپاسگزاری می نماید.
با تقدیم احترام
گالبتونچی . دبیر ج  ایر
23 تیر 

درخواست افزایش ظرفیت ریالی مجاز کار از نظام فنی
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12/05/1400 تاريخ:
(19رونا )کوويد موضوع : دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از شيوع بيماري ک

شلو ا   1358مصلو  سلال )کل  کولو   1356( قانون بودجه سال 80الیحه قانونی اصالح تبصره )« ج»به موجب بند 
هلل  57697/ت 25254نامه نظام فنی و اجرایی یکپا چه کوو  )مصوبه هیات وزیلران بله شلها ه به استناد آیین، (انقال 
ا  کولو ، ایلن ها  توسلهه( قانون احکام دائهی برنامه34) برنامه و بودجه و ماده ( قانون23ماده )، (08/03/1400مو خ 

 سیده است، به منظو  جبران آثا  ناشی از شیوع بیها   کرونا )کوویلد  عالی فنی کوو تصویب شو ا  بهدستو الهه  که 
هلا   یلالی د  قرا دادها یا پیهان ها  بهداشتی ابالغی وزا ت بهداشت، د مان و آموزش پزشکی( بابت  عایت پروتک 19

نامه مذکو ( تهریف گردیده و آخرین مهللت آیین 3نامه نظام فنی و اجرایی یکپا چه کوو  )ماده که د  دامنه کا برد آیین
ا ایه پیونهاد قیهت از سو  پیهانکا  )منظو  از پیهانکا  د  این دستو الهه  شام  پیهانکلا ان از قبیل  پیهانکلا ان سله 

 01/12/1398باشد.( و یا مواو  قب  از تلا ی  ، تولید کنندگان مصالح و تجهیزات میملی، طرح و ساخت و بهره بردا اناع
 3منهقد شده باشند(، بوده است،  بله شلرح زیلر د   31/03/1400ا  که به  وش تهرفه تا )و قرا دادها  خدمات مواو ه

ناشلی از مبلال  جبرانلی پرداخلت بلرا  ها  اجرایی و کا فرمایان مربلو  هدستگا اهنها  عه  تا  ،گرددصفحه ابالغ می
.قرا  گیرد 31/06/1400تا  15/01/1399کا کردها  از د  شیوع بیها   کرونا 

د، سازنده باشد، د  صو تی که فروشنده طرف قرا داقرا دادهایی که موضوع آن خرید تجهیزات و مصالح می-1 ماده
باشند.تجهیزات و مصالح موضوع قرا داد نباشد، موهول این دستو الهه  نهی

باشند، د صو ت ابالغ مقام دا ا  اختیا ، کلیه اشخاص حقوقی که جزء کا فرمایان موهول این دستو الهه  نهی-2 ماده
امکان استفاده از ضوابط این دستو الهه   ا خواهند داشت.   

را داد( ناشی از شیوع بیها   کرونا د  قالب این دستو الهه  قاب   سیدگی نبوده و تطوی  مدت پیهان )یا ق-3 ماده
تهدید مجاز مطابق مفاد پیهان )یا قرا داد( منهقده توسط کا فرما مو د بر سی قرا  گیرد. 

 ،برا  یک بازه زمانی موخص، پیهان   کا گاهی و سایر اسناد و مدا کهاگزا ش اس مستندات،بر اس نچهچنا-4 ماده
از طرف نهادها  زیر  یا ،دگرد موخص ،توسط پیهانکا  کرونا مرتبط با بیها  ها  بهداشتی پروتک عدم  عایت 

الغ شده اب ها  مربوطهپروتک عدم  عایت  به پیهانکا  تذکرمجهوعه وزا ت بهداشت، د مان و آموزش پزشکی 
باشد.  رانی کا کرد آن بازه زمانی مجاز نهیاستفاده از مفاد این دستو الهه  به منظو  پرداخت مبل  جبباشد، 

التفاوت( موهول و مابهها  موقت و قطهی )تهدی وضهیتپیهانکا   مبل  ناخالص کا کرد صو ت کا ها د  -5 ماده
ها  موقت و قطهی این دستو الهه  به صو تحسا  مفاد ،شود و د  کا ها  مواو هد یافت مبل  جبرانی می

شود. اعهال می
مبل  جبرانی محاسبه شده برا  هر صو ت وضهیت کا کرد پیهانکا  یا صو تحسا  مواو ، د  ههان صو ت : 1تبصره

ههچنین، مبال  جبرانی محاسبه  شود.وضهیت کا کرد پیهانکا  یا صو تحسا  مواو  به صو ت یک  دیف مجزا د ج می
 گردد. یها  پرداخت شده، د  یک صو ت حسا  جداگانه د ج مشده برا  صو ت وضهیت

. یابدد صد کاهش می 50، به میزان دستو الهه رانی محاسبه شده طبق این ل  جباد  دو ه تاخیرات غیرمجاز، مب: 2تبصره
گیرد، مبل بها  پایه صو ت می رستفه  ه شت وضهیت کا کرد بر اساسکه پرداخت صو ت هاییپیهاند  -6 ماده

1400/
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12/05/1400 تاريخ:
(19رونا )کوويد موضوع : دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از شيوع بيماري ک
فهرست بها د  ضرایب متناظر )مند ج د   شته طه د  هرجبرانی از حاصلضر  مبل  ناخالص کا کرد دو ه مربو

 گردد.  جدول شها ه یک( محاسبه می
ودگلردمی تامینپیهانکا موابه نفراتوپیهانکا توسطکا گاهد نظا ت کا گاهیپرسن برا بهداشتی اقالم: تبصره
.شدنخواهدانجاممهندس مواو بهبابت پرداختی از اینوشدهلحاظپیهانکا جبرانیضرایبد مربوطههزینه
انهقاد "با موضوع  24/08/1385مو خ  142825/100منهقده بر اساس ضوابط بخونامه شها ه  ها پیهاند  -7 ماده

مو خ  6405/100ها  منهقده بر اساس ضوابط بخونامه شها ه و پیهان "پیهان با نرخ مترمربع زیر بنا
وضهیت کا کرد، د  هر صو ت "انهقاد پیهان اجرا  کا ها  ساختهانی به صو ت سرجهع"با موضوع  4/2/1389

 ضریب مربو  به فهرستی که بیوترین وزن  ا د  کا کرد آن صو ت وضهیت دا د مالک عه  خواهد بود.
انهقاد "با موضوع  04/05/1396مو خ  1299188/96منهقده بر اساس ضوابط بخونامه شها ه  ها پیهاند  -8 ماده

بها  تهیین شده برا  هر فهالیت د  جدول فهرست "پیهان اجرا  کا ها  ساختهانی به صو ت سرجهع
ساختا  شکست کا ، مالک ضرایب جبرانی خواهد بود.

ها  بها  واحد پایه انجام نگرفته است )از که برآو د یا پرداخت هزینه آنها بر اساس فهرست هاییپیهاند  سایر -9 ماده
وساخت صنهتی و غیرصنهتی(، ابتدا دستگاه اجرایی بر اساس نوع عهلیات موضوع پیهان، قبی  پیهانها  طرح

ها  مختلف  ا تهیین نهاید. پس از تهیین وزن بها  واحد پایه د   شته ها ساز  با فهرستجدول موابهت
ساز  تهیه شده و ول موابهتها  مختلف با استفاده از جدموابهت د صد  عهلیات موضوع پیهان با  شته

گردد.مبال  جبرانی محاسبه می جدول شها ه یکضرایب مند ج د  
پایه منضم به  واحد بها میانگین ضریب فهرسترابر با ب ،جبرانی مربو  به تجهیز و برچیدن کا گاهضریب -10 ماده

تهیه  مبنا پایه د بها  واحهایی که بیش از یک فهرستد  پیهانو  باشدمیبها  ابنیه یهان و فهرستپ
  .خواهد بودد   ابطه باال ست مو د استفاده ا  ا دا اکه باالترین برآو د ی ضریب مربو  به فهرست ،باشد برآو د

هایی که بر اساس ضوابط پیهان مو د تسویه حسا  نهایی مبال  جبرانی حاص  از این دستو الهه  د  پیهان-11 ماده
باشد.ا  قاب  پرداخت میت پیهانکقرا  نگرفته است، د  صو ت د خواس

ها  تهلیق یا نگهدا   کا گاه ) ناشی از تهطیلی کا  طبق ضوابط پیهان( مرتبط با هزینه پرداختیمبال  -12 ماده
باشد.موهول این دستو الهه  نهی

)به جز نظا ت نظا تمطالهات و طراحی، مدیریت طرح،مواو هخدماتازاعممواو هد  قرا دادها  خدمات-13 ماده
ناخالص مبل یک بهجدول شها هد مند جضرایبو ژئوفیزیکآزمایوگاهژئوتکنیک،(،فنی کا گاهی

شود.و  اعهال میشدهیدیتاالزحههیا حقصو تحسا  مهندس مواو 
فهرست بها   شته از  18 و 15،16،17 ، کا کرد فصولجبرانی موضوع این دستو الهه    محاسبه مبال د-14 ماده

کا کرد فصول  وتوزیع آ ، شبکه  شته  فهرست بها از  14 و13، 12کا کرد فصول ،خطو  انتقال آ 
گردد. لحاظ نهی ،انتقال فاضال  آو   وشبکه جهع شته فهرست بها  از  19و  14،15،17،18

1400/
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(19رونا )کوويد موضوع : دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از شيوع بيماري ک

ضرايب جبرانی   -1جدول شماره 
ضريب جبرانی رشته ضريب جبرانیرشته

014/1زهکویوآبیا  012/1ابنیه
009/1سدساز 008/1مکانیکیتاسیسات 

041/1فوا تحتآبیا  006/1تاسیسات برقی
013/1فاضال انتقالوآو  جهعشبکه012/1فرودگاهباندوآهن اه اه،

018/1 وستاییآ توزیعوانتقال043/1 اهدا  
033/1قناتترمیموساخت027/1آ انتقالخطو 
041/1طبیهیمنابعوآبخیزدا  036/1آ توزیعکهشب
0002/1ها  انتقال برقپست018/1چاه

025/1نگهدا   شبکه برق002/1خطو  زمینی انتقال برق
001/1خطو  هوایی انتقال برق027/1نگهدا   آ  شر 
015/1مرمت بناها  تا یخی029/1نگهدا    اه آهن

-ژئوفیزیک، ژئوتکنیک، نقوه
مطالهات و طراحی، مدیریت طرح 041/1 بردا   و آزمایوگاه

)به جز نظا ت فنی کا گاهی(و نظا ت 
043/1

محمد باقر نوبخت 

1400/
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 "به نام خدا"

 دکترمحمودی جناب آقای 
 ریاست محترم کمیته حقوقی ستاد رفع موانع تولید 

 
 ؛با سالم

مقرر گردید موضوعات و  12/05/1400و جلسه مورخ  18/05/1400 مورخ1400-64458بازگشت به نامه شماره    احتراماً، 
جهت طرح در کمیته محترم حقوقی به حضور  و کار پیشنهادات اصالح قوانین و مقررات مخل کسبارائه با مشکالت صنفی 

 .اعالم گردد
که توسط شرکتهای عضو از تولید احداث بحث تفکیک خدمات زیر بنائی یکی از موضوعات مربوط به صنعت  رساندباستحضار می

بسیاری از تسهیالت محروم از  "خدمات"و"تولید"واژهمی باشد و با تفکیک و فعاالن اقتصادی حوزه صنعت احداث اتفاق می افتد 
را که با تشریح موضوع و ارائه راهکار درخواست طرح موضوع در کمیته و تدوین مصوبه موثر برای رفع مشکل مذکور  می گردند

 دارد.
 الف( طرح مسئله

پیشران که بعنوان می باشد. صنعت احداث کشور  "خدمات"و"تولید"تفکیک واژهصنعت احداث کشور کسب و کار موانع یکی از 
آمیز باشد با نگاه تبعیضموثر در تولید میکشور و از پایه های اصلی رشد و توسعه اقتصادی و ساختاقتصادی و توسعه زیر

از تسهیالت و حمایت در مصوبات و مقررات  "خدمات"و"تولید"قانونگذار و مقامات اجرائی و سازمان های متولی با تفکیک واژه
متاسفانه در قوانین و مقررات مختلفی که به حمایت از تولید تدوین و تصویب و ابالغ می گردد  های الزم محروم گردیده است.

 "تولید"های اجرائی کشور در ارائه خدمات و تسهیالت با تفکیک واژه نهادها و سازمان، "تولید"صرفاً بدلیل استفاده از واژه 
ت قانونی را برای تولید کنندگان در نظر گرفته و این صنف عظیم و دسته بندی این موضوع تمام تسهیالت و امتیازا "خدمات"و

 و مهم در تولید را از اثرات و توجهات قانون بی بهره می نمایند.
 ب( اهمیت موضوع و نقش صنعت احداث در تولید

همه زمینه  در توسعه زیر ساختهای کشور، اص اقتصادی کشور از الزامات اساسی تولید داخل و جهش آنبا عنایت به شرایط خ
گاز و..( و سایر طرح های عمرانی ،آب،برقهوایی(،حوزه انرژی )و ه ایجاد،)شبکه های ریلی ارتباطیواصالتی وها از جمله راههای م

 زیر ساختی می باشد.
میلیون 3و دانش مهندسی و با ایجاد اشتغال حدود  یزیادی با صرف سرمایه و انرژصنعت احداث فعاالن اقتصادی حوزه در 

خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور  تامین نیازهای داخل در حال حاضرعالوه برنفری مشغول به فعالیت می باشند که 
 کشور و توسعه، های عمرانیجرای طرحگذاری و ابا سرمایهظرفیت کاری باال این توان و  .صادر می نمایندکشورهای همسایه و

 جهش تولید را به همراه خواهد داشت. و اشتغال ثابت
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 اثرگذار نکات ذیل قابل تامل است:در اهمیت این صنف موثر و 
 گردد. که توسط شرکتهای این حوزه اجرا میمی باشد )آب، برق، گاز و راه و ...( تولیدی ابتدا زیرساخت واحدهای نیاز اصلی ، اوالً

( گردد.)مصالح ساختمانی و غیرهمصرف میزیر بنائی تولیدی نیز توسط همین فعالیتهای ر واحدهای صول تولیدی اکثمحثانیاً، 
 که با حمایت و توسعه این فعالیتها به توسعه واحدهای تولیدی کمک می گردد.

آب و گاز و برق، ساخته می شود از قبیل: راه، سد ، شبکه زیر ساختی که است تولید نوعی  محصول این صنعت نیز ثاً، ثال
 های مختلف ...ابنیه

 ج( مشکل پیش آمده از تفکیک واژه تولید و خدمات 
در مقاطع مختلف و در استفاده از خدمات و تسهیالت  مشکالتی را برای فعاالن حوزه صنعت "خدمات "و "تولید"تفکیک واژه 

 نمود:رد ذیل اشاره مو نمونه می توان بهمثال و بعنوان احداث فراهم نموده است 
یکی از الزامات کار پیمانکاری در قراردادهای دولتی شرکت در مناقصه و ارائه ضمانت نامه بانکی است با این حال شرکتهای 

یا واگذاری پیمانکاری بدلیل قراردادهای عمرانی منعقده با کارفرمایان و دستگاههای اجرایی دولتی و عدم ایفای به موقع تعهدات 
گردند که در دریافت مطالبات و تسویه دیون و معوقات بانکی خود با تاخیر مواجه میدت دار از سوی آنها اسناد خزانه اسالمی م

و امهال معوقات بانکی ارائه تسهیالت خدمات بانکی کشور از جمله ارائه این تاخیر در مواردی با چک برگشتی همراه می گردد 
قانون رفع موانع تولید به واحدهای تولیدی تعلق  23و 21مواد به موجب و افتتاح حساب ویژه و تسهیل تسویه بدهی بانکی 

 گردند این حق محروم می استفاده ازازبودن  خدماتیعضو سندیکا و حوزه صنعت احداث بدلیل تعریف گیرد و شرکتهای می
غیر جاری واحدهای که برای تسهیل بدهی و تقسیط بدهی  "تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور"همچنین قانون و

مندی های مختلف بهرهشعب بانکها به بهانهگردید تصویب و ابالغ  8/10/98در تاریخ در راستای رفع موانع تولید  تولیدی
شرکتهای پیمانکاری از قانون و بخشنامه مذکور و ارائه خدمات و تجدید یا امهال بدهی تسهیالت را به بهانه استفاده از واژه 

 نمایند.یدریغ م"تولیدی"
دیگر از  ع تولیدعدم صدور ضمانت نامه بانکی برای شرکتهای پیمانکاری و عدم بررسی درخواستهای آنها در ستاد رفع موان

ترین موضوع در حوزه فعالیت به عنوان اصلیموضوعات مهم این صنف و مانع کسب و کار و تولید و ادامه فعالیت می باشد که 
پیمانکاری برای ادامه حیات و فعالیت اقتصادی خود ناگزیر به دریافت ضمانتنامه بانکی جهت شرکت پیمانکاری است چرا که هر 

گردد و نقد در مناقصه است و از آنجائی که مطالبات پیمانکاران در سالهای اخیر از طریق واگذاری اوراق مالی اسالمی تسویه می
وان مالی این مجموعه را تضعیف نموده، در مواردی با چک برگشتی و یا های تنزیل تحمیلی به پیمانکاران تشدن اسناد و هزینه

که متعلق به دولت و اجرای آن از وظایف حاکمیتی است برخوردارند و  تسهیالت معوق بابت اجرای طرحهای عمرانی کشور
بیشتر فضای کسب و کار  های متنوع و متعدد در جهت محدودیت هر چهشورای پول اعتبار با تدوین مقررات و ابالغ بخشنامه

 باشد.  این حوزه می
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های اقتصادی فعال را تا حدودی مشکل شرکتها و بنگاه 19/02/95هـ مورخ 53097ت/18549مصوبه هیات وزیران به شماره 
خشنامه نمود متاسفانه بانک مرکزی با صدور بهای الزم را ارائه میحل نموده بود و بانک مرکزی باستناد این مصوبه ضمانتنامه

 مانع از صدور ضمانتنامه گردید 21/08/96مورخ  264768/96من جمله بخشنامه شماره 
سندیکا در جهت رفع مشکل و اعتراض اعضای خود به وضعیت موجود با بانک مرکزی مکاتبه نمود که در پاسخ به مکاتبات 

وزیران اعطای تسهیالت و ایجاد تعهدات از با استناد به مصوبه هیات  21/12/96مورخ  416220/96سندیکا طی نامه شماره 
جمله صدور ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی را بالمانع اعالم نمود لیکن بانکهای عامل از ارائه خدمات در این زمینه 

با طرح در ستاد ه و ارائه خدمات عنوان می نمایند که خودداری نموده و سامانه سپام و مقررات داخلی را مانع صدور ضمانت نام
 تسهیل هم بدلیل عدم شمولیت تولیدی در اکثر موارد پرونده و درخواست شرکتها مورد بررسی واقع نگردید.

 ب( پیشنهاد و راهکار عملی
« 1»ماده«5»  بند باستناد، موانع کسب و کار صنعت احداث کشورو رفع  برای حمایت از تولیداین تشکل صنفی  پیشنهادی راهکار

الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که تولید را اعم از تولید و خدمات  61ماده آئین نامه اجرایی 
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و  4بند الف ماده  3آئین نامه اجرایی جزء  1ماده  4تعریف نموده است  و همچنین  بند 

ربط ماتی که بر اساس مجوز دستگاههای ذیبنگاه اقتصادی: واحدهای تولیدی وخد ی کشور و حمایت از کاالی ایرانیخدمات
 .مشغول فعالیت هستند

 موارد ذیل مصوب گردد: 
در قالب فعالیت شرکتهای پیمانکاری حوزه صنعت احداث  نو مشمول نمود صراحتاً در مرجع واحدی با تعریف درست -1

 .دننمایفراهم هره مندی شرکتهای پیمانکاری حوزه صنعت احداث کشور را از تسهیالت واحدهای تولیدی امکان ب تولید
 کنندگان به شرکتهای پیمانکاری نیز مشمول گردد. امتیاز و تسهیالت مربوط به تولید، قوانین و مقرراتدر  -2

 اضافه شود.واحدهای خدماتی تولید ع رفع موان جهت پیشنهاد می گردد این بند بعنوان مصوبه ستاد در
 مشمول و محسوب تولیدی واحدهای عنوان به احداث صنعت حوزه مشاور مهندسان و پیمانکاری شرکتهای»

 «.باشندمیدر کلیه قوانین  تولیدی واحدهایتصریح شده  تسهیالت و امتیازات
 نماید.فرمایید سپاسگزاری میصادر می جهت طرح موضوع در کمیته محترم حقوقی قبالً از دستوری که

 
       
 سپـاسبا     

 ایرج گالبتونچی                    

 رـدبی     
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در آغــاز این نشســت جالل الدین محمودی 
ســتاد  قضایــی  و  حقوقــی  کمیتــه  رییــس 
کشــور ضمــن خــوش آمدگویــی بــه  تســهیل 
کرد: ستاد تسهیل  نمایندگان سندیکا عنوان 
بــه موجــب مــاده 61 قانــون رفع موانــع تولید 
رقابت پذیر با حضور 8 وزارتخانه و ۴ ســازمان 
تشــکیل شــد و ســازمانهایی ماننــد ســازمان 
تشــکلهای  و  مرکــزی،  بانــک  اســتاندارد، 
اتــاق  و  بازرگانــی  اتــاق  ماننــد  کشــور  رســمی 
اصناف عضو آن شــدند. اما در زمینه صنعت 
احــداث بــه نظــر می رســد وزارت راه مســئول 
کــه عضــو ســتاد نیســت امــا مصوبــات  اســت 
راه  وزارت  جملــه  از  همــه  بــرای  ســتاد  ایــن 
ایــن  ذیــل  اســت.  الزم االجــرا  شهرســازی  و 
کمیته هــای تخصصی هم وجــود دارد  ســتاد 
کمیتــه مالیاتــی،  کمیتــه بانکــی،  کــه شــامل 
گمــرک، تامیــن اجتماعــی و ... اســت.  در هر 
کمیته ها نمایندگانی از ســازمانها  کدام از این 
و وزارتخانه هــا حضــور دارنــد بــرای نمونــه در 
کل قوانین بانک مرکزی و  کمیته بانکی مدیر 
کل وصول مطالبات  کمیتــه مالیاتی مدیر  در 
ح  کشــور حاضر اســت. ایــن را مطر اقتصــادی 
که جایگاه ســتاد را نشــان دهــم. تمام  کــردم 
کمیته ها  کــه ممکن اســت در ســایر  مــواردی 
کمیتــه  نرســد، در  نتیجــه  بــه  و  ح شــود  طــر
کمیته  حقوقی بررسی می شــود. اعضای این 

کشــور، دادســتان  هــم معاونــت دیــوان عالی 
کشــور، نماینده سازمان بازرســی، نمایندگان 

بخش خصوصی و ... هستند. 

دبیــر  گالبتونچــی  ج  ایــر دکتــر  ادامــه  در 

ســندیکای شرکتهای ســاختمانی ایران نیز 
کــه اقدامات ســتاد  بــا ابــراز امیــدواری از این 
احــداث  صنعــت  کار  در  گشایشــی  تســهیل 
کند عنوان نمود: سندیکای شرکتهای  ایجاد 
تشــکل  قدیمی تریــن  ایــران  ســاختمانی 
مهندســی و مادر تمام تشــکلهای مهندســی 
ســال   7۴ بــا  ســندیکا  ایــن  اســت.  کشــور 
ســابقه 800 عضو فعــال در زمینــه پیمانکاری 
دارد و بــه عنــوان یــک تشــکل مــادر در همــه 
حوزه هــای  در  از جملــه  حوزه هــای عمرانــی 
تاسیســات  و  گاز  و  نفــت  ســاختمان،  و  راه 
عملکــرد  حــوزه  می کنــد.  کار  تجهیــزات  و 
پیمانــکاران نیــز تمام وزارتخانه هــای اجرایی 
از جملــه وزارت راه و شهرســازی، وزارت نیرو، 
گردشگری،  وزارت نفت، شهرداری ها، وزارت 
وزارت بهداشت، سازمان محیط زیست و ... 

است. 
باشــد  عمرانــی  کار  کجــا  هــر  در  افــزود:  وی 
کار هســتند، بــرای  پیمانــکاران مــا مشــغول 
تونــل  توحیــد،  تونــل  آزادی،  ج  بــر نمونــه 
رســالت، ســدهای بزرگی مانند ســد آزاد، سد 
آهــن  راه  و  راه،  فــرودگاه،  و...،  بیشــه  ســیاه 
توســط پیمانــکاران مــا اجرا شــده اســت. راه 
آهن اصفهان - شــیراز، رشــت - قزوین، یزد-
پیمانــکاران  کار  تهران-شــمال  راه  و  اقلیــد، 
از  کلــی  آمــار  بخواهــم  گــر  ا اســت.  مــا  عضــو 

توجه به جایگاه پیمانکاران
 به عنوان تولید کننده

در دیدار با کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی شد:

مــرداد   12 سه شــنبه  روز  ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای  نماینــدگان 

مهمــان کمیتــه حقوقــی و قضایی ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولید کشــور بودند 

تــا بــه بررســی مشــکالت صنعــت احــداث بپردازنــد. در ایــن دیــدار کــه  بــا حضور 

جالل الدیــن محمــودی رییــس کمیتــه حقوقــی و قضایــی ســتاد تســهیل کشــور، 

تســهیل کل کشــور،  ســتاد  اجتماعــی  تامیــن  عضــو کمیتــه  پورنصیــری   پیمــان 

مهندس للگانی از اعضای کمیته گمرکی برگزار شد، نمایندگان سندیکا خواستار توجه 

بــه جایگاه پیمانکاران به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی کشــور و رفع موانع تولید 

برای فعاالن صنعت احداث شدند. 

دکترمحمودی رییس کمیته حقوقی و 
قضایی ستاد تسهیل کشور:

ستاد تسهیل به موجب ماده 61 قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر با حضور 
8 وزارتخانه و 4 سازمان تشكیل شد و 
سازمانهایی مانند سازمان استاندارد، 
رسمی  تشكلهای  و  مرکزی،  بانک 
اتاق  و  بازرگانی  اتاق  مانند  کشور 

اصناف عضو آن شدند
هستید  تشكل  قدیمی ترین  شما 
این  جایگاه  که  است  تاسف  جای  اما 
کنندگان  تولید  جزو  بزرگ  صنعت 
دیده نشده است. نظام مهندسی یک 
جایگاه قانونی دارد اما جایگاه شما در 

قانون دیده نشده است.
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صنعــت احــداث در حوزه پیمانــکاری بخش 
خصوصــی ارائــه دهــم بایــد بگویم مــا حدود 
60 هزار شــرکت پیمانــکاری تعیین صاحیت 
که  کشــور داریــم  شــده در حــوزه پیمانــکاری 
کشــور  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  از 
گواهــی انجام خدمت دارنــد. رتبه بندی این 
گرفته است.  شــرکتها در 85 هزار رتبه صورت 
کار قابل  کلــی  گــر بخواهیــم دربــاره ظرفیــت  ا
کنیم  اجــرا توســط این پیمانــکاران صحبــت 
بایــد حــدود 150 میلیارد دالر بودجه داشــته 
کــه بــه همــه شــرکتهای پیمانــکاری  باشــیم 
کار دهیــم. پیمانــکاران بیــن رتبه 1 تــا رتبه 5 
غ التحصیل  فعالیت می کنند و مهندسان فار
می تواننــد شــرکتهای تازه تاســیس رتبــه 5 را 

تشکیل دهند.  
کــرد: از 60 هزار شــرکت  دبیــر ســندیکا عنوان 
که تازه  حدود 25 هزار شرکت رتبه 5 هستند 
گــر نتوانیــم برای  کار شــده اند و ا وارد چرخــه 
گروهی از مهندســان  کنیــم با  کار ایجــاد  آنهــا 
بیــکار مواجــه خواهیــم شــد. طبــق آخریــن 
غ التحصیــان مهندســی  آمــار از وضعیــت فار
در ایــران، ســالی حــدود 200 هــزار مهنــدس 
آزاد  و  دولتــی  مختلــف  دانشــگاههای  از 
کــه با ایــن تعداد  غ التحصیــل می شــوند  فــار
غ التحصیــل نســبت بــه ســرانه جمعیــت  فار
غ التحصیــان  فار اول  رتبــه  دنیــا  در  کشــور، 
بــرای  بایــد  حتمــا  مــا  داریــم.  را  مهندســی 
کنیــم وگرنــه آنهــا یا  اشــتغال مهندســان فکــر 
مهاجــرت می کننــد یا به شــغلهای دیگر روی 
می آورند و در نهایت یک نارضایتی اجتماعی 
بــه دلیــل عــدم اشــتغال در الیه هــای بــاالی 
کشــور بــه وجــود  مهندســی و تحصیل کــرده 
کــه می توانــد بــرای دولت مشــکاتی  می آیــد 

کند. جدی ایجاد 
وی گفت: برای فعال شدن حوزه پیمانکاری 
کشــور باید در دو زمینه حــوزه داخلی و حوزه 
مــا در  خارجــی صحبــت شــود. پیمانــکاران 
ج از  صــدور خدمــات فنی و مهندســی در خار
کشــور هم فعال هســتند. پیمانــکاران ایرانی 
کــه تاج محــل و پاالیشــگاه مدرس  همانطــور 
کشــورهای  را در هنــد ســاختند امروزه نیز در 
ســی.آی.س، آفریقــا و آمریــکای جنوبــی در 
حال ســخت و ســاز هســتند. ســتاد تســهیل 
بایــد بداند صــدور خدمات فنی و مهندســی 
تاثیــر  می توانــد  و  اســت  نفــت  بــرای  رقیبــی 
منطقــه ای  رقابــت  و  اشــتغال  در  بســیاری 

بگــذارد. ترکهــا بــه خوبــی از ایــن ظرفیــت در 
مولفه های تجاری و اقتصادی خود استفاده 
می کننــد چون می دانند وقتــی یک پیمانکار 
خ اقتصاد فعال می شــود.  فعالیت می کند چر
گر پیمانکاران ایرانی بتوانند  کنید ا حــال فکر 
کشــور ببندنــد و از برنــد  قــراردادی بیــرون از 
و  تولیــد  بــه  چقــدر  کننــد  اســتفاده  ایرانــی 

کرد. کمک خواهند  کشور  اقتصاد 
در  هــم  مشــکاتی  کــرد:  عنــوان  گابتونچــی 
حــوزه داخلــی وجــود دارد. بزرگترین مشــکل 
کشــور این اســت  امــروز در حــوزه پیمانکاری 
و  دســتورالعمل ها  علیرغــم  متاســفانه  کــه 
کــه پیمانــکاران  بخشــنامه ها و علیرغــم ایــن 
کشــور  کننــدگان  می تواننــد بزرگتریــن تولیــد 
باشــند، ســالها درگیــر بحث خدمــات و تولید 
از  را  حقــی  می خواهنــد  وقــت  هــر  هســتند. 
پیمانــکار بگیرنــد عنــوان می کننــد شــما جزو 
گــروه خدمــات هســتید و هــر وقــت بخواهند 
دولتهــا  دادن  پــز  بــرای  را  بــازده  ســریع  کار 
کنند می گویند پیمانکاران به صحنه  معرفــی 
در  روحانــی  آقــای  می بینیــد  شــما  بیاینــد. 
آخریــن صحبت هــای خود از پنج شــنبه های 
آنچــه  آن،   طــی  کــه  می زنــد  حــرف  افتتــاح 
افتتــاح می شــود حاصــل تــاش پیمانــکاران 
کننــده بــه  اســت. در بقیــه مــوارد مــا تولیــد 
شــمار نمی رویــم. خواهشــمندم بــا مــا مانند 
تولیدکنندگان برخورد شود و ما را درگیر بازی 

با واژه های خدمات و تولید نکنند. 

وی گفت: به هر حال ما تولید کننده هستیم. 
که وقتی می رویم  اولین مشــکل ما این است 
ســازمان برنامه و بودجه می گویند شــما جزو 
تولیدکنندگان هستید. وقتی می آییم وزارت 
صمت می گویند متولی شــما ســازمان برنامه 
کننده ها نیســتید.  اســت و شــما جــزو تولیــد 
کند  ســتاد تسهیل باید این نکته را مشخص 
کننده هستیم یا نه. مثا  که باالخره ما تولید 
کرونا شــما بــه عنــوان وزارت صمت  در مــورد 
تنهــا  و  می کنیــد  حمایــت  اصنــاف  همــه  از 
که متولی ندارد پیمانکاران هســتند.  گروهی 
کشــور را در  مــا بزرگتریــن طرحهــای عمرانــی 
کرونایی اجــرا می کنیم ولی همچنان  شــرایط 
حامــی نداریــم. مــا در چنــد مســئله حقوقی 

دچار مشکلیم. 
وی افزود: دولت بخشــنامه هایی را در زمینه 
کارهــای تولیــد و  صــدور ضمانت نامــه بــرای 
که طبــق آن  بانکها  پیمانــکاری ارائه می کند 
کارگاههای  نبایــد بــرای صــدور ضمانت نامــه 
کننــد.  ایجــاد  مشــکلی  کوچــک  و  متوســط 
که طــرف بخش عمــده ای از  شــما می دانیــد 
که معمــوال به  قراردادهــای مــا دولــت اســت 
ظایفش خــوب عمل نمی کند و به قول آقای 
گونه  روحانــی دولت متولی خوبی بــرای این 
کارهــا نیســت. دولــت همیشــه با تاخیــر پول 
ســاختمانی  شــرکتهای  و  می کنــد  پرداخــت 
مشــکاتی ماننــد معوقــات بانکــی و چکهای 
برگشتی پیدا می کنند. قانون "تسهیل بدهی 
بانکــی  ضمانت نامه هــای  مــورد  در  بانکــی" 
کــرده اســت اســت بــرای بنگاههــای  عنــوان 
کوچــک و متوســط، ضمانت نامــه بانکــی بــا 
وجــود معوقات بانکی صادر شــود، اما بانکها 
کار خــودداری  ایــن  از  بــه عناویــن مختلــف 
می کننــد. هر بانکی ســلیقه ای عمل می کند. 
ح  گفتگــو ایــن مســئله را مطــر مــا در شــورای 
کــه جلــوی  گفتنــد بــرای ایــن  کردیــم. همــه 
گرفته  کارکرد شــرکت مهندســی و پیمانکاری 
در  شــرکت  بــرای  دهیــم  اجــازه  بایــد  نشــود 
کار ضمانت نامه را بگیرد  مناقصــات و انجــام 
کند.  تا به وســیله آن مشــکات قبلــی را حل 
کند  شما نه می گذارید مشکات قبلی را حل 
و نــه اجــازه می دهیــد ضمانت نامــه بگیــرد. 
کــه مــا ســالها اســت  ایــن از مشــکاتی اســت 
کــه شــرکتهای پیمانکارای  داریــم این اســت 
را مشــمول بنگاههــای بــزرگ می کننــد و بــه 
نمی گذارنــد  و  نمی دهنــد  ضمانت نامــه  آن 

دکتر گالبتونچی :
دستورالعمل ها  علیرغم  متاسفانه 
که  این  علیرغم  و  بخشنامه ها  و 
بزرگترین  می توانند  پیمانكاران 
باشند،  کشور  کنندگان  تولید 
سالها درگیر بحث خدمات و تولید 
می خواهند  وقت  هر  هستند. 
حقی را از پیمانكار بگیرند عنوان 
خدمات  گروه  جزو  شما  می کنند 
کار  بخواهند  وقت  هر  و  هستید 
سریع بازده را برای پز دادن دولتها 
معرفی کنند می گویند پیمانكاران 

بر صحنه بیایند!

س�ق
�ش �ن
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گــر وزارت  گفت ا کننــد. یــک زمانــی بانک  کار 
که ما به واحدهای  صنعت در جایی بنویسد 
ضمانت نامــه  بــزرگ  بنگاههــای  و  خدماتــی 
دهیــم مــا بــه شــما ضمانت نامــه می دهیــم. 
کــه در مورد  بزرگتریــن مشــکل مــا این اســت 
ضمانت نامــه بانکــی شــرکتهای پیمانــکاری 

مشمول همان بخشنامه شود. 

رئیــس  مســعودی  ســیامک  مهنــدس 
کمیســیون قوانیــن و مقــررات ســندیکا نیــز 
مــا  و  می شــود  اجرایــی  بحــث  وقتــی  گفــت: 
می بینیــم  بگیریــم  ضمانت نامــه  می رویــم 
که در بخشــنامه آمده اســت،  علیرغم چیزی 
را  کار  ایــن  بــه  مربــوط  تیــک  مرکــزی  بانــک 
اســت.  برداشــته  ســپام  ســامانه  فرآینــد  در 
کار خصوصــی می کنــد  کــه  حــال پیمانــکاری 
کجــا بایــد بــرود و مشــکل را بگوید؟ بــه بانک 
مرکــزی بگویــد چــرا تیــک را برداشــته اید؟ به 
کــه  نظــر می رســد چرخــه، چرخــه ای اســت 
گر قرار باشــد  می خواهــد ایــن اتفــاق نیفتد، ا
ایــن اتفــاق بیفتــد همــه نهادهــا بایــد از آن 
بخشــنامه ها  از  بســیاری  در  کننــد.  پیــروی 
مــا  شــاید  تولیــد،  از  برنامه هــای حمایــت  و 
عمــدا نه بلکه ســهوا جزو تولیدکننــدگان قرار 
گــر متوجــه باشــند بخشــی بــه  نمی گیریــم. ا
کار  کــه جنــس  نــام پیمانــکاری وجــود دارد 
کار  آن از نــوع تولیــد اســت ممکن اســت این 
را انجــام دهنــد. در بعضــی جاهــا ما مشــکل 
گرفتــن ضمانت نامه باید  احــراز داریم. بــرای 
یــک عالمه مدرک بردارید و جاهای مختلفی 
که فرایند احراز باید ســهولت  برویــد در حالی 

داشته باشد. 

گالبتونچی اشــاره ای به  در ایــن بخــش دکتر 
نحوه پرداخت مطالبات پیمانکاران داشــت 
کــرد: بــرای این  کــه آقــای محمــودی عنــوان 
که جلســات خروجی داشــته باشــد پیشنهاد 
ح شــد  کــه طــر اولــی  دارم فقــط روی مــورد 
پیشــنهاداتی ارائــه شــود تــا دربــاره آن بحــث 
گاهــی وقتهــا راه حل ســاده اســت اما  کنیــم. 
مــا مســیر را اشــتباه می رویــم. هیــچ جــا ذکــر 
گفتگــو الزم-االجرا  نشــده مصوبــات شــورای 
اســت. باید اول موضوع را در قالب یک نامه 
که در آن ذکر شــده  و پیش نویس ارائه دهیم 
گردید بخشــنامه فان شامل  که مقرر  باشــد 
حــال شــرکتهای ســاختمانی شــود و جهــت 

احــراز یک مرجع ذی صاح پیشــنهاد شــود. 
ایــن  کــه می تــوان پیمــود  دومیــن مســیری 
که برای اصــاح بخشــنامه به مجلس  اســت 

پیشنهاد قانون دهیم تا تصویب شود. 
وی افزود: به نظر من هم ساخت و ساز مادر 
گر شما فعال نباشید اتفاقهای  تولید است و ا
کشور رقم نمی خورد.  باید  خوبی در توســعه 
ح شــود.  کننده بودن شــما مطر بحــث تولید 
در مــورد مســئله حمایــت من از هــم صنفان 
گله هایــی دارم از جمله ســازمان نظام  شــما 
مهندسی. شما فرمودید متولی نداریم و این 
کــه متولیــان شــما در حوزه  بــرای این اســت 
نیســتند.  شــما  نماینــده  خصوصــی  بخــش 
کردیــم نماینــده این  کــه  فکر  ایــن مــا بودیم 
می کننــد  مراجعــه  مــا  بــه  کــه  پیمانکارانــی 
کردن بدنــه پیمانکاری  کیســت و  بــرای پیدا 
گشــتیم. خودتــان از خودتــان  دنبــال شــما 
گر شــما درخواســت  حمایــت نکردیــد وگرنه ا
شــما  حضــور  از  کمیتــه  در  مــا  می کردیــد 
کــه شــما  اســتقبال می کردیــم. البتــه همیــن 
کمیسیون قوانین و مقررات دارید نکته قوتی 
است و نشان می دهد به قضایا توجه دارید.  

گالبتونچی ضمــن ابراز  در ایــن بخــش دکتــر 
کــه بــرای ادامــه همــکاری   امیــدواری از ایــن 
کمیته حقوقی ستاد  سندیکا  بتواند پذیرای 
کــرد: ما در ســندیکا 7  تســهیل باشــد عنوان 
که می آید  کمیســیون داریم. هر بخشنامه ای 
کمیسیونها بررسی می شود و ساختار  در این 

کار وجود دارد.  مشخصی برای این 

گمرکی  کمیته  غالمرضــا للگانی از اعضــای 
که در این نشست حاضر  ســتاد تســهیل  نیز 
خــود  پیشــنهاد  ســندیکا  کــرد:  عنــوان  بــود 
را دربــاره مــوارد مطروحــه ارائــه دهــد. البتــه 
کار  ممکن اســت پیــش نیازهایــی بــرای این 
ح در ســتاد  کــه به بایــد قبل از طر الزم باشــد 
که  رعایــت شــود. مثا بــرای اصاح مــواردی 
در بخشــنامه ها بــرای صــدور خدمــات فنــی 
میانبــری  راههــای  دارد  وجــود  مهندســی  و 

داشته باشیم. 

کــرد: پایه  در ادامــه دکتــر پورنصیــری عنوان 
کشــور توسط شــرکتهای ساختمانی  و بنیان 
گذاشــته شده است. دیده شدن پیمانکاران 
می تواند دســتاورد بزرگی برای ستاد تسهیل 
باشــد. شــما بایــد در قالــب یک نامه تشــکل 
کنید و ســاختار تشکل خود را  خود را معرفی 
توضیــح دهید. در انتها درخواســت عضویت 
کمیتــه حقوقــی و قضایــی ســتاد تســهیل  در 
بدنــه  درخواســت  ایــن  در  و  دهیــد  ارائــه  را 
کنیــد. برای حل  کارشناســی خود را توصیف 
گاهی در بخش تولید  که شما را  این مشــکل 
گاه در بخــش خدمــات می گنجاننــد، الزم  و 
اســت موضوع در ستاد تســهیل بررسی شود 
و اول ثابــت شــود صنعــت ســاختمان تولیــد 
کننده اســت تا ستاد تسهیل با مصوبه ای آن 
کند. شــما اول باید ببینید سرتان در  را تایید 
کدام بالین اســت. نداشتن متولی به معنای 
نداشــتن حامــی و داشــتن مخالفــان بســیار 
اســت. این امر باید به عنوان دســتور جلســه 
کنــار موضــوع عضویــت ســندیکا  در  بعــدی 
مــورد  بررســی شــود. در  کمیتــه حقوقــی  در 
گر موضوع اول حل شــود،  ضمانت نامــه نیز ا
می توانیــم ضمانت نامــه را در حــوزه صنایــع 
کنیم. صنایع بزرگ را  خرد و متوســط بررسی 
کوچک را شرکت  وزارت صمت و ســازمانهای 

شهرکهای صنعتی حمایت می کند. 

مهنــدس محمــد عطاردیان عضو شــورای 
عالی ســندیکا نیز در بخشــی از این نشست 
گــر بخواهنــد آثــار همــکاران ما  کــرد: ا عنــوان 
بیابانــی  بــه  تبدیــل  ایــران  کننــد،  را حــذف 
کارخانــه  برهــوت می شــود. هــر ســاختمان، 
کــه  بــه وجــود می آید  توســط  و پاالیشــگاهی 
کس دیگری  پیمانــکاران ســاخته می شــود و 
کــه اینهــا را بســازد. هــر آنچــه قبــل از  نیســت 

 مهندس مسعودی:
و  بخشنامه ها  از  بسیاری  در 
ما   تولید،  از  حمایت  برنامه های 
جزو  سهوا  بلكه  نه  عمدا  شاید 
نمی گیریم.  قرار  تولیدکنندگان 
نام  به  بخشی  باشند  متوجه  اگر 
جنس  که  دارد  وجود  پیمانكاری 
ممكن  است  تولید  نوع  از  آن  کار 

است این کار را انجام دهند.
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تشــکیل شــرکتهای خصولتــی و دولتی وجود 
خصوصــی  بخــش  پیمانــکاران  توســط  دارد 

ساخته شده است. 
که در مملکت اشــتغال  کســی  گفــت: هر  وی 
ایجاد می کند باید مشــمول تســهیات شود. 
بایــد دیــد جدایــی صنعــت و خدمــات چــه 
کشــورهای دنیــا صنایــع  معنــی دارد وقتــی 
خــود را بــه ســمت خدمــات می برنــد. حدود 
وابســته  ســاختمان  صنعــت  بــه  رشــته   300
گــر ایــن صنعت فعال شــود آنهــا نیز  اســت و ا
فعــال می شــوند. پیشــنهاد مــن ایــن اســت 
کــه مقولــه تفکیــک بیــن صنعــت و خدمــات 
دنبــال  بــه  کارفرمایــی  کانــون  بردارنــد.  را 
حــذف ایــن تفکیک اســت. بــه نظر مــن این 
تقسیم بندی، تقسیم بندی اشتباهی است. 
ایجــاد  می کننــد  کار  کــه  رشــته هایی  همــه 
اشــتغال می کننــد چه در حــوزه صنعت و چه 
در حوزه خدمات، و باید مشــمول تسهیات 

شوند. 
عضــو  و  اشــتغال  عالــی  شــورای  عضــو  ایــن 
گر  گفــت: ا کار در ادامــه  ســازمان بین المللــی 
کنیم،  کشور فکر  می خواهیم با اولویت آینده 
تفکیــک صنعــت و خدمــات بی معنــا اســت. 
کس چیــزی بســازد و تولید  فکــر می کننــد هر 
که برای  کار صنعتی انجام داده در حالی  کند 
تولیــد همــان محصــول هــزار جــور خدمــات 
انجام شــده است. از دوره آقای خاتمی بنده 
عضو شــورای عالی اشتغال بوده ام و معتقدم 
حرکــت اصولی در این زمینه به نفع جامعه و 

کشور است.  اشتغال 

ســخنان  بــه  کنــش  وا در  محمــودی  دکتــر 
کردم  کرد: عرض  مهندس عطاردیان عنــوان 
گاهــی وقتهــا پیشــنهادی بایــد بــه قــوه  کــه 
قضائیه برود تا مصوبه شود، یا باید به هیات 
وزیره برود یا مصوبه ســتاد تســهیل را بگیرد. 
کار  گر  کار تکنیکی جلو نمی رود. ا گاهی وقتها 
کارشناسی شود می تواند  تکنیکی جلو برود و 
در قالب یک پیشــنهاد جلو بــرود. الحمداهلل 
و  داریــد  خوبــی  کارشناســی  بدنــه  شــما 
می توانید پیشنهاداتی ارائه دهید. االن یک 
کمیســیون قوانین مجلس  ماه اســت رئیــس 
ارائــه  را  خــود  پیشــنهادات  می گویــد  مــا  بــه 
دهیــد. طبــق روال مصوبــات ســتاد تســهیل 
گر مشکاتی  کمیته ها بررســی می شــود و ا در 
در حوزه صنعت احداث یا بخشــهای مرتبط 

جلســات  در  می تــوان  باشــد  داشــته  وجــود 
کــرد. البته در اغلب موارد ســتاد  ح  ســتاد طر

کان را پیگیری می کند.  تسهل بحث های 

کمیسیون قوانین  مهندس مســعودی دبیر 
کــرد: ضروری  و مقــررات ســندیکا نیز عنوان 
است برای همه کسانی که در اشتغال سهمی 
کارآفرین هســتند یا می خواهند باری  دارند، 
از دوش مملکت بردارند در میان مدت و دراز 
مدت تســهیاتی قائل شــوند و دولت و نظام 
کننــد. بــه نظر من پیشــنهاد  از آنهــا حمایــت 
آقای دکتر پورنصیر حســن ختام خوبی برای 
که جاهای  این خواســته است. به جای این 
مختلــف برویم و بگوییــم پیمانکاران صنعت 
کنندگان هســتند باید در  احــداث جزو تولید 
کنیم.  کلیــدی این امــر را تصویب  یــک جای 
کــرد: هر چیزی را  دکتــر محمودی نیز تصریح 
کند باید عملی شود و  ستاد تسهیل تصویب 
فقــط در یک صــورت می توانند به مصوبه آن 
که رای دیوان عدالت را بگیرند.  عمل نکنند 

عنــوان  گالبتونچــی  دکتــر  بخــش  ایــن  در 
کــرد: ما تــاش می کنیــم مــواردی را در زمینه 
کنیــم  ح  مطــر احــداث  صنعــت  موضوعــات 
تا در ســتاد تســهیل بررســی شــود. در پاســخ 
کرد:  بــه ایــن نکتــه، دکتــر محمــودی عنــوان 
رئیــس ســتاد وزیــر صمــت اســت و ســران قوا 
گفته یکی  اعضای جلســه هســتند. البته بــه 
کمی شــبیه  از دوســتان بخــش خصوصــی ما 

خواهشــمندم  اســت.  شــده  دولتــی  بخــش 
کنیــم تا جلســه ما بــرای حل مســائل  تــاش 
مــوارد  باشــد.  و مشــکات خروجــی داشــته 
و  شــده  اولویت بنــدی  بایــد  شــده  ح  مطــر
علمی و از مســیر درست باشد. برای آغاز این 
همــکاری توجه خــود را روی تفکیک صنعت 

و خدمات می گذاریم. 

که  دکتــر محمــودی در ادامه با اشــاره به این 
در نظــر دارد از نماینــده بخش هــای مختلف 
کــرد من  کیــد  کنــد تا بــرای جلســات دعــوت 
اجتماعــی  تامیــن  نماینــدگان  می خواســتم 
کرونــا  کنــم امــا بــه خاطــر  گمــرک را دعــوت  و 
گابتونچی نیز در این باره  مقدور نشــد. دکتر 
کار خود ســاخت  کــرد: مــا در دســتور  عنــوان 
کــه تجهیزات  تصفیه خانــه و ســدها را داریــم 
نــه تنهــا  ج وارد می کنیــم. مــا  آنهــا را از خــار
جــزو واردکننــدگان بــزرگ هســتیم بلکــه جزو 
بخــش  هســتیم.  هــم  بــزرگ  صادکننــدگان 
عمده ای از صادرات سیمان و میلگرد توسط 
کــه پیمانــکاران  مــا انجــام می شــود. زمانــی 
کردســتان عراق فعــال بودند فقط  ایرانــی در 
وجــود  آنجــا  در  فــروش  کاشــی  شــرکت   230
که  که از مــا حمایت می کردنــد. حاال  داشــت 
کم شده  کار ما آنجا  به خاطر داستان داعش 
فقط ســه تا از آنها باقــی مانده اند. به عبارتی 
اقتصــاد  مســیر  بهتریــن  و  بازده تریــن  زود 
برای تولید اشــتغال و رونــق اقتصاد، صنعت 
احداث است. برای نمونه شرکت استراتوس 
کــه من مدیرعامل آن هســتم راه آهن قزوین 
-رشــت و راه آهن اصفهان-شــیراز را ساخته 
اســت. آقای مهندس مسعودی همین حاال 
کــم  کــه مشــکل  در سیســتان و بلوچســتانی 
آبی دارد ســد ماشکید را در دست اجرا دارد. 
مهنــدس عطاردیــان پــروژه آزادراه رودبــار به 
کار دارند. اینها نمونه های  رشت را در دست 
کارگاه ما در رشت 1100  کوچکی است. در یک 
کار می کنــد. حــاال پیمانــکاران  نفــر پرســنل 
مــا به جــای اســتفاده از ظرفیتهــای موجود، 
دلیــل  بــه  بزرگتــر  کارهــای  آغــاز  و  کار  اتمــام 
فشــارهای ناشــی از ضمانت نامه هــا و ... بــه 

فکر مهاجرت افتاده اند. 

بــه  کــه  نکتــه ای  کــرد:  تصریــح  گالبتونچــی 
کــه  گفتــم ایــن اســت  آقــای نهاوندیــان هــم 
که بخش پیمانکاری و سیســتم  علیرغم این 

دکتر پورنصیری:
را  شما  که  مشكل  این  حل  برای 
در  گاه  و  تولید  بخش  در  گاهی 
الزم  می گنجانند،  خدمات  بخش 
تسهیل  ستاد  در  موضوع  است 
بررسی شود و اول ثابت شود صنعت 
ساختمان تولید کننده است تا ستاد 
تسهیل با مصوبه ای آن را تایید کند. 
شما اول باید ببینید سرتان در کدام 
بالین است. نداشتن متولی به معنای 
مخالفان  داشتن  و  حامی  نداشتن 

بسیار است

س�ق
�ش �ن
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مهندسی متولی ندارد مهاجرت در آن آسان 
گــروه توجه نشــود و برای  گــر به ایــن  اســت. ا
آنهــا اشــتغال ایجاد نشــود به راحتــی قادر به 
مهاجــرت هســتند. مهنــدس عطاردیــان بــه 
گر این ساختمانها و  که ا کردند  درستی اشاره 
کشــور بیابان می شود و همه  راهها را بردارید 

اینها را ما ساخته ایم. 
و  کمیتــه حقوقــی  رئیــس   دکتــر محمــودی 
کــرد: مــا  قضایــی ســتاد تســهیل نیــز عنــوان 
گذاریــد و جایــگاه مهمی  می دانیــم شــما اثــر 
کاری راهــکاری الزم  داریــد. منتهی بــرای هر 
است. شــما باید یک پیشنهاد برای رسیدن 
کنید تــا با همــه بخش های  بــه نتیجــه ارائــه 
مربوط به موضوع جلســه ای داشــته باشــیم 
کنیــم. باید روی  و بــرای حل مشــکل تــاش 
کنیم و به  کنیم. باید هدف را پیدا  اجرا تمرکز 
کردن ارائه  کار آماده  هــدف بزنیم. برای ایــن 

مستندات نیز اهمیت دارد. 

در ایــن بخــش آقــای تکلــی معــاون اجرایی 
کــرد: قبــل از ایــن  دبیــر ســندیکا نیــز عنــوان 
اختصاصــی  کمیتــه   10 تســهیل  ســتاد  کــه 
کار ارزنــده ای بــود و بنــده  کــه  تشــکیل دهــد 
کمیته  هــم به عنــوان نماینده ســندیکا عضو 
تامیــن اجتماعــی آن هســتم، مــا پیشــنهاد 
کمیتــه بانکــی و مالیاتی  دادیــم حاضریــم در 
کارشــناس داشــته باشــیم. بــا توجــه بــه  آن 
کمیتــه  در  بتوانیــم  امیــدوارم  جلســه  ایــن 
حقوقی ستاد هم نماینده ای داشته باشیم. 
کارفرمایی ایران  کانــون عالــی  خواهشــمندم 
که تعداد تشکلهای زیر مجموعه و شرکتهای 
اســت  بازرگانــی  اتــاق  از  بیشــتر  آن  عضــو 
نماینده ای در ســتاد تســهیل داشــته باشد. 
کــه قانــون رفــع موانــع تولیــد  از ســال 139۴ 
کردیم و معایب  کارشناسی  کار  ح شد ما  مطر
آقــای  آوردیــم و خدمــت  را در  آن  مزایــای  و 
الریجانــی رئیــس مجلــس وقــت هــم تقدیــم 
کردیــم. همیــن مــاده 61 قانون مورد اشــکال 
که در آن نوشته شــده بود: »به منظور  اســت 
مشــکات  دربــاره  تصمیــم  اتخــاذ  و  بررســی 
واحدهــای تولیــدی ســتاد تســهیل تشــکیل 
کــه وقتی یــک شــرکت پیمانکاری  شــد« چرا 
گرفتاری داشــت و برای پیگیــری آن نامه  کــه 
می نوشــت عنــوان می کردنــد شــما تولیــدی 
کنون  نیســتید. سندیکای ما از سال 1390 تا 

کرده است.  کار  در این زمینه 

کنــش بــه ایــن نکتــه، دکتــر محمــودی  در وا
کرد: شما قدیمی ترین تشکل هستید  عنوان 
که جایگاه این صنعت  اما جای تاسف است 
کنندگان دیده نشده است.  بزرگ جزو تولید 
نظام مهندســی یک جایــگاه قانونی دارد اما 

جایگاه شما در قانون دیده نشده است. 

گفــت: نظــام  گالبتونچــی در ایــن بــاره  دکتــر 
مهندســی تشــکلها یک تعــارض منافع دارد. 
بــه نظر می رســد نظــام مهندســی در پی این 
گروهی باشــد  کــه یــک نان دانی بــرای  اســت 
و مشــکلی را حــل نمی کنــد. نظام مهندســی 
مهندســی  تشــکلهای  پرچمــدار  نمی توانــد 
کثــر اســتفاده از تولیــد  باشــد. در قانــون حدا
و  کســب  فضــای  مســتمر  بهبــود  قانــون  و 
از  بایــد  کــه  کار -در مــاده 5 آن- ذکــر شــده 
که  ظرفیت تشــکلها اســتفاده شود. در حالی 
کنار  کــه ســابقه 76 ســاله دارنــد  تشــکلهایی 
معلــوم  کــه  نظــام مهندســی  از  و  زده  شــده 
کاری دارد صحبت میشود.  نیست چه ساز و 
تشــکلهای ما از شــرکتهای تشــکیل شــده اند 
و  شــده اند  ثبــت  شــرکتها  ثبــت  اداره  در  کــه 

گواهی تشخیص صاحیت دارند. 
البتــه  کــرد:  تصریــح  مســعودی  مهنــدس 
نظــام مهندســی هــم مدعــی نیســت متولــی 
مدعــی  بلکــه  اســت.  مهندســی  تشــکلهای 
یعنــی  اســت  مهندســان  کار  متولــی  اســت 

تشــکلهای صنفــی  صنعــت  تولیــت  مدعــی 
کید  احــداث نیســت. آقــای محمودی نیــز تا
که در ساخت و  کســانی  کرد: به نظر می رســد 
کرده اند و دستی  کشور استخوان خورد  ســاز 
بــر آتــش دارنــد بایــد متولــی نظام مهندســی 

باشند. 

مهنــدس عطاردیــان عضــو شــورای عالــی 
ســندیکا در بخش پایانی این جلسه تصریح 
که  کارفرمایان دولتی هســتیم  گرفتار  کــرد: ما 
تــا مفاصاحســاب تامین اجتماعــی و مالیات 
نمی کننــد  تســویه  را  مــا  حســابهای  ندهیــم 
ایــن  نمی کننــد.  آزاد  را  ضمانت نامه مــان  و 
کار آنهــا غیــر قانونــی و خــاف قوانیــن اســت. 
مصوبــه ای از هیــات دولت در ســال 138۴ بر 
اســاس اصل  138 قانون اساســی وجود دارد 
کنند  که وزارتخانه ها تا حقوق خود را مطالبه 
کاری داشــته باشــند.  نبایــد بــه پیمانکارهــا 
آقــای عــارف ایــن موضــوع را در 2۴ آبــان 8۴ 
که حقوق پیمانکاران در خاتمه  کردند  اعام 
کسور  کسر  کار ، بنا به شرایط قرارداد و پس از 
مقــرر قانونــی بــدون تقاضای مفاصاحســاب 
کــردن پرداخــت به  پرداخــت شــود.  موکــول 
کارهــای مــا را متوقــف  مفاصاحســاب، تمــام 

می کند. 

گفت: تا  گالبتونچی دبیر ســندیکا نیــز  دکتــر 
که ضمانت نامه حسن انجام تعهدات  زمانی 
توســط  نشــود  تســویه  حســاب  ذی  توســط 
گاهــی دولــت پــول  بانــک تمدیــد می شــود. 
نداشــته و پول بیمه را نــداده اما به پیمانکار 
گفته می شــود تا با اداره بیمه تســویه حساب 
نکنــی با تو تســویه حســاب نمی کنیم. برخی 
که مهندس  دســتگاههای اجرایی به قانونی 

کردند عمل نمی کنند. عطاردیان اشاره 

در پایــان ایــن نشســت مقــرر شــد ســندهای 
بــرای  الزم  راهکارهــای  عــاوه  بــه  قانونــی 
بــه  ســندیکا  طــرف  از  مطروحــه  مشــکات 
کمیته حقوقی و قضایی ســتاد تســهیل ارائه 
شــود تا با حضور نمایندگان ســندیکا بررســی 
و تصمیــم مناســب اتخــاذ شــود. همچنیــن 
حاضــران در جلســه تعییــن تکلیــف تولیدی 
یــا خدماتــی بــودن حرفــه پیمانــکاری را بــه 
کید  عنــوان اولیــن مســئله مطروحــه مــورد تا

قرار دادند. 

مهندس عطاردیان:
را  ما  همكاران  آثار  بخواهند  اگر   
حذف کنند، ایران تبدیل به بیابانی 
ساختمان،  هر  می شود.  برهوت 
وجود  که  پاالیشگاهی  و  کارخانه 
ساخته  پیمانكاران  توسط  دارد 
نیست  دیگری  کس  و  می شود 
قبل  آنچه  هر  بسازد.  را  اینها  که 
خصولتی  شرکتهای  تشكیل  از 
توسط  دارد  وجود  دولتی  و 
پیمانكاران بخش خصوصی ساخته 

شده است. 
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مقدمه:  
  از مســائل بســیار مهــم در حقــوق تعهدات، 
تغییــرات حادث در پیمان و شــروط پیمان، 
که اشــکال  بعــد از جاری شــدن آن می باشــد 
در  پیمانــکاری  قراردادهــای  در  آن  متــداول 

کشور عبارتند از: نظام فنی و اجرایی 
1. تغییر در شرایط و اوضاع و احوال قرارداد 

کارها  کاهش مقادیر  2. افزایش یا 
کارهای جدید   .3

در ایــن مقالــه، از ســه مــورد بــاال، فقــط مورد 
گونــه  ســوم بحــث خواهــد شــد ولــی همــان 
اول  مــورد  هســتند،  مســتحضر  عزیــزان  کــه 
و    )1( مــاژور  فــورس  حقوقــی  نهادهــای  بــا 
هاردشــیپ )2(  و فراستریشن )3(  در حقوق 
که نهاد فورس  بین الملل شــناخته می شوند 
ماژور در ایران بیشــتر شــناخته شــده است و 
متاســفانه دو نهــاد دیگــر خیلــی مــورد توجه 

قانون مدنی واقع نشده اند.   
پیمانــکاری  قراردادهــای  در  نیــز  دوم  مــورد 
بسیار شایع بوده و با رعایت سقف 25 درصد 
کشــور بــا آن برخورد  در نظــام فنــی و اجرایی 

می گــردد. اما مورد بحث ما یعنی "کار جدید" 
کارفرمــا و پیمانــکار مختلــف  از دیدگاههــای 

خواهد بود:

 اول اینکــه: کارفرمــا و مشــاور از ایــن موضوع 
استقبال نمی کنند چون هم قیمت جدیدی 
بــه قــرارداد اضافــه میشــود و هم با پر شــدن 
ســقف 10% مجــاِز قیمتهــای جدید براســاس 
ماده 29 شرایط عمومی پیمان، ادامه حیات 
پیمــان و به تبع، پروژه دچار چالش می گردد 
کارفرما، باعث  کــه ضمن دور شــدن از هــدف 
کاهش اعتبار محاسبات و برآورد مشاور شده 

و این موضوع مطلوب آنها نیست.

کارهای جدید   دوم: علی القاعده پیمانکار از 
کرد چون هــم از قیمتهای  اســتقبال خواهــد 
قــراردادی خــودش )کــه احتمــاال پایین تــر از 
حداقلــی  ســود  و  می باشــند  روز  قیمتهــای 
دارند(، دور شده و قیمت های جدید، ضمن 
کارکــرد پیمانــکار، ســود بیشــتری را  افزایــش 
نصیب وی می کند ضمن اینکه چالش ایجاد 

را بیشــتر  قــدرت چانه زنــی پیمانــکار  شــده، 
کرد. خواهد 

کــه پرداخــت هزینه    حــال ســوال این اســت 
کارهــای جدیــد بــه چه شــکلی خواهــد بود؟ 
برنامــه  پایــه ســازمان  بهــای  از فهرســت  آیــا 
یــا بایــد طبــق  و بودجــه پرداخــت می گــردد 
کارهای جدید،  دســتورالعمل تعیین قیمــت 
بــرای آن تهیــه و تصویــب  قیمــت مســتقلی 
گردد؟ و آیــا اصوال از  ک پرداخــت  شــده و ما
کارفرما می تواند بــرای پرهیز  منظــر حقوقــی، 
از قیمتهــای جدیــد، از قیمت های فهرســت 
که در ادامــه برآنیم تا  بهــای پایــه بهره ببــرد؟ 
از منظــر حقوقــی و عرف اجرایی به آن پاســخ 

داده شود.

تعاریف:
محــدوده پیمــان یا موضــوع پیمــان: منظور 
که در  گویند  و هــدف اصلــی انعقاد پیمــان را 
عــرف حقوقی همــان موضوع قرارداد هســت 
که  و در قانــون مدنــی موضــوع معینی اســت 
که از شرایط اساسی  مورد معامله باشد )4(.  

بررسی حقوقی رویه های ناصواب برخورد با

 کارهای خارج از فهرست بهای 
منضم به پیمان 

 در نظام فنی اجرایی کشور

احمد فتحعلیان- مهندس عمران، مدیر پروژه های عمرانی و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

اله م�ق
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تعییــن  بــدون  اصــا  و  اســت  قــراردادی  هــر 
موضوع، قرارداد باطل خواهد بود.   

در عمــل نیــز معین بــودن موضوع قــرارداد یا 
کــه  محــدوده )5( پــروژه آنقــدر مهــم هســت 
در اســتاندارد PMBOK ، مدیریــت محدوده  
)موضــوع( پــروژه را فرآیندهــای مــورد نیــازی 
که تکمیل  کند  که اطمینان حاصل  می داند 
کارهای  موفقیت آمیز پــروژه دربرگیرنده همه 
کارهای مورد نیاز هســت و  مــورد نیــاز و فقط 
ایــن یعنی اینکه موضوع یــا محدوده قرارداد 
را ریــز بــه ریــز و به تفصیــل شناســایی نموده 
کاهــش یــا افزایــش موضوعــات را مدیریــت  و 

می نمایند.
که  فهرســت بهای پایه: فهرست های قیمتی 
به اســتناد مــاده 23 قانون برنامــه و بودجه، 
طــور  بــه  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  توســط 
ســالیانه برای رســته ها و رشــته های مختلف 
تهیه شــده و مبنای تهیــه قیمت های انجام 

کار پروژه ها می باشد.
که  فهرست بهای منضم به پیمان: فهرستی 

مشاور با استفاده از فهارس پایه مربوطه و در 
کرده  صورت نیاز قیمت های ســتاره دار تهیه 
و بعد از برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار، 
کارکرد پیمانکار  مبنای محاسبه قیمت های 
قــرار می گیــرد. در پیوســت 5 فهرســت بهــای 
پایــه رشــته ابنیــه، از اصطــاح "بــرآورد هزینه 
کار" بهره برده است تا هرگونه انحراف  اجرای 
به سمت فهرست بهای پایه را منتفی سازد. 
یعنی وقتی نوشــته می شــود " فهرســت بها و 
مقادیــر منضم به پیمان"، ذهن مخاطب به 

سمت فهارس پایه منصرف نگردد.
باعــث  علــی  وقتهــا  خیلــی  جدیــد:  قیمــت 
را تحمیــل  کارهایــی  پیمانــکار  بــه  می شــود 
کــه در فهرســت منضــم بــه قــراردادش  کننــد 
اشــتباه  مشــاور  برآوردهــای  مثــا  نیســت 
اســت یــا تغییراتی در حیــن اجرا پیــش آید یا 
کنــد و بســیار دالیل  مشــخصات فنــی تغییــر 

دیگر.

حاال موضوعهای مهم عبارتند از:

ج از موضوع پیمان  1-اوال کار جدید نباید خار
 )Scope of contract( پیمــان  محــدوده  یــا 
که در غیر این صورت پیمانکار به هیچ  باشد 
وجه موظف به اجرا نیســت. به طور مثال در 
پروژه  "اجرای اسکلت ساختمان"، نمی توان 
دیوارکشــی و اجرای شیشــه یا محوطه سازی 
گر  و اجــرای آســفالت بــه وی ابــاغ نمــود. یا ا
اجرای اسکلت ساختمان "الف" مورد پیمان 
ج  اســت، اجرای اسکلت ساختمان "ب" خار

از محدوده پیمان می باشد.)جدول (
با توجه به اراده آخر قانونگذار، در حال حاضر 
شــرط" نبــودن قیمــت واحــد ) یــا ( مقــدار" را 
باید مبنای تشــخیص قیمت جدید دانست 
ح در ردیف های فهرست منضم  و داشتن شر
بــه پیمان، دلیلی بر عــدم موضوعیت قیمت 

جدید نخواهد بود.
کــه پیمانکار  که بیــان می کنند  حــال دالیلــی 
بــا  جدیــد  کارهــای  انجــام  بــه  اجبــاری 
قیمت های فهــارس پایه ندارند را به اختصار 

در زیر آورده ایم:

ح شدهمنابع شروط مطر

نبودن مقدار و قیمت واحد در فهرست بهای منضم به پیمانبند “ج” ماده 29 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311

ح و قیمت واحد در فهرست بهای منضم به پیمانپیوست 5 فهرست بهای ابنیه قبل از سال 1396 نبودن شر

نبودن قیمت واحد یا مقدار در  فهرست بهای منضم به پیمانپیوست 5 فهرست بهای ابنیه سال 1396 و بعد از از سال 1396

نبودن قیمت واحد یا مقدار در  فهرست بهای منضم به پیمانآخرین فهرست بهای منتشره )1400(
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. 1   Force majeure
. 2   Hardship
. 3   Frustration

. ۴ ماده 190 ق.م  

. 5   Scope management   
ماده 233 قانون مدنی:  شــروط مفصله ذیل باطل و موجب بطان عقد اســت. 1 - شــرط خاف مقتضای . 6

که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود عقد. 2 - شرط مجهولی 

بخشــنامه ها:   صراحــت   - اول  دلیــل 
بخشــنامه های نــص  از  برگرفتــه   دلیــل 
نشــریه  بــه  )کــه   102/1088-5۴/8۴2
 98/7581۴0 و  اســت(  مشــهور   ۴311
)موضــوع فهرســت بهــای ابنیــه 99 ( و ســایر 
کــه بــه وضــوح  بخشــنامه های فهــارس بهــا 
که شــرط و  وجه  بیانگر این موضوع هســتند 
کار عــادی قــراردادی  تمایــز قیمــت جدیــد از 

همانا
الــف( یــا قیمتــی در فهرســت بهــای منضــم 
کار  ح  گــر شــر پیمــان نداشــته باشــیم)حتی ا

ج شده باشد(  در
یا

ب(مقــدار در فهرســت بهــای منضــم پیمان 
ح ردیف داشته  گر شر نداشــته باشیم )حتی ا
باشــیم(، بوده و بنابراین به وضوح پیمانکار، 
بــا مشــاهده هر یــک از دالیــل )بــه تنهایی یا 
توامان(، موظف است قبل از هر اقدامی برابر 
کار جدید را  پیوســت 5 فهرســت بها، قیمــت 
شــرایط   29 مــاده  ج  بنــد  مطابــق  و  تعییــن 
کارفرمــا،  از تصویــب  پــس  پیمــان،  عمومــی 

نسبت به اجرای آن اقدام نماید.
البتــه اســتعام های مختلفــی نیز از ســازمان 
که تقریبا  گرفته است  برنامه و بودجه صورت 
به طور اتفــاق، نگرش فوق را پذیرفته اند و با 
جستجو در اینترنت قابل دسترسی هستند.

بنــد  مطابــق  مدنــی:  قانــون   – دوم  دلیــل 
گــر شــرطی در  2 مــاده 233 قانــون مدنــی، ا
که هم خود شرط مجهول  ج شود  قرارداد در
باشــد و هــم مجهــول بودن آن شــرط، باعث 
ســردرگمی طرفیــن در میــزان بــده و بســتان 
گــردد، هــم خود شــرط باطل اســت  معاملــه 
کل قــرارداد یــا معاملــه باطــل اســت.  و هــم 
بــرای پیمانــکار معلــوم  )6(  بنابرایــن آنچــه 

کارفرما نیز چنین است(،  هســت )حتی برای 
که در  همان فعالیت ها و قیمت هایی هست 
ج  ج شــده اســت و بقیــه موارد خار قرارداد در
از آنهــا برای طرفین )حداقل برای پیمانکار(، 
ج شــرطی در  نامشــخص و مجهول بوده و در
کلیه  قــرارداد مبنی بر تعهد پیمانکار بر انجام 
فعالیت هــای فهــارس پایــه با قیمتهــای آن، 

کامــا مصداق همین جهــل در موضوع بوده 
و موجب بطان عقد می گردد. 

کــه عــرض شــد در   ایــن موضــوع همانطــور 
صــورت وجــود شــرط در قــرارداد نیــز باطــل 
کار جدیدی بدون  اســت چه رســد به اینکــه 
کارفرما، به پیمانکار  هیچ مقدمه ای از طرف 
امــکان  کــه صــد درصــد  دســتور داده شــود 
موافقــت  بــدون  کارفرمــا  قیمــت  تحمیــل 

پیمانکار وجود ندارد.

از  هرکــدام  اجرایــی:  عــرف   – ســوم  دلیــل 

فعالیت هــای ذکــر شــده در اســناد مناقصــه 
کارگاه  و بــه تبــع در قــرارداد، نیازمنــد تجهیــز 
مربوطه، تجهیزات مربوطه، متریال خاص و 
که پیمانکار  بسیاری شرایط و امکاناتی است 
با توجه به توانمندی های خود و شــرایط روز 
بــازار، نســبت بــه بــرآورد قیمــت و در نهایــت 
گــر قــرار  پیشــنهاد قیمــت اقــدام می کنــد و ا
کار از حــد مجاز )در  باشــد دامنــه فعالیتهای 
محدوده پیمان( فراتر رود، تعادل اقتصادی 
فعالیــت  امــکان  و  خــورده  هــم  بــه  قــرارداد 
کاهش دهد و حتی ممکن اســت  پیمانکار را 
ج در فهارس بها،  در برخــی فعالیتهای منــدر
پیمانــکار مربوطــه، اصــا تخصصــی نداشــته 
ج  کاری خار کار غیرمرتبــط،  باشــد و تحمیل 

از انصاف خواهد بود.

نتیجه گیری  
شــد،  اســتدالل  کــه  گونــه  همــان  بنابرایــن 
بخواهــد  دلیلــی  هــر  بــه  کارفرمایــی  اینکــه 
کارهــای جدیــد خــود را بــا قیمتهــای مدنظر 
هــر  یــا  و  پایــه  بهــای  خودش)چــه فهرســت 
کند،  قیمــت دیگری(، بــه پیمانــکار تحمیل 
نــه وجهــه اقتصــادی موضــوع رعایــت شــده 
اســت و نــه وجهــه حقوقــی آن و نــه از منظــر 
کارفرمایــان محترم  عــرف قابــل دفــاع. فلــذا 
باید ضمــن رعایت محدودیت هــای قانونی، 
موضــوع  چهارچــوب  در  را  جدیــد  کارهــای 
پیمــان اباغ نماینــد و قبل از انجــام آن باید 

با پیمانکار به توافق برسند.

بخواهد  دلیلی  هر  به  کارفرمایی   
با قیمتهای  کارهای جدید خود را 
بهای  فهرست  خودش)چه  مدنظر 
به  دیگری(،  قیمت  هر  یا  و  پایه 
وجهه  نه  کند،  تحمیل  پیمانكار 
شده  رعایت  موضوع  اقتصادی 
نه  و  آن  وجهه حقوقی  نه  و  است 
فلذا  دفاع.  قابل  عرف  منظر  از 
ضمن  باید  محترم  کارفرمایان 
قانونی،  محدودیت های  رعایت 
چهارچوب  در  را  جدید  کارهای 
موضوع پیمان ابالغ نمایند و قبل 
به  پیمانكار  با  باید  آن  انجام  از 

توافق برسند.

مقاهل
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در راســتای اجــرای مصوبــه ســال 98 شــورای 
گفت وگــو هیــات وزیران طی مصوبه ای شــیوه 
تسویه اقساط تســهیات ارزی صادرکنندگان 
خدمــات فنــی و مهندســی را تعییــن تکلیــف 

کرد.
با همکاری دولت و پیگیری معاونت حقوقی 
ریاســت جمهــوری در اجــرای مصوبــه ســال 
بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای   1398
خصوصی، مصوبه هیات وزیران برای تعیین 
تکلیف شــیوه تسویه اقســاط تسهیات  ارزی 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اباغ 
و بدین ترتیــب مشــکل این دســته از دریافت 

کنندگان تسهیات ارزی برطرف شد.
بــا ابــاغ مصوبــه 8 تیــر 1۴00 هیــات وزیــران، 
ارزی  تســهیات  اقســاط  تســویه  چگونگــی 
و  فنــی  خدمــات  صادرکننــده  شــرکت های 
مهندســی تا پایان ســال 1391 تعیین تکلیف 
شــد. براین اســاس بانک مرکزی مجاز اســت 
خ مرجــع پایــان ســال  مابه التفــاوت ریالــی نــر
بــازار ثانویــه در روز  ارز مربــوط  خ  نــر تــا   1391
دریافتــی  ارزی  تســهیات  اقســاط  تســویه 
و  فنــی  خدمــات  صادرکننــده  شــرکت های 
مهندســی تا پایان ســال 1391 را پــس از احراز 
از  از محــل حســاب مــازاد حاصــل  شــرایطی 
ارزیابــی خالــص دارایی هــای خارجــی تامین 

کند.
دســتور  بــا  مرجــع  ارز   1391 ســال  تیرمــاه  در 
کشــور حذف شــد و بانک مرکزی  کمیته ارزی 
و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، مســئول 
کــه  اجــرای ایــن تصمیــم شــدند؛ بــه نحــوی 
کاالهای  ایــن وزارتخانه باید به اولویت بندی 
نیــز  مرکــزی  بانــک  و  می پرداخــت  وارداتــی 

بخشنامه ارزی را صادر می کرد.
پس از حذف ارز مرجع، تسهیات گیرندگان با 
که با افزایش قیمت دالر، ارزش  این استدالل 
دارایی آن ها نیز بیشــتر شده و باید تسهیات 
خ بیشــتری بازگرداننــد، موظــف  ارزی را بــا نــر
خ مبادلــه ای و یا آزاد به  بــه پرداخت ارز بــه نر
بانک هــا شــدند و ایــن تصمیــم مشــکاتی را 

کرد. گیرندگان ایجاد  برای تسهیات 
در ســال 139۴، مــاده ۴6 قانــون رفــع موانــع 
تولید و آیین نامه اجرایی آن برای حل مشکل 

ایــن بخش از تســهیات گیرندگان به تصویب 
که »به بانک  رســید و در این ماده چنین آمد 
مرکــزی اجازه داده می شــود از محل حســاب 
مــازاد حاصــل از ارزیابــی خالــص دارایی های 
خارجی، تفاوت ریالی ناشــی از تعهدات ارزی 
خ رســمی ارز تــا تاریــخ پرداخت  قطعــی بــا نــر
کاال و خدمات تا پایان ســال 91 را  مربــوط بــه 
پس از رســیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق 
کشــور و رعایــت  کاال بــه  و پــس از احــراز ورود 
ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت 

کند«. کننده تسهیات تامین 
تســهیات گیرندگان باور داشتند تصویب این 
ماده قانونی در حل مشــکات تولیدکنندگان 
و حــل اختافــات موجــود میــان بانک هــا و 
وجــود  بــا  امــا  باشــد؛  راهگشــا  واردکننــدگان 
آنکــه به نظر معاونت قوانین مجلس شــورای 
اســامی اطــاق لفظ خدمــات در مــاده ۴6، 
اعــم  صــادرات  و  واردات  شــامل  را  قانــون 
می کنــد،  نیــز  مهندســی  و  فنــی  خدمــات  از 
و  فنــی  خدمــات  صادرکننــدگان  مشــکات 
کــه تــا  مهندســی در مــورد بدهی هــای ارزی 
خ ارز قطعی  پایان ســال 91 و قبل از افزایش نر
خ  شــده بــود، حل نشــد و اختــاف فاحش نر
ارز در زمــان دریافــت تســهیات ارزی با زمان 
بازپرداخــت تبدیــل بــه یــک چالش اساســی 

گیرندگان شد. برای تسهیات 
این مســئله در نود و یکمین نشســت شورای 
ح  گفــت وگوی دولت و بخــش خصوصی مطر
و مقرر شــد موضــوع توســط معاونت حقوقی 
ریاســت جمهــوری و وزارت امــور اقتصــادی و 
گیرندگان  دارایی پیگیری و مشکل تسهیات 
خدمــات فنی و مهندســی در قالــب ماده ۴6 
قانــون رفــع موانــع تولیــد برطــرف شــود. در 
ادامــه نیــز اتــاق ایــران مجــدد طــی نامــه ای 
گذشــته پیشــنهادهایی را  در 19 آبــان ســال 
در خصــوص رفــع مشــکل ارزی شــرکت های 
صادرکننــده خدمــات فنی و مهندســی برای 
بررســی و اقــدام بعــدی بــه معاونــت حقوقــی 

کرد. ریاست جمهوری ارسال 
بــه عمــل آمــده  بــا پیگیری هــای  در نهایــت 
بــا  و  گفت وگــو  شــورای  دبیرخانــه  توســط 
پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 

هیات وزیران در 8 تیر سال جاری مصوبه ای 
کردنــد: "بانک مرکزی  ح تصویب  را بدین شــر
خ مرجع  مجــاز اســت مابه التفــاوت ریالــی نــر
خ ارز مربوط بازار ثانویه  پایان ســال 1391 تا نر
در روز تسویه اقساط تسهیات ارزی دریافتی 
و  فنــی  خدمــات  صادرکننــده  شــرکت های 
مهندســی تا پایان ســال 1391 را پــس از احراز 
شــرایط زیــر از محــل حســاب مــازاد حاصل از 
ارزیابــی خالــص دارایی هــای خارجــی تامین 

کند.
موجــودی  کفایــت  از  اطمینــان  1-حصــول 

حساب فوق الذکر براس ایفای تعهدات
2-حصــول اطمینان از اجرای پروژه خدمات 
کشــور هدف، به وســیله  فنی و مهندســی در 
گواهی اجرای پــروژه با تایید وزارت امور  ارائــه 

خارجه
3-حصــول اطمینــان از عــدم دریافــت تمــام 
از صــادرات  ناشــی  ارزی  ازعوایــد  یــا بخشــی 
خدمات فنی و مهندســی به دلیل مشــکات 
کشــور هدف بــا تاییــد وزارت  ایجــاد شــده در 

امور خارجه
۴-حصــول اطمینــان از عــدم امــکان ایفــای 
تعهــدات ارزی پــروژه صــادرات خدمات فنی 
خ برابری  و مهندســی به دلیل تنزل شــدید نر
خ ارز موضــوع  ارز قــرارداد انجــام پــروژه بــا نــر
تسهیات ارزی دریافتی با تایید بانک مرکزی 

جمهوری اسامی
تبصــره - منظــور از تنزیل شــدید در این بند، 
خ برابــری ارز  کاهــش بیــش از ده درصــدی نــر
قرارداد و ارز موضوع تســهیات است. در این 
صــورت ســقف مبلــغ ارزی موضــوع ایــن بند 
خ برابری ارز  کاهش نر کسری ناشی از  معادل 

قرارداد و تسهیات خواهد بود."
مصوبــه،  ایــن  بــه  عنایــت  بــا  بنابرایــن 
ارزی  تســهیات  اقســاط  پرداخــت  مشــکل 
که  صادرکننــدگان خدمــات فنی و مهندســی 
بدهی آنها تا پایان سال 91 قطعی شده است 
برطــرف می شــود و بانــک مرکزی مجاز اســت 
گفته  مابه التفاوت ریالی را پس از احراز شرایط 
شده از محل حســاب مازاد حاصل ار ارزیابی 

کند. خالص دارایی های خارجی تامین 
 اتاق بازرگانی ایران 

در راستای اجرای مصوبه شورای گفت وگو در سال 98  شیوه بازپرداخت 

تسهیالت  ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مشخص شد
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جنیــدی  لعیــا  نشســت  ایــن  ابتــدای  در 
کمیتــه حمایت از  کارنامــه  دربــاره عملکــرد و 
گفــت، بعــد از آن حســین  کســب وکار  ســخن 
ســاح ورزی بــه همــکاری معاونــت حقوقــی 
ریاســت جمهوری با بخــش خصوصی در این 
کــرد و اینکــه در خیلــی از موارد  مــدت اشــاره 

راهبردهای این معاونت راهگشا بود.

بررسی چگونگی بخشودگی جرائم 
تأمین اجتماعی

بعــد از آن اولیــن موضــوع این نشســت یعنی 
بررســی چگونگــی بخشــودگی جرائــم تأمیــن 
اجتماعی موضوع بند )ث( تبصره )5( قانون 
کار  کشــور، در دســتور  کل  بودجه ســال 1۴00 

گرفــت. ایــن موضوع توســط شــوراهای  قــرار 
ح شده بود.  گفت وگوی استان ها مطر

کمیتــه  دبیرخانــه  مدیــر  عامــری،  محســن   
ایــن موضــوع  کســب وکار دربــاره  از  حمایــت 
قانــون   )5( تبصــره  )ث(  بنــد  طبــق  گفــت: 
کشــور و بخشــنامه ای  کل  بودجه ســال 1۴00 
 1۴00 فروردین مــاه  شــانزدهم  تاریــخ  در  کــه 
کارفرمایان واحدهــای تولیدی،  اباغ شــده: 
کــه  صنعتــی، معدنــی و خدماتــی و اصنــاف 
حداقــل به مدت یک ســال از زمان تقســیط 
نســبت بــه حفظ یــا افزایــش اشــتغال نیروی 
فهرســت  مبنــای  بــر  خــود  کارگاه  انســانی 
و  کرده انــد  اقــدام   1398 ســال  بهمن مــاه 
کارکنــان شــاغل  فهرســت حــق بیمــه جــاری 

را در طــول دوره تقســیط ارســال و پرداخــت 
الزم االجــرا  تاریــخ  از  می تواننــد  می نماینــد، 
کثر ظرف مدت چهار  شدن این قانون و حدا
مــاه، نســبت بــه درخواســت تعییــن تکلیــف 
قوانیــن  مطابــق  شــده  قطعــی  بدهی هــای 
ســایر  و  متعلقــه  جریمه هــای  بخشــودگی  از 

جریمه ها برخوردار شوند.
کارفرمایان  که  او ادامــه داد: البته در مواردی 
کارگاه های مذکور تا تاریخ الزم االجراء شــدن 
ایــن قانــون بــر مبنــای فهرســت بهمــن مــاه 
کارگاه  1398 نســبت به تعدیل بیمه شدگان 
اقدام نموده باشــند، پس از بازگشــت نیروی 
کار تعدیــل شــده یا جایگزینــی آن ها و رعایت 
حفــظ اشــتغال حداقل به مدت یک ســال از 

پیمانکاران جز مشاغل آسیب دیده توسط 
کرونا در نظر گرفته نشده اند

 اما پیمانکارانی که لیست بیمه می دهند شامل بخشودگی می شوند

در هشتاد و یکمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مطرح شد

هشــتاد و یکمین نشســت کمیته حمایت از کســب و کار با حضور لعیا جنیدی، رئیس دوره ای کمیته حمایت از کســب وکار، حســین سالح ورزی، 
کارشناسان و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی در تاریخ 22 تیر 1۴۰۰ برگزار شد.

چهار موضوع اصلی در این نشســت در دســتور کار کمیته حمایت از کســب وکار قرار گرفت که شــامل بررســی چگونگی بخشــودگی جرائم تأمین 
اجتماعی موضوع بند )ث( تبصره )5( قانون بودجه ســال 1۴۰۰ کل کشــور، بررســی نحوه دریافت لیســت و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره 
موظف شرکت ها، معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات،  امکان عرضه کاالهای سالمت غیردارویی کشور از 

جمله مکمل های غذایی و ورزشی بر روی پلتفرم های فروش آنالین )Market Place( بود. 

س�ق
�ش �ن
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زمان تقســیط و بر مبنای فهرست بهمن ماه 
ح فوق  1398، از بخشــودگی جریمه ها به شر

برخوردار می شوند.
گفت:  ح دســتور جلســه  عامری در ادامه شــر
قانون گذار با هدف حفظ اشتغال واحدهای 
معافیــت  ســال جاری  بودجــه  در  تولیــدی، 
کارفرما در  بخشودگی برای جرائم بیمه سهم 
گرفته اســت. اما شروط اســتفاده از این  نظر 
بخشــودگی بــا شــرایط و موقعیــت اقتصادی 
کرونــا  کشــور ماننــد تحریــم و شــیوع بیمــاری 
کســب وکارها  و  کشــور  اقتصــاد  شــرایط  و 
همخوانــی ندارد و عمًا باعث عدم اســتفاده 
کارفرمایان از این معافیت می شــود  کثریــت  ا
و حفظ اشــتغال بدون حمایت و پیشتیبانی 
کارهــا امکانپذیر نخواهد  کســب و  از فعالیت 

بود.
شــرایط  گرفتــن  نظــر  در  بــا  کــرد:  کیــد  تا او 
کشــور، این بنــد از قانون عملیاتی  اقتصادی 
قانــون  از  بنــد  ایــن  در  زیــرا  شــد،  نخواهــد 
کارفرمایــان  جرائــم  بخشــودگی  بودجــه، 
کارگاه بر  کارکنان  مشــروط به حفظ اشــتغال 
مبنای فهرســت بهمن ماه ســال 1398 شده 
و از طرفی در تعدادی از فعالیت ها به دالیلی 

حفظ سطح اشتغال امکان پذیر نیست.
کــرد: در این صورت تعــداد زیادی  او تصریــح 
ج  کارفرمایــان از شــمول قانــون مذکور خار از 
از  تعــدادی  روزه  هــر  طرفــی  از  می شــوند. 
کرونا،  بنگاه های اقتصادی به دلیل بیماری 
تــورم  و  اقتصــادی  دشــوار  شــرایط  تحریــم، 
کنند. کار  مجبور می شوند با حداقل ظرفیت 

پیمانــکاران  تفــاوت  بــه  همچنیــن  عامــری 
که قانون درباره  کرد  حقیقی و حقوقی اشاره 
آنهــا شــفاف نیســت: پیمانــکاران حقیقــی و 
کــه بــا توجــه بــه نــوع قــرارداد در هر  حقوقــی 
کارگیــری  مقطعــی از اجــرای عدالــت نیــاز بــه 
افراد با تعداد متغیر داشــته و در برخی موارد 
کًا نیاز به نیروی  نیز پروژه به اتمام رسیده و 

انسانی نخواهد داشت.
عامــری ادامــه داد: بایــد بــه این نکتــه توجه 
کرونــا امــکان  کــه بــا شــیوع پاندومــی  شــود 
کامل اشــتغال وجود نداشته و همین  حفظ 
بــرای  عملــی  امــکان  هــم  قانــون  در  شــرط 
اســتفاده از ظرفیــت بخشــودگی جرائــم را از 
بین برده اســت. از طرفــی قید زمانی تا پایان 
تیــر مــاه 1۴00 یکــی دیگــر از مشــکاتی اســت 
از  اســتفاده  امــکان  می شــود  پیشــنهاد  کــه 

بخشودگی تا پایان سال لحاظ شود.
به گفته عامری در بخشــنامه ســازمان تأمین 
اجتماعی در خصوص بخشــودگی جرائم هم 
کارفرما ظرف مدت  که چنانچــه  آمده اســت 
درخواســت  پذیــرش  اعــام  تاریــخ  از  روز   10
نســبت بــه پرداخــت یــک جــای بدهــی و یــا 
تقســیط آن بــه همــراه ارائــه وثایــق مناســب 
اقدام نکند، این امر به منزله انصراف خواهد 
بــود. لذا اخذ وثیقه و تــداوم بدهی و ترس از 
گذاشــتن وثایق ســبب می شــود تا از  بــه اجرا 

این ظرفیت استفاده نشود.
در این نشســت به مصوبه شــماره )2( هفتاد 
کرونا  و یکمین نشســت ســتاد ملــی مدیریت 
کــه در هشــتم خردادماه اعام شــده، اشــاره 
کارهای آسیب  کسب و  شد: »برای مشاغل و 
کرونــا شــمول بنــد )ث( تبصــره )5(  دیــده از 
قانــون بودجــه ســال 1۴00 موکول بــه رعایت 
نیــروی  اشــتغال  ســطح  افزایــش  یــا  حفــظ 

انسانی نخواهد بود.«
که شــروط   در ادامــه نشســت پیشــنهاد شــد 
 1۴00 بودجــه  قانــون   )5( تبصــره  )ث(  بنــد 
کارفرمایان  کلیــه  که  تعدیل شــود به نحــوی 
زمــان  از  ســال  یــک  مــدت  بــه  حداقــل  کــه 
از فهرســت  مبنــای 50 درصــد  بــر  تقســیط، 
کار خــود را حفظ یا  بهمــن مــاه 1398 نیروی 
کارکنان خود  افزایش داده اند و لیســت بیمه 
را در طــول دوره تقســیط ارســال می کنند، از 
تاریخ الزم االجرا شــدن این قانــون و تا پایان 
ســال جاری، مطابق با قوانین از بخشــودگی 

جریمه های متعلقه برخوردار شوند.
ایــن نشســت، محمــد  ادامــه  آن در  از  بعــد 
محمدی، نماینده سازمان تأمین اجتماعی 
گفت: ما از بخشــودگی اســتقبال می کنم ولی 
اینکه این فرصت تا پایان سال باشد مخالف 
که  گذشته نشان داده  هســتیم. تجربه سال 

این موارد باعث فرار بیمه ای می شود.
او ادامــه داد: ما دربــاره پیمانکاران، موضوع 
گــر  ا کردیــم.  اصــاح  را  ملکــی  ضمانــت 
پیمانکاران هم لیســت بیمه ای ارائه دهند، 
می توانیــم از طریــق اصــاح فرایند بــا مبنای 
کنیــم  50 درصــد ظرفیــت موضــوع را بررســی 
و مبنــا بهمــن 98 قــرار می گیــرد. بــرای اینکه 
زمان بهمن 98 در ستاد تسهیل و رفع موانع 
ح شــده اســت. در واقع  تولید و مجلس مطر
پیمانــکاری هم از طریق دفتر مرکزی لیســت 

دهد، مشکلی نخواهد داشت.
گفــت: مــن از حرف های  بعــد از آن جنیــدی 
کــه  کــردم  برداشــت  اینگونــه  عامــری  آقــای 
دیــده  آســیب  مشــاغل  جــز  پیمانــکاران 
گرفته نشــده اســت، اما  کرونا در نظر  توســط 
کــه لیســت می دهنــد، شــامل  پیمانکارانــی 
کــه لیســت  بخشــودگی می شــوند و آنهایــی 
مرکــزی  دفتــر  طریــق  از  می تواننــد  ندادنــد، 

کنند. اقدام 
کــه  امــا نظــر حاضــران در نشســت ایــن بــود 
شــرایط  دلیــل  بــه  پیمانــکاران  از  بخشــی 
کارشــان نمی تواننــد از طریــق دفتــر مرکــزی 
لیست دهند. این موارد پیمانکاران حقیقی 
حقوقــی  پیمانــکاران  نمی شــود.  شــامل  را 
کار دارنــد ولــی پیمانــکار حقیقــی دفتر  دفتــر 
ک باشــد  کار نــدارد. وقتــی دفتــر مرکــزی مــا
پیمانــکار حقیقــی نمی توانــد از ایــن فرصــت 

کند. بخشودگی استفاده 
نشســت  ایــن  ادامــه  در  دیگــر  بــار  جنیــدی 
و  بــود  اشــتغال  بقــای  هــدف دولــت  گفــت: 
همــه مشــوق ها معطــوف بــه اشــتغال بــود. 
مســئله فقط پــول تأمین اجتماعی نیســت. 
دولت ســعی می کند با وام، تأخیر در دریافت 
مالیات و بیمه و با تجمیع مشوق ها وضعیت 
کند. بــرای همین معتقدم باید قید  را حفظ 
اول 50 درصد باشد قید دوم  مهلت تا پایان 

شهریور ماه باشد.
کــرد: نگاه  کید  بعــد از آن ســاح ورزی هــم تا
سازمان تأمین اجتماعی به بخش خصوصی 
و همراهــی بــا اصناف در زمان آســیب مثبت 

خانم جنیدی:
 من از حرف های آقای عامری 

اینگونه برداشت کردم که 
پیمانكاران جز مشاغل آسیب دیده 

توسط کرونا در نظر گرفته نشده 
است، اما پیمانكارانی که لیست 

می دهند، شامل بخشودگی می شوند 
و آنهایی که لیست ندادند، می توانند 

از طریق دفتر مرکزی اقدام کنند.
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اســت. البتــه محدودیت هایــی هم در ســتاد 
کرونــا وجــود دارد و باید با توجــه به همه این 

گیری شود. موارد تصمیم 
کمیته  گرفته شد پیشنهاد  درنهایت تصمیم 
کرونا  ع وقــت به ســتاد ملی مبارزه بــا  در اســر
ارائــه و پیگیــری الزم جهت تحقــق آن انجام 
کرونــا بــا حفــظ  شــود: ســتاد ملــی مبــارزه بــا 
مصوبــه شــماره )2( هفتاد و یکمین نشســت 
خ 03/08/1۴00  کرونا مور ستاد ملی مبارزه با 
کارهــای آســیب دیــده  کســب و  در خصــوص 
بنــد  ظرفیــت  از  اســتفاده  مبنــای  کرونــا،  از 
)ث( تبصــره )5( قانــون بودجــه ســال 1۴00 با 
موضوع بخشودگی جرائم تامین اجتماعی را 

بدین نحو تعیین  نماید:
تولیــدی،  واحدهــای  کارفرمایــان  »کلیــه 
صنعتــی، معدنــی، پیمانــکاری، خدماتــی و 
که حداقل به مدت یکســال از زمان  اصنــاف 
تقســیط نســبت به حفظ یا افزایش اشــتغال 
 50 مبنــای  بــر  خــود  کارگاه  انســانی  نیــروی 
مــاه ســال 1398  بهمــن  از فهرســت  درصــد 
اقدام نموده اند و فهرســت حــق بیمه جاری 
تقســیط  دوره  طــول  در  را  شــاغل  کارکنــان 
ارســال و پرداخــت می نماینــد، می تواننــد از 
کثر  تاریخ الزم االجراء شدن این قانون و حدا
تا  پایان شــهریور ماه، نســبت به درخواســت 
شــده  قطعــی  بدهی هــای  تکلیــف  تعییــن 
جریمه هــای  بخشــودگی  از  قوانیــن  مطابــق 
متعلقــه و ســایر جریمه هــا برخــوردار شــوند.  
در هر حــال فاصله زمانی تاریــخ تصویب این 
مصوبه در ســتاد تا پایان مهلت تعیین شــده 
کمتر از  کثر تا  پایان شــهریور مــاه( نباید  )حدا

۴5 روز باشد.«

حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره 
موظف شرکت ها؛ مشکل چیست؟

موضوع دوم نشســت بررســی نحــوه دریافت 
لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره 
موظــف شــرکت ها بود. ایــن موضوع توســط 
کار و تأمیــن اجتماعــی  کمیســیون مالیــات، 
گفــت وگــوی خراســان  اتــاق ایــران، شــورای 
کانــون شــبکه مشــاوران مدیریت و  شــمالی، 
مهندســی ایران و شرکت مهندسان مشاور و 

شهرسازی شاربافت پیگیری شده بود.
عامری در توضیح این موضوع گفت: تبصره 5 
مــاده ۴ قانون اصاح قانون تأمین اجتماعی 
تشــخیص  مجمــع   1387 ســال  مصــوب 

مواردی کــه  در  می گویــد:  نظــام  مصلحــت 
قانــون   2 مــاده   ۴ بنــد  موضــوع  کارفرمایــان 
اشــخاص   135۴ مصــوب  اجتماعــی  تأمیــن 
حقیقی باشــند و همچنین مدیران اشخاص 
حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حق 
کارفرما بــه ترتیب  بیمــه ســهم بیمــه شــده و 
مقــرر در مــاده 28 قانــون مذکــور و اصاحات 
کارگاه  کار در  بعــدی آن از تاریــخ اشــتغال بــه 
گیرند.  در زمــره مشــمولین قانون مذکور قــرار 
آییــن نامــه اجرائــی ایــن تبصره شــامل نحوه 
احتســاب ســوابق خدمــت و پرداخــت حــق 
بیمه های معوقه بنا به پیشــنهاد وزارت رفاه 
و تأمیــن اجتماعی به تصویــب هیأت وزیران 

خواهد رسید.
او ادامه داد: از منظر فعاالن بخش خصوصی 
تقســیم  غیرموظــف  و  موظــف  بــه  اعضــا 
که شرایط متفاوتی دارند. مدیران  می شــوند 
غیــر موظف مشــمول بیمــه اختیــاری تامین 
اشــخاص  از  عبارتنــد  و  هســتند  اجتماعــی 
غیــر  حقوقــی  اشــخاص  مدیــران  و  حقیقــی 
نمی نماینــد.  دریافــت  حقــوق  کــه  دولتــی 
ایــن افــراد بابــت حضــور در جلســات شــرکت 
حــق جلســه دریافــت می نمایند. به اســتناد 
بخشــنامه فــوق الذکــر حــق بیمــه ایــن افــراد 
نبایست از محل لیست بیمه شرکت رد شده 
در  کارفرمایــان  اینگونــه  گــردد.  پرداخــت  و 
صــورت تمایــل به بیمه شــدن می بایســت از 

طریق بیمه اختیاری اقدام نمایند.

که از  ولــی در مقابــل اعضای موظف هســتند 
شــرکت حقــوق دریافــت می نماینــد و دارای 
بــرای  موضــوع  ایــن  گــر  ا و   هســتند  ســمت 
ســازمان تامین اجتماعی احراز  گردد، در این 
صورت می بایســت لیســت و حــق بیمه آنان 
هماننــد ســایر بیمه شــدگان مشــمول قانون 
تامیــن اجتماعــی بــه شــعبه ذیربط ارســال و 

پرداخت شود.
در ادامــه فعــاالن بخش خصوصــی حاضر در 
نشست نسبت به این ماده قانونی نقدهایی 
کردند؛ باید به ماهیت شــرکت های  ح  را مطر
کوچــک توجــه شــود، ایــن شــرکت ها بــا هــم 
که  متفــاوت هســتند. مثــًا در شــرایط حاضر 
کــرده در ایران زیاد اســت، تعدادی  تحصیــل 
با هم کاری هم شرکتی را ثبت می کنند و همه 
انجــام می دهنــد؛ یعنــی  را خودشــان  کارهــا 
کلیه  هــم عضو هیــات مدیره هســتند و همه 
کارمنــدی را انجــام مــی دهند و شــاید  کارهــا 
شــرایط مالی برای اســتخدام چندیــن نیرو را 
هــم نداشــته باشــند ولــی موقع ارســال بیمه 

مشکاتی برایشان به وجود می آید.
در نهایــت تصریــح شــد: این شــرکت ها موقع 
رتبه بنــدی هم بــه مشــکل برمی خورند. این 
وضعیت در شرکت های خدماتی بدتر است. 
از طرفــی تمــام حمایت های دولتــی به تولید 
ختم شــده اســت ولی بــه خدماتی هــا توجه 
نمی شود. شــرکت مهندس مشاور بیشترین 

درگیری را دارند.
در این نشســت به ایرادهای ســازمان تأمین 
کــه می گویند عــده ای می خواهند  اجتماعــی 
با شــرکت های خانوادگی خــاف قانون عمل 
کننــد و در چنــد ســال آخــر بازنشســتگی پایه 
حقــوق خود را باالتر رد می کنند، اشــاره شــد 
کــه اینجــا بایــد قوانیــن اصــاح  کیــد شــد  و تا
شــود نه اینکه بــه حقوق یک عده دیگر توجه 

نشود.
کرد: در اینجا به  کید  بعد از آن جنیدی هم تا
که باید بررسی  گپی وجود دارد  نظر می رســد 
کــه البته  گروهی  و اصــاح شــود و باتکلیفــی 
کار هــم می کننــد، رســیدگی شــود. ایــن افراد 
که  کسی  نباید بدون حمایت قانونی باشند. 
کــرده، اجبارًا بایــد تحت حمایت  کار  ســال ها 
بــر  قانــون  کلــی  روح  اســت  ممکــن  باشــد. 
کید دارد و تامین اجتماعی  حمایت عمومی تا
براساس نگاه انسانی و اجتماعی ایجاد شده 
اســت. اما در عین حمایت گری باید وضعیت 

عامری  مدیر دبیرخانه کمیته 
حمایت از کسب و کار :

 باید به این نكته توجه شود که با 
شیوع پاندومی کرونا امكان حفظ 

کامل اشتغال وجود نداشته و همین 
شرط در قانون هم امكان عملی 

برای استفاده از ظرفیت بخشودگی 
جرائم را از بین برده است. از طرفی 

قید زمانی تا پایان تیر ماه 1400 یكی 
دیگر از مشكالتی است که پیشنهاد 
می شود امكان استفاده از بخشودگی 

تا پایان سال لحاظ شود.

س�ق
�ش �ن
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کار افــراد  افزایــش حقــوق در ســال های آخــر 
متناســب با ســال های قبل درآمد او باشــد و 

تقلب به قانون هم مجاز نیست.
بعــد از آن نماینده ســازمان تأمین اجتماعی 
ایــن موضــوع و  کــه می توانیــم  کــرد  عنــوان 
کارگروهــی در ظــرف یــک مــاه  مســائل را در 
کارفرمایان حل شــود  کنیم تا مســئله  اصاح 
و البته در عمل جلوی سوء استفاده برخی از 

گرفته شود. افراد هم 
کمیته  در نهایــت با توجه به پذیرش اعضای 
کار و نمایندگان ســازمان  کســب و  حمایت از 
تامیــن اجتماعــی حاضــر در جلســه در مــورد 
حــل مشــکل نحــوه دریافــت لیســت و حــق 
موظــف  مدیــره  هیــأت  و  مدیرعامــل  بیمــه 
کارگروهــی بــا حضــور  شــرکت هــا، مقــرر شــد: 
نماینــدگان ســازمان تامین اجتماعــی، اتاق 
ایــران، معاونــت حقوقی ریاســت جمهوری، 
اتــاق تعاون و اتاق اصنــاف ایران و دبیرخانه 
جهــت  کار،  و  کســب  از  حمایــت  کمیتــه 
تنظیم مقــررات نحوه دریافت لیســت و حق 
بیمــه مدیرعامــل و هیــأت مدیــره موظــف و 
غیرموظف شــرکت ها تشکیل شود و مقررات 
کثــر یک مــاه طی  تدوینــی ظــرف مــدت حدا
کلیه ادارات سازمان تامین  بخشنامه ای به 

گردد. اجتماعی اباغ 

معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز 
ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات

ســود  مالیاتــی  معافیــت  بعــدی  موضــوع 
خ ارز ناشــی از تســعیر ارز حاصل از  تفــاوت نــر
کــه در هشــتادمین نشســت   بــود  صــادرات 
کمیتــه  در تاریــخ یازدهــم اســفندماه 1399 
بررســی شــده بــود. در آن نشســت مصــوب 
کثر ظرف  که ســازمان امور مالیاتــی حدا شــد 
بــه  بــا صــدور بخشــنامه ای  مــدت 2 هفتــه 
کلیه  که  کند  کشــور اباغ  کل  ادارات مالیاتی 
کــه رفع تعهــد ارزی خود را از  صادرکنندگانــی 
ســال 1397 به بعد انجام داده اند؛ بتوانند با 
رعایــت تکلیــف مالیاتی تبصــره )1( ماده 1۴6 
مکــرر قانــون مالیات هــای مســتقیم مصوب 
خ  نــر تفــاوت  ســود  کل  معافیــت  از   ،139۴
صــادرات  از  حاصــل  ارز  تســعیر  از  ناشــی  ارز 
کننــد. امــا ســازمان امــور مالیاتــی  اســتفاده 
کنون  علیرغــم پیگیری های به عمــل آمده تا
بخشــنامه مذکــور در مصوبــه را صــادر و اباغ 

نکرده است.

در نهایت با توجه به اعام نماینده ســازمان 
امــور مالیاتــی مبنــی بــر ضــرورت اظهــار نظــر 
رسمی معاون محترم حقوقی رئیس جمهور 
پیش از اجرای مصوبه هشــتادمین نشســت 
کمیته توسط سازمان امور مالیاتی مقرر شد: 
ســازمان امور مالیاتی تا تاریخ 23/0۴/1۴00 
اســتعام رســمی خود را بــه معاونت حقوقی 
ارســال نمایــد و معــاون  ریاســت جمهــوری 
ع  محتــرم حقوقی رئیــس جمهور نیز در اســر
وقــت بــه صورت رســمی اعام نظــر نمایند تا 
بافاصله بخشــنامه مربوطه توسط سازمان 

گردد.  اباغ 

سازوکار عرضه کاالهای غیردارویی 
روی پلتفرم های فروش آنالین 

چیست؟
موضــوع آخــر ایــن نشســت پیگیــری مصوبه 
کسب  کمیته حمایت از  هشتادمین نشست 
کار در تاریــخ یازدهــم اســفندماه 1399 بــا  و 
ســامت  کاالهــای  عرضــه  امــکان  موضــوع 
مکمل هــای  جملــه  از  کشــور  غیردارویــی 
غذایی و ورزشــی بــر روی پلتفرم های فروش 

آناین )Market Place( بود.
کــه   1399 اســفندماه  یازدهــم  نشســت  در 
حضــور  هــم  دارو  و  غــذا  ســازمان  نماینــده 
داشــت مقرر شــد: ســازمان غذا و دارو ظرف 
مــدت یک هفته پیش نویــس اولیه »ضوابط 
جدید فروش اینترنتی فراورده های ســامت 

کمیته  غیــر دارویــی« را تهیــه و به دبیرخانــه 
کند. ســپس  کار ارســال  کســب و  حمایــت از 
تخصصــی  کارگــروه  در  مذکــور  پیش نویــس 
کار و بــا حضــور  کســب و  کمیتــه حمایــت از 
نمایندگانــی از ســازمان غــذا و دارو، معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری، معاونت 
حقوقــی رییس جمهور، معاونت پیشــگیری 
از وقــوع جــرم قــوه قضائیــه، ســازمان نظــام 
پزشــکی، اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی ایران و اتاق اصناف ایران بررســی 
کمیته حمایت از  و نتیجه آن در جلســه آتــی 

کسب وکار ارائه شود.
بــود:  شــده  عنــوان  قبلــی  نشســت  در 
کارهای حوزه  کســب و  شــرکت های فعال در 
که در شــرایط  تجــارت الکترونیــک معتقدند 
کویــد 19 می توان  و در زمــان شــیوع بیمــاری 
 Market( آنایــن  پلتفرم هــای  امکانــات  از 
داروخانه هایــی  تــا  کننــد،  اســتفاده   )Place
آنایــن  فــروش  کشــور مجــوز  کــه در سراســر 
 200( ورزشــی  و  تغذیــه ای  مکمل هــای 
داروخانــه( را طبــق ضابطــه فــروش اینترنتی 
دارنــد،  دارویــی  غیــر  ســامت  فراورده هــای 
بتواننــد مکمل هــا را از طریــق ایــن پلتفرم ها 
کننــد؛  عرضــه  مصرف کننــدگان  تمامــی  بــه 
امــا در حال حاضــر این امکان بــرای اینگونه 
شــرکت ها وجود ندارد و ســازمان غــذا و دارو 
کاالهای ســامت  نســبت بــه امــکان عرضــه 
مکمل هــای  جملــه  از  کشــور  غیردارویــی 
غذایــی و ورزشــی بــر روی پلتفرم های آناین 
از ســوی شــرکت های فعــال در ایــن حــوزه، 

مخالفت می  کند.
حاضران در نشســت بــا انتقاد و بیان نظراتی 
عــدم  و  دارو  و  غــذا  ســازمان  رفتــار  دربــاره 
که این  کردنــد  کید  حضــور در ایــن جلســه تا
رویــه در نهایــت بــه ضــرر بخــش خصوصی و 
کسب وکارهاســت و باید به موضوع رسیدگی 

شود.
در پایــان مقرر شــد معاونت حقوقی ریاســت 
قبلــی  نشســت  مصوبــه  اجــرای  جمهــوری 
کمیتــه را بــه طــرق مختلف از جملــه برگزاری 
کلیــه  کارگــروه و همچنیــن انعــکاس  جلســه 
پیگیــری  نتایــج  و  گرفتــه  اقدامــات صــورت 
کمیته به معــاون اول رییس جمهور و  هــای 

وزیر بهداشت، پیگیری نماید.

خانم جنیدی : 
هدف دولت بقای اشتغال بود و همه 

مشوق ها معطوف به اشتغال بود. 
مسئله فقط پول تأمین اجتماعی 

نیست. دولت سعی می کند با وام، 
تأخیر در دریافت مالیات و بیمه و 

با تجمیع مشوق ها وضعیت را حفظ 
کند. برای همین معتقدم باید قید 

اول 50 درصد باشد قید دوم  مهلت 
تا پایان شهریور ماه باشد.
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و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس 
کشــاورزی ایــران بــا اشــاره بــه ارتبــاط بخش 
خصوصــی بــا نهادهــای دولتــی، بــر اجــرای 
وظیفــه اتــاق ایــران بــه عنــوان مشــاور قوای 
کیــد  کشــور تا ســه  گانه بــرای اصــاح اقتصــاد 

کرد.
غامحسین شافعی در نشست هیات رئیسه 
گفت:  کمیســیون های تخصصی اتاق مشهد 
پارلمــان بخــش خصوصــی تــاش دارد تــا در 
مقام مشــاور قوای ســه گانه به اصاح رویه ها 

کند.  کمک  و بنیان های اقتصادی 
تجربــه  ســال ها،  ایــن  در  گفــت:  شــافعی 
که صــدا و نظرات بخش  نشــان داده هرکجــا 
خصوصــی در تصمیمــات اقتصادی شــنیده 
بــار  بــه  خســرانی  کار،  ماحصــل  در  نشــده، 
وظیفــه  اســتناد،  همیــن  بــه  اســت.  آمــده 
کنیم و مشــاور  کمک  داریــم تا بــه هر دولتــی 
کمیتــی باشــیم و  خوبــی بــرای نهادهــای حا
امیدواریــم دولت هــا نیز از ظرفیت ارزشــمند 
و تــوان تخصصی بخش خصوصــی بهره الزم 

را بگیرند.
کــرد: مــا بایــد در عیــن  شــافعی خاطرنشــان 
کلی و نــوع دیدگاه  گــری، به فضــای  مطالبــه 
توجــه  نیــز  بــه بخــش خصوصــی  مســئوالن 
نماییــم و در این خصــوص واقع بینانه عمل 
گذاشــت؛  کنار  گفتمان را  کنیــم. البته نبایــد 
کدام  کــه از  بلکــه باید بــه دنبال این باشــیم 
شــیوه می توانــد تأثیرگــذاری بیشــتری ایجاد 
گفت وگــو را ببندیم، اثر  گــر راه تعامل و  کنــد. ا

خوبی نخواهد داشت.
مجموعــه   تدویــن  از  همچنیــن  شــافعی 
زمینــه  در  خصوصــی  بخــش  پیشــنهادات 

داد  خبــر  کشــور  اقتصــاد  شناســی  آســیب 
تدویــن  حــال  در  ایــران  اتــاق  گفــت:  و 
کارآمد با هدف  مجموعــه ای از پیشــنهادات 
آسیب شناسی  اقتصادی برای ارائه به دولت 

سیزدهم است.
رئیــس اتــاق ایــران دربــاره اهمیــت توجه به 
گفت: متأسفانه  بحث دیپلماسی اقتصادی 
سیاســت  در  چنــان  تصمیم ســازان  گاهــی 
کــه از بعضی حقایــق غفلت  غــرق می شــوند 
ایــن  موجــود،  تصــور  برخــاف  می ورزنــد. 
کشورها  که روابط  تعامات سیاســی نیســت 
خــوردن  گــره  بلکــه  می کنــد؛  مســتحکم  را 
منافع اقتصادی، می تواند اســتحکام بخش 
تعامات و متضمن آینده آن ها باشد. لذا در 
بسته پیشنهادی بخش خصوصی به رئیس 
کردیم تا با نگاه  دولت سیزدهم، درخواست 
اقتصــادی و نــه از جنبــه و منظــر سیاســی، 
نســبت به انتخاب ســفرا و استانداران اقدام 

خسارت غفلت ها را 
بخش خصوصی و مولد می پردازد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:

بسته پیشنهادی بخش خصوصی برای اصالح اقتصاد کشور به دولت سیزدهم ارائه می شود

شافعی : 
ما باید در عین مطالبه گری، 
به فضای کلی و نوع دیدگاه 

مسئوالن به بخش خصوصی نیز 
توجه نماییم و در این خصوص 

واقع بینانه عمل کنیم. البته نباید 
گفتمان را کنار گذاشت؛ بلكه 
باید به دنبال این باشیم که از 

کدام شیوه می تواند تأثیرگذاری 
بیشتری ایجاد کند

س�ق
�ش �ن



 پیام آبادگران                                  
شهریور 1400

 شماره 397

41

شود.
شــافعی، اهلیــت حرفــه ای مدیــران و وزرای 
اقتصــادی را مقــدم بــر رویکردهــای سیاســی 
که این  کــرد  آن هــا دانســت و ابراز امیــدواری 
رئیس جمهــور  اقــدام  و  موردتوجــه  مســئله 

بعدی باشد.

پبنگاه های کوچک و متوسط
رئیــس اتــاق ایــران در ادامه با بیــان اینکه در 
کوچک و  بخش اقتصادی، درباره بنگاه های 
کرد:  متوسط مشکلی اساسی داریم، تصریح 
کشــورهای  تعریــف ما از ایــن بنگاه ها با آنچه 
توسعه یافته تصویر می کنند، متفاوت است. 
کوچک مقیاس، از  این واحدهــای اقتصادی 
نــگاه آن ها یک حلقه از زنجیــره تولید تعریف 
می شــوند و از ایــن منظــر پایــداری اقتصادی 
تأمیــن  چــون  اســت،  شــده  تضمیــن  آن هــا 
کننــده نیــاز تولیــدی صنایــع بــزرگ به شــمار 

می آیند.
کشــور  در  متأســفانه  داد:  ادامــه  شــافعی 
بــرای  مــا به رغــم صــدور مجوزهــای متعــدد 
متوســط،  و  کوچــک  تولیــدی  واحدهــای 
کافــی از آن هــا صــورت نمی گیــرد و  حمایــت 
در فشــار اقتصــادی موجــود، بخشــی از ایــن 
و  ندارنــد  را  الزم  تــاب آوری  تــوان  واحدهــا 
تعطیلی آن ها هم به معنای اتاف ســرمایه و 

منابع است.
گــر به جای  رئیــس اتــاق مشــهد متذکر شــد: ا
پــی  از  و  نگــرش  همیــن  تســهیات دهی، 
ایجــاد  خصــوص  در  سیاســت گذاری ها  آن 
کوچــک و متوســط اصاح شــود؛  واحدهــای 
اتفــاق بــه  مراتــب اثرگذارتری رقم خــورده و از 
چالش هــای آتــی و هــدر رفــت ســرمایه های 

بیشتر جلوگیری می شود.

خسارت غفلت ها را بخش خصوصی و 
مولد می پردازد

رئیــس پارلمــان بخــش خصوصــی ایــران در 
ادامــه اظهــارات خــود بــه چالش هــای پیش 
و  کــرد  اشــاره  انــرژی  روی صنایــع در حــوزه 
کــه افزایش  گفــت: بررســی ها نشــان می دهد 
گذشته  کشــور به تولید برق، در ســنوات  نیاز 
پیش بینی شــده بــود اما اقدامــات الزم برای 
تحقــق ایــن مهــم انجــام نگرفــت و به مثابــه 
بســیاری از مســائل دیگــر، عــاج واقعــه قبــل 
از وقــوع صــورت نپذیرفــت. به واســطه ایــن 
کــم کاری، امروز بخش مولــد ما باید  غفلــت و 

کنار انبوه  خسارت این مشکل را بپردازد و در 
چالش هــای دیگــر، با مســئله تأمیــن برق نیز 

کند. دست وپنجه نرم 
شــافعی بــه بدهــی ســنگین وزارت نیــرو بــه 
پیمانکاران صنعت برق نیز اشاره ای داشت و 
کشور ما  گفت: متأسفانه پیش بینی آینده در 

مفقود است و اصل مشکل همین جاست.
او در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه نقــش 
مشــهد  اتــاق  کمیســیون های  پیشــنهادات 
در ایجــاد تغییــر و اصاح امور حتی در ســطح 
کــرد: یکــی از موضوعاتی  ملــی اشــاره و اظهار 
ح و پیگیــری  کــه پیشــنهاد آن از مشــهد طــر
بــه  آن  بخشــنامه  نیــز  پیــش  روز   25 و  شــد 
گردیــد، بحــث پرداخت  کشــور ابــاغ  سراســر 
مالیات شــرکت ها در اســتان محل اســتقرار و 

فعالیتشان است.
طــی  رابطــه،  ایــن  در  داد:  ادامــه  شــافعی 
از  اســتان  ســهم  بارهــا  گذشــته  ســال های 
خطــه  ایــن  در  کــه  شــرکت هایی  مالیــات 
فعالیــت می کننــد امــا پرونده مالیاتــی آنها در 
کردیــم و امیدواریم  تهــران اســت را پیگیــری 
این اباغیه جدید در عمل نیز به مرحله اجرا 
کاهش فشــار مالیاتی  درآیــد و اثــرات آن را در 
بر بنگاه های بخش خصوصی استان، شاهد 
باشیم. نمونه های مشابه و متعدد دیگری از 
کمیســیون های اتاق مشهد در  پیشــنهادات 
کمیســیون های متناظر اتاق ایران و شــورای 
ح شــده و به مدد دستگاه های  گفت وگو مطر

کرد:  کید  اجرایی، عملیاتی شــده اســت. او تأ
کمیســیون ها درباره لزوم  که  تمامی مواردی 
پژوهــش دربــاره آن هــا بــه نتیجه می رســند، 
پژوهــش  بخــش  اختیــار  در  رفته رفتــه  بایــد 
اتاق قرار بگیرد تــا مطالعات الزم پیرامون آن 
انجام پذیرد و ســپس دربــاره آنها تصمیمات 

گردد. الزم اتخاذ 
رئیــس پارلمان بخش خصوصــی درباره نبود 
گفــت: این  امنیــت بــرای ســرمایه گذاری نیــز 
بــرای  جــدی  آســیب های  ازجملــه  مســئله 
کــه هــم در بحــث  کشــورمان اســت  اقتصــاد 
ظرفیت های موجود و هم در موضوع جذب 
ســرمایه های جدیــد، چالــش زا شــده اســت. 
ح اســت  البتــه امنیــت بیشــتر از این نظر مطر
کــه ســرمایه گذار هیــچ بــرآوردی از آینده خود 

ندارد.

اهمیت ارتباط با اتاق بازرگانی 
)ICC( بین المللی

شــافعی در ادامه درباره اهمیــت ارتباط اتاق 
 )ICC( مشــهد بــا اتــاق بازرگانــی بین المللــی
کرد: اتــاق بازرگانی  گفت و اذعــان  نیز ســخن 
بین المللــی به لحــاظ موقعیــت، از اتاق های 
گیرتر است و بزرگ ترین  بازرگانی ملی فراتر و فرا
که هدف  نهــاد بین المللــی بــه شــمار می آیــد 
در ســطح  اقتصــادی  توســعه  بــه  کمــک  آن 
جهــان اســت. ایــن تشــکل در حــال تقویــت 
گفت وگوهای  گــر  ظرفیت هــای خود بــوده و ا
 ICC برجامی به نتیجه برسد، موقعیت ما در
نشــان دهنده نقــش بین المللی مــان خواهد 
بود و می توانیم از این ظرفیت اســتفاده های 

ارزشمندی داشته باشیم.
کرد: اجاس سالیانه  رئیس اتاق ایران اظهار 
فدراسیون شــرکت های سپرده گذاری مرکزی 
جهان WFC امســال در دوبی برگزار می شود 
اتاق هــای  از  نمایندگانــی  داریــم  تصمیــم  و 
کنیم. بازرگانی ایران نیز به این اجاس اعزام 

شافعی در پایان با اشاره به کاهش سهم ایران 
کرد: جای تأســف  در اقتصــاد دنیــا نیز تصریح 
دارد که کشور ما به رغم ظرفیت های فراوانش، 
رفتــه،  تحلیــل  اقتصــادی  بخــش  در  مکــرر 
چنانکه برآوردها نشان می دهد، سهم ایران از 
اقتصاد جهانی در این ۴ دهه گذشته به نصف 
تقلیل یافته اســت. تنها یک نگاه مصلحانه و 
کارشناسانه و به دوراز سیاست زدگی، می تواند 
مــا را بــه مســیر تعالــی بازگرداند.منبــع: پایگاه 

خبری اتاق ایران- 6 تیر  

متأسفانه گاهی تصمیم سازان چنان 
در سیاست غرق می شوند که از 

بعضی حقایق غفلت می ورزند. 
برخالف تصور موجود، این تعامالت 

سیاسی نیست که روابط کشورها 
را مستحكم می کند؛ بلكه گره 

خوردن منافع اقتصادی، می تواند 
استحكام بخش تعامالت و متضمن 

آینده آن ها باشد
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کارشناســان  کــه با حضور  در نشســت آناین 
و متخصصــان ایمنــی و صنعــت ســاختمان 
برگزار شــد حاضرین به نقش فرهنگ ســازی 
بــرای انجــام  و آمــوزش در ســطوح مختلــف 
پروژه هــای  در  ریســک  مدیریــت  صحیــح 
کــه  کردنــد. ایــن میزگــرد  کیــد  ســاختمانی تا
موضــوع  بــا  گفتگوهــا  مجموعــه  ادامــه  در 
کار برگــزار می شــد به بحث  ایمنــی و ســامت 
و تبــادل نظــر دربــاره مهم تریــن عوامل نقص 
در مدیریــت ریســک پروژه هــای ســاختمانی 

گذشت.

ســرممیز  و  مــدرس  بختیــار  مصطفــی 
سیســتم های مدیریتــی در شــروع صحبــت 
ایمنــی  زمینــه  در  ســازمانها  اینکــه  گفــت: 
شکســت می خورند و حوادث اتفاق می افتد 
به خاطر نداشــتن دانش نیست بلکه بخاطر 
کــه دارنــد.  عــدم اســتفاده از دانشــی اســت 
موضــوع رعایت نکات ایمنی شــعور متعارفی 
کنیم، بلکه بســته  گذار  که به افراد وا نیســت 
ح و  بــه موقعیــت بایــد بــرای آن برنامــه و طــر
ایــده داشــته باشــیم. توجــه و رعایــت اصول 

ایمنی بســیار ســاده اســت و پیچیدگی ندارد 
اما دشــوار اســت چون با انسان ســروکار دارد 

و بایــد همه افراد را به رعایت این نکات ملزم 
کرد.

غ التحصیــل  فار رفعتــی  فریــدون  مهنــدس 
کان  کار در پروژه هــای  معمــاری کــه تجربــه 
کشــورهای اروپایــی را دارد اعتقاد  عمرانی در 
کارآموزی  دارد باید از ســال دوم دانشکده ها 
کنیــم،  اجبــاری بــرای دانشــجویان را شــروع 
بــه  کارگاه  در  وقتــی  دانشــجویان  ایــن  زیــرا 
طــور مســتقیم مشــکات را نبیننــد و پــس از 
را  ایمنــی  آمــوزش  و  دانــش  دانشــگاه  در  آن 
نبینند درک درســتی از اهمیــت این موضوع 
کارگاه هــا  کــرد  کیــد  نخواهنــد داشــت. وی تا
آمــوزش  محــل  بهتریــن  دانشــجویان  بــرای 
داشــته  حضــور  آن  در  می تواننــد  کــه  اســت 

باشند. 
رضا حکمت شعار عضو هیات علمی دانشگاه 
محیــط  بهداشــت  و  ایمنــی  مدیرگــروه  و 
دانشــگاه علــوم پزشــکی ســبزوار در تکمیــل 
کارشناسان  صحبت مهندسان ساختمان و 
گفــت: آمــوزش صــرف در بســیاری از  ایمنــی 
گره گشــا باشــد بلکــه باید با  مــوارد نمی توانــد 

مدیریت ریسک یک رویكرد 
مهم مدیریت کیفیت است که 
می تواند بطور بسیار مشخص 

هزینه های پروژه را پایین 
بیاورد و بهره وری را باال ببرد. 

این موضوع به یک درك 
سازمانی در ساختار حاکیمتی 

و بخش خصوصی نیاز دارد 
که اگر به این درك نرسیم 

نمی توانیم مدیریت ریسک را 
به درستی اجرا کنیم.

نقش فرهنگسازی در انجام صحیح مدیریت ریسک 
در پروژه های ساختمانی 

در نشستی با موضوع ایمنی در محل کار مطرح شد:

س�ق
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فرهنگســازی موضــوع ایمنــی را بــرای افــراد 
کید  کنیم. وی بــا تا کودکــی روشــن  از ســنین 
راهکارهایــی  بــا  بایــد  مســئولین  اینکــه  بــر 
کنند  شــاخص های انگیزشی را در افراد بیدار 
گفــت متاســفانه اولویت ایمنــی و فرهنگ آن 
به درســتی در بین مســئولین ما جــا نیفتاده  
اســت. وی بــا ذکــر یــک مثــال بــه بیــان ایــن 
گفت: وقتی  موضوع پرداخت. حکمت شــعار 
مدیــر ایمنــی و بهداشــت در یک پــروژه بزرگ 
بــودم و یــک روز بــه خاطر عدم رعایــت موارد 
گرفتــم تحــت فشــار قرار  کار را  ایمنــی جلــوی 
که چرا یک پروژه بزرگ و ملی را متوقف  گرفتم 
آن  انســانها  جــان  ارزش  متاســفانه  کــردی؟ 
کــه بایــد مــورد توجــه قــرار نمی گیــرد و  گونــه 
بســیاری از پیمانــکاران می خواهنــد بــه هــر 
نحوی ســازه ها را پیش ببرند و پروژه را بدون 
کــه دچار حادثه  توجــه به جان انســان هایی 

می شوند به اتمام برسانند.
نیــز دربــاره علــل  محبوبــه پدرام نیــا، معمــار 
گفت: بــروز حوادث عموما  کار  وقــوع حوادث 
کــه مالــک و پیمانــکار  بــه ایــن دلیــل اســت 
کیفیت های متفاوت  گانه ای بــا  ارزیابــی جدا
ایــن  کــه  می دهنــد  انجــام  ریســک  بــرای 
موضوع رفتارهای متناقض را شکل می دهد 
مثــل  می شــوند.  متفــاوت  ریســک ها  چــون 
که ایمن ســازی  کم عمــق رها شــده  گودهــای 
کارفرمــا و پیمانــکار باهــم  نمی شــوند چــون 
ارزیابــی یکســانی ندارنــد و نحــوه ی برخــورد 
آنهــا بین پرهیز از ریســک و پذیرفتن ریســک 
گــر بتوان مدیریت ریســک  متغیــر اســت. اما ا
در پروژه هــا را انجــام داد ایــن مشــکل حــل 

می شود.

کشاورز متخصص حوزه ایمنی  امیرحسین 
و آتش نشــانی به تناقــض پدافند غیرعامل و 
سازمانهایی مثل آتش نشانی که می خواهند 
کان مدیریت ریســک را انجام  در پروژه  های 
کرد و خواســتار پرداختن بیشتر  دهند اشــاره 
بــه آن شــد. وی همچنیــن بــه جــای خالــی 
مباحــث ایمنــی در دانشــگاه ها و رشــته های 
گفــت  و  کــرد  اشــاره  ســاختمان  مهندســی 
فرهنگ ایمنی در سرفصل های دانشگاهی و 

درسی رشته های مرتبط وجود ندارد.
کاهــش  محب علــی نیــز در ادامــه بــه بحــث 
گفت: مدیریت  کرد و  هزینه های پروژه اشاره 
کیفیت  ریســک یــک رویکــرد مهــم مدیریــت 
بســیار مشــخص  بطــور  کــه می توانــد  اســت 
هزینه های پروژه را پایین بیاورد و بهره وری را 
باال ببرد. این موضوع به یک درک ســازمانی 
کیمتی و بخش خصوصی نیاز  در ســاختار حا
گر به ایــن درک نرســیم نمی توانیم  کــه ا دارد 

کنیم. مدیریت ریسک را به درستی اجرا 
کــه  ســاختمان  مهنــدس  چمنــی  بهــرام 
نیــروگاه  و  تهــران  متــرو  چــون  پروژه هایــی 
اســت  معتقــد  دارد  کارنامــه  در  را  دماونــد 
فرهنــگ ایمنــی بایــد درونی شــود و در بحث 
کم  آموزش هم آموزش های مربوط به ایمنی 

کاربردی نیست است و همان میزان هم 
پروژه هــای  مدیــر  و  مهنــدس  زویــچ  امیــر 
ســاختمانی در امریکا با بیان تجربه شخصی 
گفت  کشــور  کارگاهــی در این  خــود از فضــای 
کــه وقتی بــه امریکا آمدم بــرام جالب  چیــزی 
کــه شــعار اول ایمنی بعد  توجــه بــود این بود 
کشــور بســیار مهم بود چــون اول  کار در ایــن 

هــر جلســه در هــر پــروژه حداقــل ده دقیقــه 
دربــاره ایمنــی صحبــت می شــد و فوکــوس و 
توجه بسیار زیادی به بحث ایمنی میکردند. 
در ایــران متاســفانه مهندســین عمــران چیز 
ســرفصل  در  و  نمی داننــد  ایمنــی  از  زیــادی 
درســی آنهــا چنین چیزی نیســت و هرکســی 
کار آن را یــاد بگیــرد. در امریــکا تنهــا  بایــد در 
که مدیر پــروژه می تواند بــه خاطر آن  چیــزی 
کند ایمنی  کار پیمانــکار را تعطیل  بــه راحتی 
کار مدیر  اســت و در ســایر موارد هزینه توقف 

پروژه است.

دکتر الهام امینی از سازمان نظام مهندسی 
گفت:  تهران نیز درباره عملکرد این ســازمان 
گرفته متوجه این  بعد از بررســی های صورت 
که ســواالت مربوط به آزمون  موضوع شــدیم 
که مهندســان  اچ اس ای و دوره هــای ایمنی 
در  وی  نیســت.  کاربــردی  زیــاد  می گذراننــد 
گفــت از همــکاری بیشــتر بیــن نظــام  ادامــه 
اســتقبال  ایمنــی  متخصصیــن  و  مهندســی 
و  فنــی  دانــش  از  بتونیــم  تــا  کــرد  خواهیــم 
کنیم.  تخصصــی ایــن متخصصــان اســتفاده 
وی همچینین ضمن اشــاره به ریســک های 
دارد  وجــود  ایــران  در  کــه  محیطــی  زیســت 
کنار مســایل فنی این نکته هم  کرد در  کید  تا
مغفــول نماند و در مباحــث مربوط به ایمنی 

به این نکات نیز توجه شود.
کیــد  تا بــا  ایــن جلســه  پایــان حاضریــن در  در 
ویــژه  بــه  نشســت ها  اینگونــه  ادامــه  لــزوم  بــر 
پــروژه  مدیــران  و  مهندســان  ســطح   در 
جلســه ایــن  برگــزاری  کاران  انــدر  دســت   از 

 تشکر کردند.





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 66۴6۴261 و 66۴02037  
داخلی 100 و 1۴0   میسر  است.

 انتشار جلد چهارم مجموعه پرسش و پاسخ  با موضوع

  ضوابط تعدیل   



1- ارائه کلیه خدمات حسابرسی صورتهاي مالی در جهت اطمینان بخشی، مناقصات، 1- ارائه کلیه خدمات حسابرسی صورتهاي مالی در جهت اطمینان بخشی، مناقصات، 

     بانک ها (اخذ تسهیالت و ضمانت نامه) و ....     بانک ها (اخذ تسهیالت و ضمانت نامه) و ....

2- ارائه کلیه خدمات حسابداري به شرکت ها بصورت پیمانی با بهره گیري از نیروهاي 2- ارائه کلیه خدمات حسابداري به شرکت ها بصورت پیمانی با بهره گیري از نیروهاي 

     حرفه اي در تمام سطوح      حرفه اي در تمام سطوح 

3- نظارت بر واحد مالی شرکت ها بصورت پیمانی و ارائه راهکارهاي مورد لزوم در جهت3- نظارت بر واحد مالی شرکت ها بصورت پیمانی و ارائه راهکارهاي مورد لزوم در جهت

      بهبود فرآیندهاي مالی      بهبود فرآیندهاي مالی

4- تنظیم الیحه دفاعیه و شرکت در کمیسیون هاي حل اختالف مالیاتی4- تنظیم الیحه دفاعیه و شرکت در کمیسیون هاي حل اختالف مالیاتی

5- انجام کلیه امور مربوط به اصالح حسابهاي سنواتی و رفع مغایرتها5- انجام کلیه امور مربوط به اصالح حسابهاي سنواتی و رفع مغایرتها

6- ارائه مشاوره مـورد لزوم در ارتباط با قوانین و آخـرین بخشنامه هـاي مالیـاتی و6- ارائه مشاوره مـورد لزوم در ارتباط با قوانین و آخـرین بخشنامه هـاي مالیـاتی و

      استانداردهاي حسابداري      استانداردهاي حسابداري

7- مشاوره و راهنمایی در جهت خرید و ارتقاء نرم افزارهاي مالی7- مشاوره و راهنمایی در جهت خرید و ارتقاء نرم افزارهاي مالی

web:  www.hesaboketab.comشمـاره تمـاس مـوسسه: 88248853-4

Accounng Instute.
H E S A B & K E T A B

عضو انجمن حسابداران خبره ایران (عضویت حقیقی)

عضو انجمن حسـابداري ایران (عضویت حقوقی و حقیقی)

عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران (عضویت حقیقی)

 عملیات اجرایی مورد اســتعالم: اســتقرار بلوکهای بتنی به ابعاد 1۰*2۰*8 ســانتی متر )به شــیوه دســتی( روی بســتر ماسه ای به ضخامت

 3 ســانتی متر شــامل پخش، شمشــه کشی و تسطیح ماسه بستر )روی زمین از قبل زیرسازی شده(، بلوک چینی با رعایت تلورانسهای افقی 

و ارتفاعی، تراکم دســتی و تنظیم راســتا و خطوط، پرکردن درز بین بلوکها با ماســه بادی و تمیزکاری نهایی - مســاحت قرارداد: 2۰ هکتار

توجه:
کار، بیمه و  کارفرما انجام خواهد شــد. تأمین ادوات مورد نیاز اجرای  کارگری توســط  کلیه مصالح، انجام عملیات نقشــه برداری و نیز اســکان   تأمین 

کارکنان بر عهده پیمانکار می باشد. مالیات، ایاب و ذهاب، دستمزد و هزینه غذای 

ح توسعه مجتمع بندری شهید رجایی - استان هرمزگان محل پروژه: فاز سوم طر
info@culham-co.com:آدرس ایمیل

شماره تماس:021-88046460

کس:021-88036015 شماره فا

آگهی استعالم قیمت پیمانکاری
کف پوشی محوطه پسکرانه اسکله با استفاده از بلوکهای بتنی با مشخصات  بدینوسیله از پیمانکاران واجد شرایط برای اجرای 

ذیل دعوت به عمل می آید نســبت به ارایه پیشــنهاد قیمت به همراه ارســال ســوابق اجرایی و لیســت پروژه های مشابه انجام 

گهی اقدام نمایند: ج در ذیل آ کثر تا تاریخ 1400/06/14 به آدرس مندر شده قبلی، حدا

           

مشاغل خدماتی مشاغل خدماتی 
زیر بار کرونا خرد شدند؛زیر بار کرونا خرد شدند؛
 پیمانکاران هم! پیمانکاران هم!

توجه به جایگاه پیمانکارانتوجه به جایگاه پیمانکاران
 به عنوان تولید کننده به عنوان تولید کننده






