
خالصهایازاهمعملکردونتایجپیگیریهای
هیاتمدیرهودبیرخانهدورهبیستوسوم
آذرماه1400

 اهی 
ت

رک�
ث

یکای �
د�

ر �ال  س�ن به �ه �

ه
ئ
ارا� و  دگی 

�ن ن
سار امر  در    

ت
ال� ی

سه�
ت
�
اد  ب

ح ا�ی در  مگامی  �ه
و  مکاری  �ه

  ، دگی 
�ن ن
سار اء 

�ت ت
 ار�

 . 
ت

موده اس�
�ن
لی 

م
وسعه 

ت
ر � �ی

مس
ع در 

ن
�
ع موا

ن
�
 ر

ت
تها در �به�

به دول� ه �
ن
ا�

اوره اهی صاد�ت
 مسث

با 
� سالها  ن  ا�ی طی  در  که  کا  ی

د�
س�ن ن  ا�ی وان 

ت
ر� �چ و   

ن
ر�ی�

ث
� ای 

اع�ن  
ث

ال�
�ت
�به  ی

�
ت
�

ن
�

 

د،    
ه ا�ن

ت
�

ن
 ر�

ث
ی� �  �چ

ث
 ا�دا�

ت
ع�

ن
ر ص�

ت
�

ث
یس � ه �ب ر�چ اء �ه

�ت ت
 ار�

ت
راوان در �به�

ن
� 

ت
ا�

�ت
ث
ل م�

حم
ت

�
 

 .
ت

ی اس� کا�ی
ت
ودا�

ن
یع ح �

ن
�
ه ر

ّ
ل

�ت
به  دن � ی

ه رس�
ن

امرور

نها، 
ما�

ت
�

ن
 سا�

ث
 در ا�دا�

ن
ر �ی

ن
ران عر الم می دارد که ا�ی

ع
ل ا

م
ی کا

ن
رار

ن
با �را�

ید و  �
رد�

ت
بدون �

�

لی 

�ن
رواهی دا �ی

ن
به � کی �

ت
م�

ره  �ی
ن

ی و �
ت

�
ن

�
ن

�
ه اهی 

ث
رور ی ، �چ �ب

آ
لها ، سداه ،  کاراهی ا

�ن
و

ت
چلها ، �

�
ها و  را�ه

. 
ت

ی اس� ار�ب
تهای �ن

رک�
ث

�  
ن

 ار
ن

ار ی
� ن

ی � وده و �ب �ب

ار 
ن

ر ن ا�ب
ت

�

ث
بدون دا�

روع کار �
ث

 ما ، در �
ن

ر �ی
ن

ان عر
 ک�و�ت

ث
ی� � ی �چ

ن
�

کا �یع ی
د�

ن س�ن ای اول�یه ا�ی
اع�ن

ر  �ی

ن
�

ن
�

م 
ک
   

ت
�

ّ
م �ه

با 
� و  ود 

ن
ح به  � کاء 

ت
ا� و  ا 

یک�ت
�
د 

داو�ن
�ن به  � ال 

ّ
ک

ت
ا� با 

� م 
ن

الر کی  ی
� ن

�
مکا ل 

ئ
�
وسا  و 

و  ص�ان 
ن

ح
ت

م�
 ، دسان 

مه�ن  
ت

درس�  
ت

� ر�ی مد�ی و   
ت

� �هدا�ی با 
� و  ی 

ن
رور ه 

ن
ا� ب

�
ث

س  
ث

�

ث
�

کو و 

داوم 
�ت نها 

�
آ

ا  
ن

د که �چ� ار
�ن

ث
باس

� ی  رو را�ه
ث

ی� � �چ مدار و  ر�چ د �چ
�ن ت
س�

ن
�
وا

ت
�  ، ی 

ن

را�  ا�ی
ن

ر�ی�
ث

کارگران �

ود. 
ث

� ا�هده می 
 مسث

ن
که امرور  

ت
ی اس�

ن

مرا�
ع

ل 
ک

ن 
آ

�به ا ی
�

ت
�

ن
�
و   

ت
�

ن
یا�

�

یهن  �
م

دگی 
�ن ن
ان راه سار

ن
بار

ن �رداران و �ر�  ا�ی
ن

 ار
ت

ودی اس� یاد�ب
ای �

�ن
ه �ب

ث
رور ر �چ  �ه

ن
امرور

�چه 
ن

�
آ

ا ، اگر  د�  �امی 
ول مرحوم  مه�ن

ت
�ب�   . د 

�ن ن
ک� ی می  ا�ی

م ود�ن
ن

 ح
ت

لک�
مم

ای  ب
ای � ب

که در �

ود که اگر 
ث

ه می �
ن

ال��
م
م  ی

� �ه
رار د

ت
ی  � یا�ب

� ن
د را  مورد  ارر

ام داده ا�ن ب
ح

ن
 ا�

ت
لک�

مم
ن  دسان در ا�ی

مه�ن

ن ! 
آ

بادی در ا
�

آ
مران و ا

ع
 

ن
اری ار

�ث
آ

بدون ا
م  � ی

�
ت
�

ث
س

ی دا

ن

با�
ا� ی

�
�بود ، �ب

ن
ها �

ن
�

آ
 ا

ت
�

ّ
م �ه

ور 
ث
 در ک�

ت
�

ّ
ی �

ن
ی و مد�

ت
�

ع
ن
ص�

ن 
ّ

مد  �ت
ت

�
ن

ر�
ث

ی� � ده در �چ
�ن ن
کاران سار

ن
یما�

� امعه �چ ب
دسان و �

 مه�ن
ث

�
ت
�

ن
�

د. 
وده ا�ن ار �ب

حن
ت

�
ن

�
ر ا  �چ

ث
�

ت
�

ن
�
ن  مدار ان   ا�ی ر�چ ن �چ

آ
ای ا

کا و اع�ن ی
د�

ن س�ن  و ا�ی
ت

 اس�
ت

عم�
ت

�
ل  ا�ب

�ت

 
ت

اس� ی
 س�

ت
رای درس� و و ا�ب

ن
تهای عص

رک�
ث

ود در � وه موحب
ت

بال�
لهای � ی

س�
ن
�
ا

�ت
به �چ ر �

ت
�

ث
یس � ه �ب و�ب

ت
�

ی  ار�ب
�ن اراهی 

ن
بار

� در  ور 
ن

�ص رای  �ب ر 
ت

ه� �ب و  ر 
ت

�
ث
یس � �ب  

ت
ال� ی

سه�
ت
�
اد  ب

ح ا�ی و  ی 
ن

سار صوصی 
ن

�

ن  ا�ی  
ن

ار ور 
ث
ک� ن

ار ار�ب  
ل و �ن

ن
�

ر  در دا
ت

ه� �ب و   ر 
ت

�
ث
یس � �ب رداری  �ب هره  �ب رای  �ب ر را  �ی

مس
د 

وا�ن
ت

� می 

 
ن

 ار
ت

�
ن

ا� ی
 و ص�

ن
ط

ن
 ح�

ن
مود. امرور

�ن
موار  �ه

د 
�ن ت
س� �ه

لی 
م
عی 

ت
�
یه اهی وا ا�

ده که �رم
�ن ن
تهای سار

رک�
ث

�





گزارش هیات مدیره دوره بیست و سوم
آذر 1400

3

بیش از هفتادسال حضــــــــــور و مشـــــــــــارکت 

 در عرصــــــــــــــــــــــــه آبادانی ایــــــران زمین

سندیکاي شرکتهاي ساختمانی ایران

بیش از هفتادو پنـــــــــج سال حضور و مشارکت
 در عرصــــــــــــــــــــــه آبادانی ایران زمین
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گزارش به مجمع عمومی عادي سال 1400

سندیکاي شرکتهاي ساختمانی ایران

بهمن ماه 1400

خالصه ای از عملکرد و نتایج پیگیری های
 هیات مدیره  و دبیرخانه دوره بیست و سوم

 آذرماه 1400
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سخت کوش ومردم گرا 

عقل گرا ، دانشگرا و تکثر گرا

تشکلی سر افراز از فرهیختگان

1326-1400

سندیکاي شرکت هاي ساختمانی ایران
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ریاست محترم هیات مدیره
مقدمه
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در دوره بیست و سوم هیات مدیره

پس از انتخاب هیات مدیره توســط اعضای محترم مجمع، ترکیب جدید هیات مدیره دوره بیســت 
کار خود را همزمان با تحوالت سیاسی مرتبط با بحث  سوم تلفیقی از پیشکسوتان و جوانان بود که 
کم بــر فضای کســب و کار در هالــه ای از ابهام و بالتکلیفی گســترده  برجــام شــروع نمــود ، شــرایط حا
بــر فعالیت هــای عمرانی کشــور آینده ای دشــوار بــرای صنعت احــداث را به تصویر می کشــید ولی از 
آنجایی که پیمانکاران در همه ســالها با تجربه تحمل ســختیها و مرارتهای طاقت فرسا روزگار سپری 
نمــوده انــد، این بار نیز شــوق خدمت به صنف، عبور از این شــرایط را همــوار می نمود. این دوره که  
بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونا و عدم امکان برگزاری مجمع بیش از ســه ســال طول کشــید و افتخار 
کار را  خدمت بیشتر نصیب گردید، شرایط ناشی از به سرانجام نرسیدن برجام و وجود کرونا سختی 
کثر فعالیتها تعطیل بود هیات مدیره و دبیرخانه بدون وقفه  دو چندان نمود لیکن در شرایطی که ا

گردید. و با تمام تالش در جهت همراهی اعضای محترم ایستاد و همراه اعضای خود 
هیات مدیره با ســاختار ســازمانی دبیرخانه وکمیســیونها و مشاوران خود، راههای برون رفت بخش 
گاه و موثــر خــود در جلســات تصمیــم گیری  خصوصــی از ایــن ورطــه ســخت را بررســی و بــا حضــور آ
وتصمیــم ســازی نهادهــای ذیربط دولتی و خصوصی اثرگذاری خود در بســتر ســازی و رفــع موانع را 
تبیین نمود و در این راه ســندیکا کوشــید اولویت های درونی و محیط بیرونی را تحلیل و تمهیدات 

الزم را در جهت همگرایی به منصه ظهور برساند.
در بعــد داخلــی، بــا برگــزاری نکوداشــت هفتادمیــن ســال تاســیس و ســابقه خدمــت و قدمــت 
سندیکا برون داد اقدامات و خدمات صنفی این دوره سندیکا عالوه بر استقبال اعضای صنف 
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با درخواســت شــرکتهای ســاختمانی برای عضو شــدن در جمع اعضای گرانقدر ســندیکا همراه شد که در 
این دوره بیشــترین اعضای جدید به ســندیکا اضافه گردید که پس از درخواســت عضویت و احراز شرایط 

عضویت مطابق اساسنامه و آئین نامه عضویت بیش از 65شرکت به جمع اعضای صنف ملحق شدند. 
ســندیکا بــه جهــت توانمند ســازی اعضا با برگــزاری کارگاههای آموزشــی در حوزه های مختلف مــورد نیاز صنف 
و برگــزاری دوره هــای ایمنی مدیران و باالبردن مهارت و مدیریت اســتاندارد ســازی و نقــد و تبیین قوانین حوزه 

کار خود قرارداد. صنف را در دستور 
زمینــه  در  گیــر  تصمیــم  و  ســاز  تصمیــم  نهادهــای  بــا  مشــترک  نشســت های  برگــزاری  بیرونــی،  دربعــد 
تسهیل،شفاف سازی  و رفع موانع و ابهامات قانونی، اصالح و یا حذف قوانین و لوایح و آئین نامه های مخل 
ترین سطح  کسب و کار را با استفاده از ظرفیت موجود سندیکا در تعامل با سازمان برنامه و بودجه در باال
ممکن، مجلس شــورای اســالمی و کمیسیونهای مجلس، دولت و وزارتخانه های مرتبط، معاون اول ریاست 
جمهوری، ســازمان تامین اجتماعی، ســازمان امور مالیاتی  و اتاق بازرگانی ایران، شــورای گفتگوی دولت و 
ح وپیگیری نمود و نتایج خوبی در تصویب قانون دائمی مالیات  بخش خصوصی موضوعات مربوطه را مطر
گذاری و حفظ قدرت خرید و بازه زمانی اسناد  بر ارزش افزوده و اصالح تاریخ تعلق مالیات، اصالح نحوه وا
خزانه اسالمی، حل مشکالت پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسالمی سال 97، دریافت بخشنامه ضریب 
کرونــا بعنــوان اولیــن صنفی که جبران هزینه های تحمیلی ناشــی از کرونا را مصــوب و اخذ نمود در صورتیکه 
نهایــت حمایــت دولت از ســایر اصناف ارائه وام بانکی و یا تقســیط بدهی و تعویــق پرداخت حقوق دولتی 
بود، اصالح آئین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران و مباحثی از قبیل تاثیر در  واقعی سازی  فهارس بهای 
پایه در مقاطع زمانی مناسب، تاثیر گذاری در ابالغ شاخص های تعدیل و مطالبات پیمانکاران و غیره اقدام  

نمود و برخی از مواردی که در دستور کار بودن و منتج به نتیجه نگردید همچنان در دستور کار قراردارد.
افــزون اینکــه در دوره بیســت ســوم هیــات مدیره بدلیل شــیوع ویــروس بیماری کرونــا که شــاید از این منظر 
سخت ترین دوره کاری سندیکا در طول 75سال حیات خود بود که هم می باید چراغ سندیکا را روشن  می 
ماند و هم به دنبال پیگیری و حل منافع صنفی بود بر این اساس افتخاردارد اعالم نماید ضمن رعایت دقیق 
پروتکلهای بهداشــتی و حفظ ســالمت همه پرســنل دبیرخانه حتی یک روز ســندیکا از فعالیت بازنمانده و 
مســائل صنفی اعضا همچون موارد پیشــگفته  و البته تامین اقالم ضروری دوره کرونا برای شــرکتهای عضو  

اقدام گردید.
در ادامــه، گزارشــی از مهــم ترین اقدامــات هیات مدیره دوره 23 و دبیرخانه ســندیکا جهت اســتحضار اعضای 
محترم تقدیم می گردد الزم به ذکر است گزارش کمیسیونهای سندیکا بعنوان مشاوران و اتاق فکر هیات مدیره 
در گزارشــات ســالیانه و همچنین از طریق نشــریه وزین پیام آبادگران منتشــر گردیده که  جهت پرهیز از تطویل 
کثر موارد به صــورت تیتر ارائه می گردد هر چنــد که اعضای محترم  کالم و عــدم تکــرار مــوارد گزارش شــده قبلی ا

سندیکا از اقدامات انجام شده اطالع داشته اند و یاری رسان سندیکای خود بوده اند.
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11
  اصالح تبصره»1«ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم 

طبــق مــاده 86 قانــون مالیات هــای مســتقیم"پرداخت کننــدگان حقــوق هنــگام هــر پرداخــت یــا تخصیص آن 
مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده )85( این قانون محاســبه و کســر و تا پایان ماه بعد ضمن تســلیم 
فهرســتی متضمــن نــام و نشــانی دریافت کننــدگان حقوق و میــزان آن به اداره امــور مالیاتی محــل پرداخت و در 
ماههــای بعــد فقــط تغییــرات را صــورت دهنــد"  لیکــن در ســال 96، این تبصــره بدین شــکل اصالح شــد که "در 
مــورد پرداختهایــی کــه از طــرف غیــر از پرداخــت کننــده اصلــی حقــوق به اشــخاص حقیقــی به عمــل می آید، 
پرداخت کننــدگان مکلفنــد هنگام هر پرداخت، مالیات متعلــق را با رعایت معافیتهای قانونی مربوط به حقوق 
کثر تا پایان ماه بعد با  به جز معافیت موضوع ماده 84 این قانون، به نرخ مقطوع 10 درصد محاسبه، کسر و حدا
فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت 

تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود."
پس از اصالح این تبصره، اداره کل امور مالیاتی در راستای رسیدگی به عملکرد سال 1396 شرکتهای پیمانکاری، 
با استناد به آن، با تلقی کارکرد پرداخت پیمانکاران دست دوم حقیقی به عنوان "حقوق" مبادرت به مطالبه 
10 درصد کارکرد پیمانکاران دست دوم به عنوان مالیات حقوق می نماید. سندیکای شرکت های ساختمانی 
ایران مشکالت ناشی از نحوه اجرای تبصره )1( ماده )86( قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 و اصالحی 
1396 توســط ادارات امــور مالیاتــی درخصوص تلقــی کارکرد پرداخــت پیمانکاران دســت دوم حقیقی به عنوان 
حقــوق و مطالبــه مالیــات مقطوع 10 درصد از پیمانکاران اصلی، را در کمیته ماده 12 مطرح و درخواســت  نمود 
تا اصالح رویه ســازمان امور مالیاتی در دســتور کار کمیته قرار گیرد، که نتیجه آن اصالح رویه و ابالغ بخشــنامه و 

نامه سازمان برای عدم مطالبه مالیات حقوق برای قراردادهای پیمانکاری دسته دوم بود.
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22
  اسناد خزانه اسالمی و مشکالت آن و اقدامات انجام شده

اســناد خزانه، اوراق بهادار بانام یا بی نامی اســت که خزانه داری کل با بهای اســمی معین و بدون کوپن سود با 
کثر تا سه سال منتشر کرده و در قبال بدهی های مسجل بخش دولتی و با توافق بستانکاران  سررسیدهای حدا

در اختیار آنها قرار می دهد.
اوراق مشــارکت، اوراق بهــادار بــا نــام یــا بینامــی اســت که به قیمت اســمی مشــخص بــرای مدت معین منتشــر 
می شــود و به ســرمایه گذارانی که قصد مشــارکت در اجرای طرحهای موضوع ماده )1( قانون نحوه انتشــار اوراق 
گذار میگردد. دارندگان این اوراق به نســبت قیمت اســمی و مدت زمان مشــارکت، در سود  مشــارکت را دارند وا
حاصل از اجرای طرح مربوط، شــریک خواهند بود. خرید و فروش  این اوراق نیز مســتقیمًا و یا از طریق بورس 

اوراق بهادار مجاز می باشد.
این اسناد ابزارهای مالی است که مبتنی بر بدهی دولت به نظام بانکی، ذینفعان و تامین کنندگان منابع بوده 
و به وســیله خزانه داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشــر می شــوند و دولت تدبیر و امید مقرر نمود تا 
بدهی هــای معوقــه و جاری دولت به بخش خصوصی با انتشــار اســناد خزانه اســالمی و اوراق مشــارکت تســویه 
شــود. در این خصوص باید گفت که اراده دولت برای کاســتن از بار بدهی خود به بخش خصوصی قابل تقدیر 
اســت؛ لیکــن اینکــه آیا این روش، در شــرایط کنونــی پیمانــکاران در انجام پروژه هــای عمرانــی، نیازمند تکمیل 
یا اصالح اســت، قابل تأمل اســت؛ زیرا اســناد خزانه اســالمی و اوراق مشــارکت طی ســالهای 95 تا 97 مشــکالت 
عدیــده ای را از جملــه نرخ حفــظ قدرت خرید، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اســناد، عدم پذیرش در فرابورس، 
نرخ تنزیل اوراق وخسارت ناشی از تنزیل، عدم پذیرش هزینه های مالی مترتب بر اوراق به عنوان هزینه قابل 
، نبود مکانیزم اعطای ســپرده های حســن انجام کار و ... داشــته اســت،  قبــول مالیاتــی، نبــود عملیــات بازار باز
بنابراین همین مشــکالت ســبب شــد تا  سندیکا موضوع را در شورای گفتگو  مطرح و به بررسی آنها بپردازد و در 
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نهایــت برخی از این مشــکالت پس از جلســات شــورا با اصالح آییــن نامه های اجرایی قوانیــن بودجه مرتبط به 
گردد. اسناد خزانه و همچنین صدور  بخشنامه هایی مرتفع 

پیمانکاران بازوی اجرایی دولت در اجرای طرحهای تملک داراییهای ســرمایه ای هســتند و همســو با اهداف 
پیــش بینی شــده، در عمران و ســازندگی کشــور گام برمــی دارند؛ به تبــع آن، مهمترین مانع پیــش روی در این 
عرصــه را می تــوان کاهــش بودجــه عمرانی کشــور و ســبقت هزینه هــای جاری دولت نســبت به بودجــه عمرانی 
کثر20 تا 30 درصد بخش تملک داراییهای ســرمایه ای باعث  دانســت. همچنین تخصیص بودجه و تحقق حدا
گیرد و فعالیتهای عمرانی دچار  شده است تا پروژه ها، تولید ملی و نرخ  اشتغال کشور به شدت تحت تاثیر قرار 

رکود شوند.
در ارتبــاط بــا فعالیتهــای عمرانــی دولت تدبیر و امید که مســئولیت اداره کشــور را بر عهده گرفــت، مقرر نمود تا 
بدهی هــای معوقــه و جاری دولت به بخش خصوصی با انتشــار اســناد خزانه اســالمی و اوراق مشــارکت تســویه 
شــود. در این خصوص باید گفت که اراده دولت برای کاســتن از بار بدهی خود به بخش خصوصی قابل تقدیر 
اســت؛ لیکــن اینکــه آیا این روش، در شــرایط کنونی پیمانــکاران در انجام پروژه های عمرانــی، نیازمند تکمیل یا 

اصالح است، قابل تأمل است.
 دبیرخانه شورای گفتگو موضوع »مشکالت پیمانکاران و مهندسان مشاور بخش خصوصی در صنعت احداث« 
را با حضور نمایندگان تشکل ها و انجمن های مهندسی مشاور و پیمانکاران صنعت احداث از جمله سندیکای 
شــرکت های ســاختمانی ایران و  انجمن   شــرکتهای راهسازی ایران مورد بررسی قرار داد که مشکالت مربوط به 

اسناد خزانه و اوراق مشارکت، به عنوان مهمترین مطالبه پیمانکاران و مهندسان مشاور از دولت عنوان شد.
 این اســناد از ابزارهای با ماهیت بدهی اســت که هدف از انتشار آن ها تامین کسری بودجه 
دولتهــا اســت؛ در ایــن روش دولــت در واقع بدهی های خــود به بخش غیردولتــی را به اوراق 
تبدیل می کند و این اوراق در بازار منتشــر می شــود و پیمانکاران درخواست تسویه حساب 
خــود را بــه وزارتخانــه یــا ســازمان مربوطــه می دهنــد و بعــد از تحویــل اوراق، آن را یــا تــا زمان 

سررسید، نگهداری می نمایند و یا در بورس و فرابورس ایران به فروش میرسانند.
 

مشکلاسنادخزانهاسالمیدرسال95

طبق بند )هـ( تبصره  )5( قانون بودجه ســال 95 »دولت مجاز اســت اســناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید 
را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت 
طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای و به مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن 
در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده )20( قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1به 
گذار کند.  قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد )75.000.000.000.000(ریال به طلبکاران غیردولتی وا
اســناد مزبــور از پرداخــت هرگونه مالیات معاف می باشــد و به عنــوان ابزار مالی موضوع قانون بــازار اوراق بهادار 
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جمهــوری اســالمی ایــران مصوب 1384/09/1محســوب شــده و بــا امضای وزیر امــور اقتصــادی و دارایی صادر 
می شود.

اســناد خزانه اســالمی از قابلیت داد و ســتد در بازار ثانویه برخوردار اســت و ســازمان بورس و اوراق بهادار باید 
ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توســط بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران ممنوع است«.
براســاس این بند و آیین نامه اجرایی بند )هـ( تبصره 5 قانون بودجه ســال 95، از زمان مّســجل شــدن بدهی ها 
به دلیل زمانبر بودن فرآیند انتشــار اوراق، به پیمانکاران به منظور حفظ قدرت خرید، مبلغی نســبت به حجم 

بدهی ها به پیمانکاران پرداخت می شد.
در بنــد )ب( مــاده 1 آییــن نامــه اجرایــی بنــد )هـــ( ایــن تبصــره از قانــون بودجــه 95 چنیــن آمــد کــه »حفــظ قدرت 
کثر مبلغ پانــزده درصد )%15( به ازای یک ســال تاخیــر در پرداخت  خریــد عبــارت اســت از مبلغی متناســب با حدا
 طلــب طلبــکاران غیــر دولتــی بــه مبلــغ بدهی مســجل اضافه مــی شــود«. الزم به ذکر اســت طبــق تبصره1 مــاده 2 
آیین نامه مذکور، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید، از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیتها یا 
صورت حسابهای صادره طلبکاران غیردولتی توسط مقام مجاز دستگاه اجرایی عهده ذی حساب تا تاریخ 

انتشار اسناد خزانه اسالمی است که با عنایت به این بند از آیین نامه و به دلیل اینکه بازه زمانی حفظ قدرت
خرید، از زمان مسجل شدن مطالبات تا تاریخ انتشار اسناد است، لیکن سررسید آن اسناد، به  مدت یک سال 

تا سه سال می باشد، ایراد اساسی به این اوراق وارد است.
دلیل تدوین این بند ربوی بودن پرداخت حفظ قدرت خرید برای زمان آتی بود به عبارتی؛ محاســبه حفظ 
قدرت خرید تا سررســید با اشــکال شــرعی ربوی بودن مواجه اســت، لیکن از نظر پیمانکاران، این مشــکل باید 
بــا یــک راه حــل فقهی توســط دولت حل گردد، زیــرا پیمانکاران وظایف خود را به درســتی انجــام داده و به نظر 
می رســد که تعیین میزان خســارت دارندگان اســناد در انتهای زمان سررســید و پرداخت به ایشــان متناسب با 
غ از اشــکال شــرعی باشــد و در عین حال  شــاخصی نظیر نرخ تورم بانک مرکزی در دوره سررســید گذشــته، فار

گردد. متضمن عدم ضرر طلبکاران دولت 

پذیـرشحفـظقـدرتخریـداسـنادخزانـهاسالمیتـازمانسررسـیدازسـوی
کمیتـهفقهیسـازمانبـورسدرسـال95

موضــوع بــازه زمانی حفظ قدرت خرید اســناد خزانه اســالمی موضوع تبصره 1 ماده 2 آیین نامــه اجرایی بند )ه( 
تبصــره 5 قانــون بودجــه 95، در شــورای گفتگوی دولــت و بخش خصوصی مطــرح و منتج به برگزاری جلســاتی 
مبنی بر بررسی شرعی بودن حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسالمی تا زمان سررسید در سازمان بورس گردید و 
در نهایت کمیته فقهی سازمان بورس، نظر مثبت خود را مبنی بر عدم اشکال شرعی حفظ قدرت خرید اسناد 

کتبی به دبیرخانه شورا ابالغ نمود . خزانه اسالمی تا تاریخ سررسید توسط دولت، به صورت 
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مشکالتاسنادخزانهاسالمیدرسال96

اســناد خزانه اســالمی در ســال 96 برای پرداخت مطالبــات پیمانکاران، طبق تبصره 36 قانــون بودجه95 که برای 
گذار می شود؛ لیکن این  ( تبصره 5 قانون بودجه96، وا سال 96 هم تمدید شده است وهمچنین تبصره بند )هـ( و )ز

گذاری مشکالتی را برای پیمانکاران ایجاد نمود. مشکالت  اسناد خزانه اسالمی در سال 96 به شرح ذیل است: وا

نرخحفظقدرتخریداسنادخزانهاسالمی

آیین نامــه اجرایــی بنــد )هـــ ( تبصــره 5 قانون بودجــه96 در تاریــخ 20 /96/03بــه تصویب هیأت وزیران رســید؛ 
گرچــه در تبصــره 1 مــاده 2 آیین نامــه، بــا توجــه بــه اقدامات ســال 95 و اخــذ مصوبه کمیتــه فقهی، بــازه زمانی  ا
محاســبه حفظ قدرت خرید تا تاریخ سررســید اســناد خزانه اصالح گشت، لیکن در بند ب ماده 1، حفظ قدرت 
کثر تا %8  شد که به ازای هر  خرید که تا قبل از این به میزان %15 تا زمان انتشار اسناد بود، معادل مبلغی حدا
ســال تاخیر در پرداخت طلب پیمانکاران تا زمان سررســید اســناد خزانه اسالمی به مبلغ بدهی مسجل اضافه 
می شــود. لذا آیین نامه مذکور برای اوراق اســناد خزانه، صرفا به لحاظ شــکلی اصالح شــد و قدرت خرید اســناد 
را تا تاریخ سررســید حفظ نمود، لیکن عمال با کاهش نرخ حفظ قدرت خرید از %15 به %8 ، با فرض سررســید 

یکساله  اسناد، تغییرات مورد نظر فعاالن بخش خصوصی اعمال نگشت.
کاهنده  ، نرخ %8 حفظ قدرت خرید در آیین نامه، با منطق نرخ تورم  طبق اظهارات برخی مسئوالن صاحبنظر
و انتظــاری طبــق پیش بینــی بانــک مرکــزی، از طــرف ســازمان برنامــه و بودجــه بــرای تصویــب به هیــأت دولت 
فرستاده شد، لیکن در روند تدوین این آیین نامه از بانک مرکزی کسب نظر نشد، بنابراین مشکل حفظ قدرت 
خرید ادامه یافت. در تعیین نرخ 8 %کلمه» تا« نیز اضافه شــده اســت که این نرخ باب تفســیر برای کارفرمایان 
و ذیحســابان دســتگاههای اجرایــی بــرای پرداخت حفظ قدرت خرید اســناد خزانه اســالمی فراهــم می نماید و 

محلی برای تفسیر و سوء استفاده ایجاد می گردد.

عدمپذیرشاسنادخزانهاسالمیدرفرابورسوخسارتناشیازتنزیل

بــا توجــه بــه حجم بــاالی اوراق بدهی و اعتقاد بعضی از فعاالن بازار به تاثیر منفی انتشــار اوراق   بدهی بر ارزش 
معامالت، سازمان بورس از پذیرش این اوراق در بازار ممانعت نمود. این امر سبب شد تا ریسک نقد شوندگی 
ایــن اوراق  افزایــش یابــد، زیــرا یکــی از اهــداف پذیرش اســناد خزانه اســالمی در فرابــورس )بازار ثانویــه(، کاهش 

ریسک نقد شوندگی برای دارندگان این اوراق بود.
همچنین این امر سبب شد تا معامله این اوراق از طریق غیر رسمی و واسطه گری صورت پذیرد   و نرخ تنزیل 

گردد. بیشتری به دارندگان این اوراق تحمیل 
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به  عالوه  اسناد خزانه اسالمی با نماد سخاب از این نوع اوراق است که دارنده پس از یافتن مشتری و پرداخت 
مبلغــی حــدود 5 درصــد ارزش آن بــه عنــوان حق العمل، به شــعب منتخب بانک ملــی مراجعه کــرده و اوراق را 
انتقال میدهد. معمواًل فروشنده اوراق )پیمانکاران( به سبب نیاز به نقدینگی با کسر بیش از 30 درصد از مبلغ 

اسمی به فروش اوراق اقدام می نمایند.

عـدمپذیـرشهزینـههایمالـیمترتـببـراوراق
بـهعنـوانهزینـهقابـلقبـولمالیاتـی

ســازمان امــور مالیاتــی از پذیــرش هزینه های مالــی مترتب بــر اوراق بدهی به عنــوان هزینه قابل قبــول مالیاتی 
خــودداری می کنــد و دارنــدگان اســناد خزانه اســالمی،  عــالوه  بر تاخیــر در دریافت مطالبات خود و با از دســت 
دادن درصــدی از مبلــغ اســمی ایــن اوراق در هنگام فروش در بازار  غیررســمی، مالیات این مابــه التفاوت را نیز 

باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند.

مشکالتاسنادخزانهاسالمیدرسال97

کثر معادل  1- در بند )ب( ماده 1 آیین نامه بند )هـ( تبصره 5 قانون بودجه 97 حفظ قدرت خرید؛ مبلغی حدا
ســود ســپرده های بانکی یکســاله شــورای پول و اعتبار تا 15 درصد از زمان انتشار تا زمان سررسید اسناد خزانه 
اســالمی به مبلغ بدهی مســجل اضافه می شــود. تعریف شده اســت، در صورتی که در آیین نامه سال 96 حفظ 
قدرت خرید به ازای هر ســال تأخیر در پرداخت طلب طلبکاران از زمان مســجل شــدن بدهی تا زمان سررسید 
اســناد خزانــه اســالمی به مبلــغ بدهی مســجل اضافه می شــود؛ بنابراین در ســال 97 به بازه زمانــی از تاریخ 
مسجل شدن تا تاریخ انتشار اسناد، حفظ قدرت خرید )سود( تعلق نمی گرفت و کلمه )تا( نیز باب تفسیر 
گذاری اسناد خزانه  و اختیار  برای دستگاه های اجرایی جهت پرداخت سود را ایجاد نموده است. همچنین وا

اسالمی به عنوان حق بیمه پروژه به سازمان تامین اجتماعی یکی دیگر از مشکالت پیمانکاران بوده است.

2- پذیــرش هزینه هــای تنزیــل اســناد خزانــه اســالمی ســال97 بــه عنــوان هزینه هــای قابــل قبــول مالیاتــی    با 
پیگیری های سندیکا از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در طول سالهای 95 الی 97 در خصوص 
مشکالت و چالشهای مختلف اسناد خزانه اسالمی از جمله  بازه زمانی حفظ قدرت خرید و مبلغ حفظ قدرت 
خرید و هزینه تنزیل اسناد، در نهایت قانونگذار محترم با درک شرایط و درجهت کاهش هزینه های تحمیلی به 
پیمانکاران در آئین نامه اجرایی بند"هـ" تبصره" 5" قانون بودجه سال 97 هزینه های ناشی از تنزیل اوراق مالی 
گذار شــده است را به عنوان هزینه های قابل قبول  اســالمی را که برای فعالیت های پیمانکاری به پیمانکاران وا
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محســوب نمود. دفتر فنی ســازمان امور مالیاتی در پاسخ استعالم این سندیکا ، زمان شمول این بخشنامه را از 
ک عمل  تاریخ الزم االجراشــدن آئین نامه اجرایی و ابالغ بخشــنامه ســازمان که تاریخ 97/09/18 می باشــد مال
قرار می دهد که درخواســت اعضای صنف تســری موضوع به کل ســال 97 می باشــد که حکم قانون بودجه در 
ســال 97 جاری اســت و خواســتار رسیدگی به مشکل می باشــند از آنجایی که این اسناد بار مالی به پیمانکاران 
تحمیــل نمــوده و در ســالهای گذشــته نیــز این مشــکل ایجاد شــده بود. ســندیکا طی نامه ای رســما از شــورای 
گفتگو درخواســت نمود با طرح موضوع در صحن اصلی شــورا، شــمولیت آئین نامه برای تمام ســال 97مطابق 
با قانون بودجه ســال محاســبه گردد. در پایان این بحث در شــورا مقرر شــد معاونت حقوقی ریاســت جمهوری 
طی بخشــنامه ای به دســتگاه های اجرایی از جمله ســازمان امور مالیاتی، تاریخ اجرای ماده 13 آیین نامه بند 
گزارش  هـ تبصره 5 قانون بودجه سال 97 را از ابتدای سال 97 اعالم نماید. در نهایت با پیگیری های فراوان که 
کامــل آن در گزارشــات قبلی آمده اســت  هیات وزیران طــی مصوبه شــماره 148576/57982 مورخ 99/12/17 

هزینه تنزیل را برای کل سال 99 قابل قبول مصوب و ابالغ نمود.

جدول : حفظ قدرت خرید و بازه زمانی  در سال های 95-97 

18

قدرت خرید اسناد خزانه اسالمی به نرخ حفظ قدرت خرید به مبلغی حداکثر معادل سود سپرده 
های بانکی یکساله  مصوب شورای پول و اعتبار تا 15 درصد از زمان انتشار تا سررسید اسناد 
خزانه اسالمی به مبلغ بدهی مسجل تغییر یافت و مجدداً نیز در مهر ماه سال 97 اصالحاتی به 
شرح ذیل ابالغ گردید که تغییرات نرخ حفظ قدرت خرید و بازه زمانی در سال ها مختلف در 

جدول شماره 2 نشان داده شده است: 

 اصالح بند )ب( ماده 1: نرخ حفظ قدرت خرید، مبلغی معادل پانزده درصد که به ازای هرسال 
تاخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسالمی به مبلغ بدهی مسجل 

اضافه می شود. 

جدول شماره 2-  حفظ قدرت خرید و بازه زمانی  در سال های 97 -95

تاریخ مسجل سال
شدن بدهی

تاریخ انتشار 
اسناد

تاریخ سررسید 
اسناد

95%15
ــظ  ــازه حف ــن ب ــه ای ب
ــق  ــد تعل ــدرت خری ق

ــت ــی گرف نم

تا 96%8

10 تا 97%15
به این بازه حفظ 
قدرت خرید تعلق 

نمی گرفت

اصالحی

97
%15

نرخ سود

بازه زمانی

عدم پذیرش هزینه های مالی مترتب براوراق به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در اصالح آیین نامه اجرایی بند 
)هـ( تبصره 5 قانون بودجه 97 ابالغی مهر ماه سال جاری، اصالح شد و ماده 13   به این آیین نامه الحاق و هزینه 
ناشی از تنزیل به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، مورد پذیرش واقع گردید. متن ماده 13 به شرح ذیل است:
»هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسالمی اعم از اسناد خزانه اسالمی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسالمی 
که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در صد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص 
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گذار شــده اســت،  از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مســتقیمًا به آنها وا
کثر معادل سود مورد  به استناد ماده 147 ق.م.م صرفًا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت و حدا

انتظار عقود مشارکتی مصوب  شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود«.
شــورای هماهنگی اقتصادی در مهر ماه ســال 97 مصوب کرده اســت که بانک مرکزی مجاز به عملیات بازار باز 
می باشــد و بر همین اســاس بانک مرکزی می تواند برای اعمال سیاســت پولی نســبت به خرید و فروش اوراق 
دولت اقدام نماید. بانک مرکزی نیز تهیه دستورالعمل عملیات بازار باز را با تکیه بر عرضه اوراق مالی و بدهی، 
تهاتر این اوراق با مطالبات بانکها، معامله اوراق در بازار بین بانکی، اضافه برداشت بانکها با وثیقه گذاری اوراق 

کار خود قرار داده است. و امکان فروش اوراق از سوی بانک مرکزی در دستور 
گذاری اسناد خزانه اسالمی بابت حق بیمه پروژه ها جهت حل مشکالت پیمانکاران،  در خصوص مشکالت وا
بــا اصــالح آیین نامــه اجرایــی بنــد )هـــ( تبصــره 5 قانون بودجــه ســال 97 مــورخ 97/07/17 تبصــره )2( به ماده 
)12( ایــن آییــن نامه به شــرح ذیل الحاق گردید: »تبصره 2: دســتگاه های اجرایی می توانند بابت کســور بیمه 
گذاری اســناد خزانه اسالمی عنوان سازمان تامین  تامین اجتماعی با محاســبه حفظ قدرت خرید نســبت به وا

اجتماعی اقدام نمایند.
گذارشــده بابــت  مطالبات  ســازمان تامیــن اجتماعــی نیــز متقابال مکلف اســت در قبال اســنادخزانه اســالمی وا
ع وقــت نســبت بــه صدور مفاصا حســاب )بدون محاســبه جریمــه( اقــدام نماید.همچنین  آن ســازمان در اســر
گــذاری اســناد خزانــه اســالمی بــا  دســتگاههای اجــرای موظفنــد در چارچــوب اعتبــارات تخصیــص یافتــه وا

کوتاه مدت به سازمان تامین اجتماعی را در اولویت قرار دهند«. سررسیدهای 
بانــک مرکــزی بــا  ابــالغ  بخشــنامه شــماره 166957 / 96 مــورخ 96/05/31 خطــاب بــه بانــک ها و موسســات 
، تحت  اعتبــاری اعــالم نمــود معامالت ثانویه اوراق مشــارکت و ســایر اوراق بهــادار در بازار متشــکل اوراق بهادار
نظــارت ســازمان بــورس صورت می گیــرد و بانکها مجاز بــه انجام معامالت ثانویــه هیچ یک از انــواع اوراق بهادار 

مالی در خارج بازارهای فوق نیستند.
همچنین در ســال 96، اوراق مشــارکت در فرابورس پذیرش و از اوایل اســفند معامالت این اســناد شــروع شد و 
طبق بخشــنامه بانک مرکزی به بانک های ســپه، مســکن و کشــاورزی، از 12 بهمن ماه نقل وانتقال این اســناد 

گردید.  در این بانکها ممنوع 

نتیجهگیری
پس از بررسی های شورای گفتگو و جلسات بعدی آن با نهادهای متولی این امر از جمله وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی، ایــن نتیجــه حاصــل گردیــد که اصــل ایرادات به اســناد خزانه اســالمی و اوراق مشــارکت وارد اســت و 
می بایستی مشکالت فعاالن بخش خصوصی در این زمینه مرتفع گردد که به دنبال آن، نتایج ذیل از سال 95 
کنون در جهت حل مشکالت فعاالن حوزه صنعت احداث در خصوص اسناد خزانه اسالمی و اوراق مشارکت  تا
حاصل شــده اســت: در سال 95 حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسالمی تا زمان سررسید از سوی کمیته فقهی 
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گرفت. سازمان بورس مورد پذیرش قرار 
مشکل پذیرش اوراق اسناد خزانه اسالمی طی اطالعیه شماره  10172/ن/96 مورخ 08 /96/06شرکت فرابورس 
ایران مرتفع گشت و این اسناد جهت بهبود و افزایش شفافیت معامالت مورد پذیرش قرار گرفت و طبق اطالعیه 
هــای متعــدد از طریــق شــبکه کارگزاریهای فرابورس در سراســر  کشــور عرضــه گردید. طبق بند )ب( مــاده 1 آیین 
نامه اجرایی بند هـ تبصره 5 قانون بودجه ســال 97، نرخ حفظ  قدرت خرید اســناد خزانه اســالمی به نرخ حفظ 
کثر معادل سود سپرده های بانکی یکساله  مصوب شورای پول و اعتبار تا 15 درصد  قدرت خرید به مبلغی حدا
از زمان انتشار تا سررسید اسناد خزانه اسالمی به مبلغ بدهی مسجل تغییر یافت و مجددًا نیز در مهر ماه سال 
 97 اصالحاتــی بــه شــرح ذیــل  ابالغ  گردید کــه تغییرات نرخ حفظ قــدرت خرید و بازه زمانی در ســال ها مختلف  

نشان داده شده است:
- پذیرش هزینه های تنزیل اسناد خزانه  اسالمی در سال 1397

- پذیرش اسناد خزانه اسالمی توسط سازمان تامین اجتماعی  و سازمان امور مالیاتی

 با این حال با رفع  برخی  از مشــکالت  برشــمرده  اســنادخزانه  در ســنوات گذشــته  لیکن مشــکل عمده 
گرفت. کار قرار  تحمیل هزینه تنزیل به پیمانکاران  به عنوان مطالبه جدی اعضا و سندیکا  در دستور 

از آنجایی که  دســتگاه های اجرایی جهت پرداخت به پیمانکاران از مکانیزم تخصیص اســناد خزانه اســالمی با 
 سررسیدهای دو تا سه ساله و جهت دیرکرد پرداختها نرخ 15% عالوه بر اصل تعهدات با عنوان حفظ قدرت خرید

 مازاد بر اصل طلب، به پیمانکاران تخصیص می دهند.
گزیر به فــروش و تنزیل ایــن اوراق با  درصورتــی کــه پیمانــکاران جهت تســویه تعهدات پــروژه قبل از سررســید نا
نرخ هــای بســیار بــاال می باشــند کــه در نهایت پیمانکاران نســبت بــه مطالبات خــود 23% تا 25% زیــان از بابت 
تنزیــل را متحمــل می شــوند.  در نشســت حضوری با رئیس ســازمان برنامه بودجه  در دو مقطــع با ارائه  گزارش 
از مشــکالت اعضا بابت هزینه تنزیل اســناد خزانه اســالمی به ریاست ســازمان برنامه و بودجه پیشنهادات زیل  

برای رفع مشکل  مطرح شد :
 1-فروش اسناد خزانه اسالمی توسط دولت و پرداخت پول نقد توسط دولت 

2- پرداخت مابه التفاوت هزینه تنزیل از سوی دولت به پیمانکاران بابت جبران تنزیل تحمیلی  
گزارش مختصر ی  آمده است. که در بند 6  صفحه 33 
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33
  اصالح  تخصیص اسناد خزانه اسالمى 

در پرداخت مطالبات تامین اجتماعى در کسورات حق بیمه

به استناد بند )هـ( تبصره )5( قانون بودجه سنواتى، وزارت امور اقتصادى و دارایى و سازمان تامین   
اجتماعى در تاریخ 95/11/27 توافق نمودند اسناد خزانه اسالمى، جهت پرداخت بدهى سنواتى پیمانکاران 
و مهندسین مشاور طرحهاى تملک دارایىهاى سرمایه اى، درکسور حق بیمه از محل قراردادهاى منعقده 
که به دلیل فقدان نقدینگى پرداخت نشده است، توسط دستگاه واگذارنده کار  )معادل کسور حق بیمه 
سازمان یعنى 6/6 درصد اسناد خزانه اسالمى پرداختى به پیمانکاران و 6 /15درصد اسناد خزانه اسالمى به 
مهندسین مشاور( به سازمان تامین اجتماعى واگذار گردد؛ لیکن از آنجایى که به این اسناد مدت دار، سود 
تعلق نمىگیرد و آنچه به سازمان تامین اجتماعى واگذار مىشود، بدون محاسبه حفظ قدرت خرید است؛ 
لذا سازمان تامین اجتماعى براساس قانون اصالح جرائم مصوب87، پیمانکاران را به جاى دستگاه اجرایى، 

مشمول جریمه )2( درصد تمام یا کسر بدهى قطعى پرداخت نشده به إزاى هر ماه تأخیر مىنماید.

همچنین وزارت اقتصاد براساس صورت وضعیت، اسناد خزانه را به پیمانکار ارائه مىکند که این امر به منزله 
تسویه حساب مى باشد، در حالیکه سازمان تامین اجتماعى مفاصاحساب را به زمان سر رسید اسناد خزانه 
موکول مىکند و لیستهاى بیمه برخى از شرکتهاى پیمانکارى از سوى سازمان تامین اجتماعى تا موعد 

سررسید اسناد خزانه اسالمى تحویلى به سازمان مذکور را قبول نمىکند.
با عنایت به مطالب فوق و پس از کار کارشناسى در دبیرخانه کمیته ماده 12، این موضوع  در دستور کار 
کمیته قرار گرفت و در نهایت جهت حل مشکل فعاالن بخش خصوصى و نیز سازمان تامین اجتماعى 
پیشنهاد شد تا دستگاههاى اجرایى اسناد خزانه اسالمى را با مدت کوتاه در چارچوب اعتبارات تخصیص 
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یافته جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعى در اولویت قرار دهند. همچنین اسناد خزانه اسالمى با حفظ 
قدرت خرید صادر و به سازمان تامین  اجتماعى تسلیم گردد. به عالوه سازمان تامین اجتماعى نیز نسبت 

به صدور مفاصا حساب اقدام نماید.
تاریخ 95/11/27 توافق نمودند اسناد خزانه  تامین اجتماعى در  اقتصادى و دارایى و سازمان  امور   وزارت 
اسالمى، جهت پرداخت بدهى سنواتى پیمانکاران و مهندسین مشاور طرحهاى تملک دارایىهاى سرمایه اى، 
درکسور حق بیمه از محل قراردادهاى منعقده که به دلیل فقدان نقدینگى پرداخت نشده است، توسط دستگاه 
واگذارنده کار )معادل کسور حق بیمه سازمان یعنى 6/6 درصد اسناد خزانه اسالمى پرداختى به پیمانکاران و 

15/6 درصد اسناد خزانه اسالمى به مهندسین مشاور(   به سازمان تامین اجتماعى واگذار گردد.
بخشنامههاى  مطابق  که  است  آمده  چنین  موافقتنامه   )6( بند  در  که  است  صورتى   در 
شماره 54/2800-6772-1 مورخ 64/06/28 و شماره بخشنامه شماره 174733 مورخ 94/7/22 سازمان 
برنامه و بودجه، »دستگاههاى )واگذارندگان کار( مکلف مىباشند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تایید 
از  متعلقه  بیمه  پرداخت حق  به  نسبت  پیمانکاران،  یا صورت وضعیت  مشاور  مهندسین  صورت حساب 
محل صورت حساب مهندسین مشاور و صورت وضعیت پیمانکاران و اعتبار طرح به حساب سازمان تامین 
اجتماعى اقدام الزم را به عمل آورد، بدیهى است در صورت عدم رعایت شرایط مذکور واحدهاى اجرایى 
سازمان مجاز مىباشند، در خصوص چگونگى دریافت صورت مزد کارکنان شاغل در اجراى طرحهاىتملک 

دارایىهاى سرمایه اى برابر مقررات اقدام نمایند«.
آنچه  و  نمىگیرد  تعلق  سود  دار،  مدت  اسناد  این  به  که  آنجایى  از  و  موافقتنامه   )6( بند  به  عنایت  با 
تامین  سازمان  لذا  است؛  قدرت خرید  محاسبه حفظ  بدون  واگذار مىشود،  اجتماعى  تامین  سازمان  به 
اجتماعى براساس قانون اصالح جرائم مصوب87، پیمانکاران را به جاى دستگاه اجرایى، مشمول جریمه 
)2( درصد تمام یا کسر بدهى قطعى پرداخت نشده به ازاى هر ماه تأخیر مىنماید. این امر در صورتى 
است که در متن تفاهمنامه وزارت اقتصاد و سازمان تامین اجتماعى به جریمه دیرکرد اشاره نشده است و 
مطابق بخشنامه شماره 174733 مورخ 94/7/22، چنانچه دستگاههاى اجرایى حداکثر پس از یک ماه از 
تایید صورت حساب مهندسان مشاور با صورت وضعیت پیمانکاران نسبت به پرداخت آنها اقدام ننمایند، 
باید بالفاصله نسبت به واریز نمودن حق بیمه صورتحساب یا صورت وضعیت یاد شده، مطابق قرارداد به 
حساب سازمان تامین اجتماعى اقدام الزم را به عمل آورند. در غیر اینصورت چنانچه مشاور یا پیمانکار 
مربوطه به دلیل تاخیر دستگاه اجرایى مشمول جریمه دیرکرد در پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل و 
بیمه بیکارى خود شوند، دستگاه اجرایى موظف به پرداخت اصل و جرایم حاصل از دیر کرد پرداخت آن 
خواهد بود؛ بنابراین مطالبه جریمه در بدهىهاى معوقه پیمانکاران که قطعى گردیده ولى پرداخت آن با 
تاخیر و سررسید آتى، به صورت اوراق پرداخت مىگردد؛ از پیمانکاران قانونى نمىباشد و لزوما باید توسط 

دستگاه اجرایى پرداخت شود.
همچنین وزارت اقتصاد براساس صورت وضعیت، اسناد خزانه را به پیمانکار ارائه مىکند که این امر به 
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منزله تسویه حساب مى باشد، در حالیکه سازمان تامین اجتماعى مفاصا  حساب را به زمان سر رسید 
تامین  از سوى سازمان  پیمانکارى  از شرکتهاى  برخى  بیمه  لیستهاى  و  اسناد خزانه موکول مىکند 

اجتماعى تا موعد سررسید اسناد خزانه اسالمى تحویلى به سازمان مذکور را قبول نمىکند.
 و از سوى دیگر دستگاههاى اجرایى با استناد به ماده  )38(* قانون تامین اجتماعى پنج  درصد از کل 
کار مقاطعه را در صورت ارائــه مفاصا حساب پرداخت مىکند. به عبارت دیگر دستگاههاى اجرایى علیرغم 
قراردادهاى منعقده که بایستى پول نقد به پیمانکار پرداخت   کند، اسناد خزانه اسالمى ارائــه مىدهند و 
همچنین پرداخت )5( درصد از مبلغ کل کار پیمانکار را به زمان سررسید اسناد موکول مىنمایند که با 
توجه به مدت دار بودن اسناد و عدم صدور مفاصاحساب توسط سازمان تامین اجتماعى، پیمانکار نمىتواند 

)5( درصد از کل کار خود نزد کارفرما را آزاد نماید.
بنابراین با عنایت به مطالب فوق و پس از کار کارشناسى در دبیرخانه کمیته ماده 12، این موضوع 
در دستور کار صحن اصلى قرار گرفت و در نهایت به منظور مرتفع شدن مشکالت  سازمان تامین 
اجتماعى و فعاالن بخش خصوصى پیشنهاد شد تا دستگاههاى اجرایى اسناد خزانه اسالمى را با مدت 
کوتاه در چارچوب اعتبارات تخصیص یافته جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعى در اولویت قرار دهند. 
همچنین اسناد خزانه اسالمى با حفظ قدرت خرید صادر و به سازمان تامین اجتماعى تسلیم گردد. 
به عالوه سازمان تامین اجتماعى نیز نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام نماید تا مشکالت پیمانکاران 

مرتفع شود.
در نهایت با اصالح آیین نامه اجرایى بند )هـ( تبصره 5 قانون بودجه سال 97 مورخ 97/07/17 تبصره )2( به 

ماده )12( این آیین نامه به شرح ذیل الحاق گردید:
با محاسبه حفظ قدرت خرید  اجتماعى  تامین  بیمه  بابت کسور  اجرایى مىتوانند  :دستگاههاى  »تبصره 2 
نسبت به واگذارى اسناد خزانه اسالمى به عنوان سازمان تامین اجتماعى اقدام نمایند. سازمان تامین اجتماعى 
نیز متقابال مکلف است در قبال اسنادخزانه اسالمى واگذارشده بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت 
به صدور مفاصا حساب )بدون محاسبه جریمه( اقدام نماید. همچنین دستگاههاى اجراى موظفند در چارچوب 
اعتبارات تخصیص یافته واگذارى اسناد خزانه اسالمى با سررسیدهاى کوتاه مدت به سازمان تامین اجتماعى 

را در اولویت قرار دهند«.
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44
تهیــه و تدویــن دســتورالعمل های کار در طرح های عمرانی 
تحت شــرایط کرونا با هماهنگی وزارت بهداشــت و سازمان 

برنامه و بودجه و ابالغ بخشنامه ضریب جبرانی کرونا

سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران جلسه ای با حضور نمایندگان تشکل های بزرگ صنعت احداث و ریاست 
و معاونین محترم ســازمان برنامه در محل دفتر دکتر نوبخت ریاســت وقت سازمان برنامه و بودجه  برگزار گردید 
و دو کارگروه تخصصی جهت پیگیری موضوع جبران آثار ناشی از کرونا و رفع موانع اجرایی پروتکل ابالغی وزارت 

کار نمود.  بهداشت در حوزه صنعت احداث تشکیل و آغاز به 
ابتدای سال 1399 برگرفته از دستور معاونت محترم ریاست جمهوری و ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه در 
جلسه مشترك ٩٩/١/١٧ در حضور ایشان بود با تشکیل دو کارگروه، مقرر گردید کار تدوین پروتکل های بهداشتی 
برای امکان فعال نگهداشــتن کار پروژه های کشــور به نحو مطلوب انجام پذیرد و همچنین آثار و زیانهای ناشــی 
کرونا نیز بررسی و مدون گردد دکتر ایرج گالبتونچی دبیر سندیکا ریاست  این   کار تحت شرایط شیوع پاندمی  از 

کارگروه مهم را برعهده داشتند.  دو 
نتیجه اقدامات کارگروه پروتکل بهداشتی در پرتو همکاری و هم اندیشی کارگروه مشترك و وزارت بهداشت منتج 

به تدوین و ابالغ دستورالعمل مربوطه شد. 
متعاقبــا  بــا طرح این موضوع  از ســوی دبیر ســندیکا  کــه کار  تحت پروتکل  و دارای هزینه های مازاد بر شــرایط 
اقتصــادی  پیمانــکاری اســت و بایــد  ایــن هزینــه  محاســبه و بــه  فعالین صنعــت احداث  اعــم از    پیمانــکاران  و 

گردد.  مشاوران  و در قالب بخشنامه ای ابالغ و پرداخت 
ابتــدا  بــا حضور دبیر  ســندیکا و ریاســت نظام فنی و اجرایی ســازمان برنامه ، مصوبه تاییــد پرداخت هزینه های 
مازاد از ســتاد  کرونا   اخذ شــدو ســپس با شــرکت در جلســات مختلف در محل ســازمان برنامه بخشــنام مذکور 

تدوین شد  .
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 بعد از گذشت حدود 11ماه  کار فشرده انجام شده توسط کارگروه بررسی جبران آثار کرونا و با آماده بودن شرایط 
ابالغ بخشــنامه مربوط و تدوین و جمع بندی مســتندات و مدارك مربوطه و با مکاتبات پیگیری های مستمر و 
حضور موثر در جلســات  بعد از اینکه بخشــنامه ابالغ نگردید مکررًا اعالم گردید تأخیر در ابالغ چنین بخشــنامه 
موثر و مهمی می تواند از نظر مالی خسارات بیشتری در کنار آثار روانی منفی و فشار کار مضاعف بهمراه داشته 
باشــد و علی النهایــه انــدك توان باقی مانده گروه بزرگی از شــرکتهای خدوم حوزه احداث کشــور را معطوف خود 
کار با  کارگران و پرسنل پروژه ها، ایجاد شرایط  نموده بیش از پیش مستهلك نماید. تامین اقالم بهداشتی برای 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی، تســتهای دوره ای و غـــربالگری، حمایت و پیگیری امور پرســنل مبتال تا بازگشت 
، صـرف غذا، استـراحت و خواب مطمئن و مناسب با رعایت موازین پروتکلی، جبران  کار ، ایجاد فضاهای  کار به 
، و  دورکاری پرســنل و جلوگیــری از افــت راندمــان کارهــا بــا بهره گیــری از امکانات مضاعــف و صرف هزینه بیشــتر
هزینه افزون برای استفاده گسترده تر از خدمات الکترنیکی و نرم افزاری و... قطعا در شرایطی که هزینه کرد برای 
تهیــه یــا تحقــق موارد موصوف در نص صریح قراردادهای این حوزه که عمومــا کارفرمایانی دولتی دارند به هیچ 
کنون قابلیت پرداخــت نیافته، نه روا اســت و نه می تواند در راســتای  روی پیش بینــی نشــده و بــه ایــن دلیــل تا
سیاســتهای عالیــه معاونــت محترم رئیس جمهور و ریاســت محترم ســازمان برنامه و بودجــه و معاونت محترم 
فنــی  و امــور نظــام فنــی و اجرایــی آن ســازمان مبنی بر حمایــت از آبادگران و ســازندگان کشــور در حوزه صنعت 

احداث و انرژی باشد.
نتیجــه فعالیــت کارگــروه جبــران آثار ناشــی از کرونا و تدویــن راهکارهای جبرانــی و ظرفیتهــای قانونی که با 
حضور نمایندگان ســازمان برنامه و  بودجه و  دبیر ســندیکا  و با حمایت ریاســت  هیات مدیره  به عنوان 
عضو شورای عالی فنی  علیرغم تمام  مخالفت ها و مشکالت،  سرانجام بخشنامه  شماره 216997 / 1400 
مورخ 1400/5/12 با موضوع دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از شیوع بیماری کرونا ابالغ گردید )اعتبار 
بخشنامه از تاریخ 1399/1/15 تا 1400/6/31 است(  و نهایتا درخواست تمدید بخشنامه شماره  216997 

گردید. / 1400 مورخ 1400/5/12  تا پایان سال 1400 انجام 
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  برخی اقدامات واحد تشخیص صالحیت

 و بخشی از خدمات فنی ارائه شده  به اعضا 
در بخش تشــخیص صالحیت ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایران در چهار حوزه مختلف نســبت به ارائه خدمات به اعضا اقدام نموده و 
، ریاســت و معاونت فنی  رضایت نســبی اعضا در این بخش مرهون همراهی و همکاری دفتر نظام فنی و اجرایی ســازمان برنامه و بودجه کشــور
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی اســتان تهران، اعضــای محترمی که با ارائه نظرات و پیشــنهادات ســازنده خود همواره رهنمــون ما بوده اند و 

همکاران دبیرخانه سندیکا می باشد:

1.1تسهیلگریومشارکتدرتصمیمسازیوتصمیمگیریهایدولت
درامرتشخیصصالحیت

مشارکت در جلسات کمیته تبصره 17 آیین نامه تشخیص صالحیت  	
ارتباط دوجانبه عالی با معاونت تشخیص صالحیت کشور 	
آیین نامــه ،  	 ابــالغ  از  قبــل  تغییــرات پیشــنهادی دولــت  بررســی مدقانــه  و  کارشناســی  برگــزاری نشســتهای 

دستورالعمل و بخشنامه ها
مکاتبات فراوان و اعالم نقطه نظرات در روند تشخیص صالحیت  	
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که منتج به نتایج ذیل گشته است:

شماره و تاریخ مصوبه هیات موضوعردیف
دولت/ دستورالعمل/ بخشنامه

اثرات

تغيير در حداقل شرايط اختصاصي و ظرفيت 1
شركتهاي پيمانكاري آيين نامه طبقه بندي و 

تشخيص صالحيت پيمانكاران

95/576756 مورخ 
31خردادماه1395

واقعی شدن افزايش ساالنه ظرفيت 
پيمانكاران بر اساس جايگزينی ضريب 

افزايش متوسط وزنی بر اساس شاخصهای 
تعديل به جای سقف نصاب معامالت 

كوچک
مصوبه هيات وزيران با موضوع تمديد رتبه بندی 2

تشخيص صالحيت پيمانكاران
۴2611 / ت 5۴275 هـ مورخ 

1۴تيرماه1396
امكان تمديد گواهينامه صالحيت 

پيمانكاران قديمی به رغم عدم احراز امتياز 
توان مالی

تغيير در حوزه تعريف رشته های ماده 6 و 3
اصالح جداول آئين نامه طبقه بندی و تشخيص 

صالحيت پيمانكاران )مصوبه هيات وزيران( 

 ۴۰۴2۴5 مورخ 29مهرماه1399 رشته های 	 شدن  اضافه 
به  رشته   11 از  پيمانكاری 
18 رشته و تخصصی تر شدن 

فعاليتها
 نصب، 	 رشته های  ايجاد 

و  نگهداری  بهره برداری، 
مغفول  همواره  كه  تعميرات 

بوده است
 شرايط 	 در  مثبت  تغييرات 

مانند  مديران،  تخصصی 
امتياز  كامل  اخذ  امكان 

تخصص توسط هيات مديره
 احتساب 	 شرايط  در  تغيير 

امتياز تجارب كاری
 نصاب 	 احراز  در شرايط  تغيير 

 توان مالی، مانندامكان كسب 
اساس  بر  الزم  امتياز  نصاب 
اظهارنامه های  از  يكی 
پس  آخر  سال  سه  مالياتی 
انتخاب  به  بروزرسانی  از 

متقاضی
 تغيير در ضريب حداكثر مبلغ 	

و ظرفيت هر رشته و افزايش 
قابل توجه و متناسب ظرفيت 
آب،  رشته های  پيمانكاران 
و  و صنعت  نيرو  گاز،  و  نفت 

معدن
 سخت تر شدن ورود به حرفه 	

پيمانكاری
 دوره های 	 گذراندن  به  الزام 

يا  مديرعامل  برای  آموزشی 
مديره  هيات  اعضا  از  يكی 
شركت كه صاحب امضا مجاز 

می باشند به عنوان 
پيش نياز گواهينامه جديد پايه 5 )نخستين بار(

اطالعيه تمديد تاريخ انقضای گواهينامه ۴
صالحيت پيمانكاری

پيمانكاران 6۴۰57۴ مورخ 29 بهمن 1399   گواهينامه های صالحيت  تمديد 
همه گيری  زمان  در  پرونده  بررسی  بدون 

كرونا
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اصالحات آيين نامه طبقه بندی و تشخيص 5
صالحيت پيمانكاران )مصوبه هيات وزيران ( 

99352/ت59۰51هـ مورخ 2 آذر 
1۴۰۰

 تسهيل  در شرايط تخصصی 	
و  مديران  نصاب  احراز 
سال   6 در  ماه   36( كاركنان 

به جای 36 ماه در ۴ سال(
 امتيازات 	 تمامی  كسب  الزام 

هيات  توسط  نفرات  بخش 
تشخيص  اولين  در  مديره 

صالحيت
 امكان بسيار عالی بهره مندی 	

سال   15 از  قبل  سوابق  از 
شركتها

 فرمول 	 در  مثبت  تغيير 
كاری  تجربه  امتياز  محاسبه 
تغيير  تناسب  حفظ  جهت  در 
نصابها با ضريب ثابت فرمول 

محاسبه ی امتياز كار
 تغيير ضريب گردش مالی در 	

توان  امتياز  محاسبه  فرمول 
به  و   ۰.5 به   ۰.25 از  مالی 
مالی  امتياز  افزايش  آن  تبع 

شركتها
 امتياز 	 از  مندی  بهره  امكان 

اظهارنامه های  از  يكی 
به  منتهی  چهارسال  مالياتی 
صالحيت  تشخيص  زمان 
مالی  امتياز  باالترين  كه 
كسب  را  شده  بروزآوری 

نمايد

توافقنامههمکاریباسازمانبرنامهاستانتهران 1.2
 در بررســی کارشناســانه پرونده هــای تشــخیص صالحیــت در راســتای ماموریــت ذاتی ســندیکا که خدمت رســانی بــه منافع پیمانکاران کشــور 

می باشد
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران پــس از کســب اعتمــاد ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی اســتان تهــران از ســال 1396 نســبت به عقد 
توافقنامه ای در راســتای بررســی کارشناســی پرونده های ارســالی به ســامانه ســاجات، اقدام و در طی این مدت 1550 نوبت پرونده تشــخیص 

صالحیت را مورد بررسی قرار داده است. 

خدماتتشخیصصالحیتبهاعضاوتشکلهایهمسو 1.3

ارائه مشاوره تخصصی به شرکتهای در شرف 1. اخذ رتبه )بالغ بر 400 شرکت(، 2. تمدید رتبه )بالغ بر 250  	  
شرکت(، 3.ارتقا رتبه )بالغ بر 200 شرکت(

برگزاری دو دوره وبینار آموزشی تبیین شرایط رتبه بندی و تشخیص صالحیت برای پیمانکاران سراسر کشور  	  
با حضور معاون تشخیص صالحیت سازمان برنامه و بودجه کشور

برگزاری چندین سمینار یکروزه تشخیص صالحیت توسط حوزه کارشناسی دبیرخانه سندیکا برای تشکلهای  	  
همسو در تهران و سایر استانهای کشور
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تهیه دیتابیس به صورت منظم و هر دوسال یکبار از پیمانکاران کشور به تفکیک رتبه، رشته. ظرفیت در هر  	
یک از اســتان های کشــور محاســبه و به منظور مبنا قرار دادن این اطالعات برای رشــد و توسعه پیمانکاری 

گیرد. ، در اختیار دستگاههای ذیربط قرار می  کشور

2.بخشفنی

2.1تسهیلگریومشارکتدرتصمیمسازیوتصمیمگیریهایدولتدرامورنظامفنیو

اجراییکشور

مشارکت همه ساله در تعیین نرخ سالیانه فهارس بهای پایه 	
مشارکت فصلی در تعیین نرخ تعدیل آحاد بها  	
مشارکت در صدور بخشنامه های جبران آثار تغییر نرخ ارز 	
کرونا 	 مشارکت در تصویب دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از شیوع بیماری 
اصالح تخصصی ردیفهای فهارس بهای پایه بر اساس نیاز درک شده در اجرای پروژه ها 	

2.2خدماتفنیبهاعضاوتشکلهایهمسو

کارشناسانه و ارسال بالغ بر 500 پاسخ به سوالهای تخصصی در حوزه های فنی به شرکتهای عضو 	 بررسی 
ارســال بالــغ بر 300 نامه در اســتعالم پرسشــهای تخصصی بــه امور نظام فنی و اجرایــی طرحها به عنوان پل  	

ارتباطی معتبر اعضا با سازمان برنامه و بودجه کشور
تهیه، تنظیم و چاپ چهار مجلد پرســش و پاســخ از ســازمان برنامه و بودجه در حوزه های 1.شرایط عمومی  	

پیمان، 2. فهرست بها، 3.قوانین و مقررات و 4. ضوابط تعدیل
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 حضور موثر نمایندگان سندیکا در نهاد تعامل 

    حضــور موثــر نماینــدگان ســندیکا در نهاد تعامل در دو نشســت کــه منجر به اخذ نتیجــه در بحث 1- پذیرش 
پرداخــت هزینــه تنزیل اســناد خزانه اســالمی توســط دولت 2- ابالغ بخشــنامه ضریب کرونا 3- گشــایش و حل 

گردید.  مشکالت حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی  
توضیح اینکه نمایندگان ســندیکا با حضور در نهاد تعامل در دو نشســت که در دوره جناب آقای دکتر نوبخت 
رئیس وقت ســازمان برنامه و بودجه کشــور برگزار گردید و مهم ترین بحث این نشســت ابالغ بخشــنامه ضریب 
کرونا بود و نشســت دیگری که با حضور آقای دکتر میر کاظمی رئیس جدید ســازمان برنامه و بودجه با موضوع 
پذیرش هزینه تنزیل اســناد خزانه اســالمی از ســوی دولت و ارائه راهکارها با تهیه مســتنداتی از هزینه های 
تحمیلــی کــه منجــر بــه پیشــنهاد متنی بــرای الیحه بودجــه 1401 شــد و همچنین بحــث صدور خدمــات فنی و 

گردید . مهندسی برگزار 
 متن پیشنهادی برای جبران هزینه تنزیل اوراق مالی اسالمی در قانون بودجه سال 1401 که به سازمان ارسال 

گردید.
گذار شده  »-دستگاه اجرایی موظف است نسبت به محاسبه مابه التفاوت هزینه تنزیل اوراق مالی اسالمی وا
گذاری و مــدارک فروش اوراق مربوطه در فرابورس اقــدام نموده و از دولت  بــه طرف قرارداد، بر اســاس اســناد وا
درخواست نماید از محل اعتبارات بند »ب« تبصره 5 در پایان هر فصل به طرف قرارداد پرداخت نماید.به این 
منظــور ســازمان برنامــه بودجه موظف شــد ظرف مدت 3 ماه آیین نامه اجرایی محاســبه  مابــه التفاوت هزینه 

مذکور را تدوین و ابالغ نماید.«
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پیگیری  واگذاری طرح های نیمه تمام 

موضوع قوانین بودجه سنواتی

طرح هــای نیمه تمــام از محل هــای عمــده گردش مالی کشــور و مهمترین محل ایجاد اشــتغال و توســعه و جزو 
مطالبات مردمی است، لیکن از آنجایی که بخش اعظمی از اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی نیست و از 
طرف دیگر به علت انواع تصمیمات غیردقیق و کوتاه مدت، این طرحها، به یک نقطه بحران در مدیریت بخش 
عمومــی کشــور تبدیل شــده اند، بنابراین دولــت، در جهت اتمام کارهــای نیمه تمام، رویکرد خود را اســتفاده از 
توان بخش خصوصی و برونسپاری به سرمایه گذاران، در قالب 14534 پروژه، طبق تبصره 19 الیحه بودجه سال 
97 قرار داد؛ لیکن می بایستی اشکاالت و نواقصی که به تبصره 19 قانون بودجه و پیش نویس آیین نامه اجرایی 

گردد تا زمینه برای حضور و مشارکت بخش خصوصی در این حوزه فراهم شود. آن وارد است مرتفع 
بنابرایــن شــورای گفتگــوی دولت و بخش خصوصی در مقام اجرای اهداف و وظایــف خود و با همکاری فعاالن 
بخش خصوصی؛ به بررسی ایرادات و مشکالت موجود در حوزه طرحهای نیمه تمام، موضوع » تبصره 19 قانون 
بودجه و پیش نویس آیین نامه اجرایی آن« پرداخت تا بتواند پیشــنهادهایی را در جهت بهبود محیط کســب 

کار در این زمینه، به دولت ارایه نماید. و 
در نهایت نظرات فعاالن بخش خصوصی به وزارت اموراقتصادی و دارایی و کمیســیون اقتصادی هیأت دولت 
ارســال گردیــد و برخــی از ایــرادات و مشــکالت در پیس نویــس آیین نامــه اصــالح و پیشــنهادات فعــاالن بخــش 

گردید. خصوصی در آیین نامه تبصره 19 قانون بودجه سال 97 پیش بینی و  ابالغ  
 طرحهای عمرانی از جمله طرحهای نیمه تمام از محلهای عمده گردش مالی کشور و مهمترین محل مطالبات 
مردمــی و... اســت، لیکــن از آنجایــی کــه بخــش اعظمی از اقتصاد کشــور در دســت بخش خصوصی نیســت و از 
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طرف دیگر به علت انواع تصمیمات غیردقیق و کوتاه مدت، این طرحها، به یک نقطه بحران در مدیریت بخش 
عمومی کشور تبدیل شده اند.

ایــن امر ســبب شــد تا دولت، خــود را مکلف به اتمام کارهــای نیمه تمام بداند و رویکرد خود را اســتفاده از توان 
بخش خصوصی و برونسپاری به سرمایه گذاران، در قالب 14534 پروژه 1961)پروژه ملی و 12573 پروژه استانی(، 

طبق تبصره 19 الیحه بودجه سال 97 قرار دهد.
در حــال بــا توجــه به تالش های دولت تدبیــر و امید جهت کوچک کردن دولت، افزایش ســهم بخش خصوصی 
در اقتصاد کشور و همچنین ایجاد بستر مناسب به منظور فعالیت بخش خصوصی این حوزه و نظر به اهمیت 
وافر موضوع مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها و پروژه های موضوع تبصره 19 قانون بودجه؛ 
می بایســتی اشــکاالت و نواقصــی کــه به تبصره 19 قانــون بودجه و پیس نویــس آیین نامه اجرایی آن وارد اســت، 

گردد و نظرات فعاالن بخش خصوصی در آن اعمال شود. مرتفع 
بنابرایــن  ســندیکا بــا  طــرح موضــوع  در شــورای گفتگــو در مقــام اجــرای اهــداف و وظایــف خــود و بــا همکاری 
نماینــدگان و فعالیــن بخش خصوصی؛ به بررســی اشــکاالت و مشــکالت موجود در حوزه طرحهــای نیمه تمام، 
موضــوع » تبصــره 19 قانــون بودجه و پیش نویــس آیین نامه اجرایی آن« پرداخت تا بتواند پیشــنهادهایی را در 
جهت بهبود محیط کســب و کار در این زمینه ارائه نماید که در فرآیند شناســایی مشــکالت و ایرادات، 13 مورد 

که در ادامه بررسی  خواهند شد. گردید  کلی احصاء  به صورت 

نبودقانونجامعودائمی

قوانیــن بودجه ســالیانه اســت و هر ســاله تغییــر میکند، در صورتی کــه حکم و ماهیت قوانیــن مربوط به اجرای 
طرحهــای نیمــه تمــام در قالــب مشــارکت عمومــی - خصوصــی، از جنــس قوانین دائمی اســت و بایســتی ابتدا 
یــک قانــون مادر و باالدســتی تصویب شــود و پــس از آن در قانون  33 بودجه ســالیانه احکامــی فراخور بودجه 
 تصویــب شــود؛ بنابرایــن ضـــــرورت دارد یـــک قانــون جامــع و کامل با اعمـــال نظــرات بخش خصوصــی با هدف
 اجرای طرح ها در قالب روشی نو اقدام گردد و الیحه مشارکت عمومی -خصوصی می تواند با اصالحاتی بعنوان 

یک قانون جامع مشکالت را مرتفع نماید.

نتیجهگیری

نتیجــه بررســی های شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی ایــن شــد کــه پیشــنهادات بخــش خصوصــی 
میبایســتی در پیس نویس آیین نامه تبصره 19 اعمال گردد؛ به همین منظور نظرات فعاالن بخش خصوصی به 
وزارت اموراقتصادی و دارایی و کمیســیون اقتصادی هیأت دولت ارســال گردید و برخی از ایرادات و مشــکالت 
در پیــش نویــس آیین نامه اصالح و پیشــنهادات فعاالن بخــش خصوصی در آیین نامه تبصــره 19 قانون بودجه 

سال 97 پیش بینی و  ابالغ  شد .
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88
  درخواست احیاى شوراى عالى تامین اجتماعى

 
تامین  عالى  عنوان شوراى  نظر شورایى تحت  زیر  اجتماعى  تامین  تا 1389 سازمان  از سال 1354 
اجتماعى به عنوان باالترین رکن این سازمان و با عضویت)6( نفر نماینده دولت و )5(  نفر نماینده 

کارفرما و )3(  نفر نماینده بیمه شده، فعالیت مىنمود.
از سال 1389 با اصالح اساسنامه صندوق تامین اجتماعى توسط هیأت وزیران، شوراى  عالى تامین 
اجتماعى حذف و باالترین رکن سازمان به شکل هیأت امنا با ترکیب )6( نفر که با پیشنهاد وزیر رفاه 
باقیمانده مطابق  نفر  انتخاب)3(  و  اجتماعى  تامین  و  رفاه  اجتماعى و تصویب شوراى عالى  تامین  و 
جزء)2( بند )الف( ماده)17( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعى؛ تغییر کرد و این موجب 
عدم رعایت اصل سه جانبه گرایى و اعتراض تشکلهاى کارگرى و کارفرمایى گشت؛ بنابراین الزم است 
شوراى عالى تامین اجتماعى مجدداً احیا شود و پیشنهادات کمیته ماده 12 دراین خصوص اجرا گردد.

باالترین رکن  به عنوان  اجتماعى مصوب 1354  تامین  قانون  براساس  اجتماعى  تامین  شوراى عالى 
سازمان تامین اجتماعى با رعایت اصل سه جانبهگرایى در تصمیمگیرى و با عضویت )11( نفر نماینده 
با  در سال 1358  گردید.  تشکیل  بیمه شده  نماینده  نفر   )3( و  کارفرمایان  نماینده  نفر   )4( دولت، 
تصویب اساسنامه سازمان تامین اجتماعى توسط هیات وزیران و به استناد ماده )7( آن، ترکیب اعضاء 
به )8( نفر نماینده دولت، )5( نفر نماینده کارفرما و )3( نفر نماینده بیمه شدگان، تغییر و در ادامه 
مجدداً با اصالح ساختار دولت و اصالح برخى قوانین و کاهش و افزایش وزارتخانهها، نمایندگان دولت 

به )6( نفر کاهش یافت.
 این شورا وظایفى نظیر»تعیین خط مشى و سیاست کلى تامین اجتماعى، تصویب تشکیالت سازمان، 
رسیدگى به بودجه و گزارش مالى و ترازنامه و تصویب آن، تعیین حقوق و مزایاى مدیرعامل و اعضاى 
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هیأت مدیره با تایید شوراى حقوق و دستمزد و حق حضور اعضاى انتخابى شورا و حقالزحمه اعضاى 
هیات نظارت، تصویب پیشنهادات هیات مدیره در خصوص سرمایهگذارى و بهکار انداختن وجوه ذخائر 
اتخاذ تصمیم در خصوص سایر  و  بررسى  اموال غیرمنقول سازمان،  و فروش  سازمان، تصویب خرید 
مواردى که بنا به پیشنهاد هیات مدیره سازمان در شورا مطرح مىگشت« را بر عهده داشت؛ لیکن با 
حذف آن و ایجاد هیأت امنا در ساختار سازمان تامین اجتماعى، مشکالتى براى کارگران و کارفرمایان 

ایجاد گردید.

عدمرعایتاصلسهجانبهگرایى

با حذف شوراى عالى تامین اجتماعى و جایگزینى هیأت امنا، حضور دولت در برنامهریزى و سیاستگذارى، 
پر رنگ تر از نمایندگان کارگران و کارفرمایان شده است و با توجه به این اصل که )70( درصد سهم این 
سازمان مربوط به کارفرمایان و )21( درصد آن مربوط به کارگران مىباشد، متاسفانه شرکاى اصلى این 
سازمان که نمایندگان کارگران و کارفرمایان مى باشند، جایگاه تصمیمگیرى خود را از دست داده اند 
و به نظر مىرسد این موضوع موجب  ناکارآمدى سازمان، عدم تعادل  ورودىها و خروجىها، پیشى 
گرفتن  مصارف بر منابع، افزایش میزان شکایتها در مراجع قانونى از سازمان و شرکاى آن شده است.

با عنایت به تاکید سازمان بین المللى کار به اجراى سه جانبه گرایى در تمامى ارکان سازمان تامین 
اجتماعى و با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعى یک سازمان عمومى غیردولتى است که دارایىها و 
سرمایههاى اصلى آن با پرداخت حق بیمه به صورت )23( درصد سهم کارفرما، )7( درصد سهم کارگر و 
)3( درصد سهم دولت، تامین مىگردد؛ بنابراین باید نقش نمایندگان کارفرما و کارگر در برنامهریزىها 

و سیاستگذارىها پررنگتر  شود.

نتیجهگیرى

پیش از هیأت امنایى شدن سازمان تامین اجتماعى حضور نمایندگان کارفرمایان و کارگران در شوراى 
عالى تامین اجتماعى پررنگ تر بود و اصل سه جانبه گرایى در این سازمان حفظ شده بود و نمایندگان 
کارفرمایان و کارگران در برنامهریزى و سیاستگذارىهاى سازمان مشارکت داشتند که این مشارکت 
منافع کارفرمایان و کارگران را تامین مىنمود اما با انحالل این شورا، تصمیمگیرىها و سیاستگذارىها 
نمایندگان کارفرمایان در تصمیمگیرىها و سیاستگذارىها  انجام شده و حضور  امناء  توسط هیات 
در  شرکا  تمامى  حضور  و  اجتماعى  تامین  عالى  شوراى  احیاى  صورت  در  بنابراین  گشت؛  رنگ  کم 

سیاستگذارى مشکالت مربوط به این سازمان مرتفع خواهد شد.
با عنایت به مطالب فوق و پس از کار کارشناسىو طــرح موضوع  از ســوى ســندیکاى شــرکت هاى 
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ســاختمانى ایــران در کمیته ماده 12، این موضوع در دستور کار کمیته قرار گرفت و در نهایت جهت 
حل مشکل کارگران و کارفرمایان پیشنهاداتى در جهت تحقق احیاى شوراى عالى تامین اجتماعى از 

سوى کمیته ارائه گردید:

پیشنهاد اول: ماده )113( قانون مدیریت خدمات کشورى، به نحوى که شوراى عالى تامین اجتماعى 
جایگزین هیات امنا گردد؛ اصالح شود.

پیشنهاد دوم: ماده )17( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعى به نحوى که تشکلهاى 
مستقل کارگرى و کارفرمایى در سیاستگذارى و برنامهریزى کالن سازمان نقش محورى داشته باشند، 

اصالح گردد.

پیشنهاد سوم: اساسنامه سازمان تامین اجتماعى و ترکیب شوراى عالى تامین اجتماعى با ترکیب )5( 
نفر نماینده دولت، )2( نفر نماینده کارفرمایان و )2( نفر نماینده بیمه شدگان اصالح شود.

سندیکا همچنان به دنبال احیای شورای عالی سازمان تامین اجتماعی است.

�ورای ��ت و �وی دو�� و ��ش ��و�ی

7

احیاى شوراى عالى تامین اجتماعى
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99
 پیگیری نحوه محاسبه  حق بیمه کارگران ساختمانى

 حق بیمه کارگران ساختمانى براساس ماده )5( قانون بیمه تأمین اجتماعى کارگران ساختمانى مصوب 
1393دریافت مىشود. این حق بیمه از طریق دریافت )7( درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و 

)15( درصد مجموع عوارض صدور پروانه از  مالک مىباشد.
عوارضى  هر  که  نمود  اشاره  نکته  این  به  مىتوان  مالک  از  پروانه  عوارض صدور  مجموع  در خصوص 
مشمول این ماده نمىشود و مىبایست تنها عوارضى که مربوط به ساختمان مىباشد، در دریافت سهم 

مالک از حق بیمه تامین اجتماعى کارگران لحاظ گردد.
مورد  عناوین  کشور  دهیارىهاى  و  شهردارىها  سازمان  و  اجتماعى  تامین  سازمان  منظور  همین  به 
تامین  لیکن سازمان  نمودند،  تعیین  بند  نامه اى در )6(  تفاهم  را طى  محاسبه )15( درصد عوارض 
اجتماعى پس از این تفاهم نامه نیز از کل مجموع عوارض اعالمى توسط شهردارىها، )15( درصد را 
دریافت نمود؛ در نتیجه رویه سازمان تامین اجتماعى در اجراى این ماده و تبصره آن، مشکالتى براى 

فعاالن درحوزه ساخت و ساز ایجاد نمود.
با عنایت به مطالب فوق و پس از کار کارشناسى در دبیرخانه کمیته ماده 12، این موضوع در دستور کار 
کمیته قرار گرفت و در نهایت جهت حل مشکل فعاالن بخش خصوصى و نیز سازمان تامین اجتماعى 
ابالغ  از  ارائه گردید و پس  از سوى کمیته  پیشنهاداتى  و سازمان شهردارىها و دهیارىهاى کشور، 
پیشنهادات کمیته، سازمان تامین اجتماعى و سازمان شهردارىها مجدداً تفاهم نامه اى را با لحاظ نظرات 

کمیته به منظور حل مشکالت فعاالن در این حوزه تهیه کرده اند که به زودى ابالغ خواهد شد.
 در خصوص دریافت حق بیمه کارگران ساختمانى، قانونى درسال 1386 به تصویب مىرسد که براساس 
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ماده )5( آن، حق بیمه به صورت هر متر مربع زیربنا معادل )4( درصد  حداقل دستمزد ماهانه سال 
ساز  و  ساخت  حوزه  در  حوزه  در  مشکالتى  بروز  دلیل  به  لیکن  بود؛  شده  تعیین  پروانه،  درخواست 
ساختمان و انبوهسازى مسکن قانون گذار این ماده را در سال 1393 اصالح نمود که طبق اصالحیه 
ماده )5( قانون بیمه اجتماعى کارگران ساختمانى، محاسبه به روش دریافت )7( درصد حق بیمه سهم 
بیمه شده از کارگر و )15( درصد مجموع عوارض صدور پروانه )از مالک( تغییر یافت. این ماده چنین 
بیمه  بیمه سهم  با دریافت )7( درصد حق  تأمین اجتماعى مکلف است  اشعار مىدارد که »سازمان 
شده )از کارگر( و )15( درصد مجموع عوارض صدور پروانه )از مالک( نسبت به تداوم پوشش بیمه 
تمام کارگران ساختمانى اقدام کند. در صورت عدم تأمین منابع الزم جهت گسترش پوشش بیمه اى 

کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد بالمانع است«.
در ادامه و با اصالح این ماده قانونى، کماکان مشکالت مربوط به بیمه کارگران ساختمانى حل نشد 
و حتى اصالحیه سال 1393 نسبت به قانون قبلى، مشکالت بیشترى را به لحاظ اجرایى در خصوص 
نحوه محاسبه و دریافت بیمه پرداختى کارفرمایان، جهت پوشش بیمه کارگران ساختمانى ایجاد نمود.

نحوهاجــراىمــادهواحــدهقانــوناصــالحمــاده)5(
قانــونبیمــهاجتماعــىکارگــرانســاختمانىمصــوب1393

براساس ماده )5( قانون بیمه اجتماعى کارگران ساختمانى، پرداخت حق بیمه ازسوى کارفرما، به تعداد 
کارگران ساختمانى، مشغول به کار در کارگاه کارفرما، ارتباط ندارد بلکه براساس و مأخذ میزان عوارض 
پروانه ساختمانى تعیین مىشود و براى اینکه )15( درصد حق بیمه سهم کارفرما تعیین شود، الزم 
است تا میزان عوارض پروانه ساختمان تعیین شود، بنابراین سازمان شهردارىها و دهیارىهاى کشور 
و سازمان تامین اجتماعى، جهت اجراى این ماده و به منظور مشخص نمودن سرفصلهاى عوارض 
صدور پروانه ساختمانى که مربوط به ساختمان باشد، تفاهم نامه اى را در تاریخ 94/3/18 در )6( بند1، 

منعقد نمودند.
قانون  فعلى  مکانیزم  آنکه  دلیل  به  اجتماعى  تامین  سازمان  مذکور،  نامه  تفاهم  علیرغم  و  ادامه  در 
بیمههاى اجتماعى کارگران ساختمانى، نمىتواند حق بیمه سهم کارفرمایى را از محل مجموع عوارض 
از  است؛  مواجه  کارفرمایى  سهم  منابع  کسرى  با  سازمان  این  و  نماید  تامین  ساختمانى  پروانههاى 
مجموع تمامى عوارض اعالمى توسط شهردارىها، )15( درصد حق بیمه محاسبه و دریافت مىنماید؛ 
در صورتى که بر اساس تفاهم نامه، بایستى )15( درصد از مجموع )6( مورد از عوارض اعالمى براى 

محاسبه حق بیمه از سوى این سازمان، لحاظ گردد.
با عدم اجراى تفاهم نامه، اعتراضاتى از سوى فعالین بخش خصوصى، در دیوان عدالت ادارى صورت 
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ابتدایى شکایت، در تاریخ 96/07/16، طى بخشنامه اى  گرفت و سازمان تامین اجتماعى در مرحله 
مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانى را فارغ از عناوین تعیین شده از سوى مراجع صدور پروانه، 
مشمول کسر )15( درصد حق بیمه دانست و صرفاً مبالغ دریافتى توسط شهردارىها در هنگام صدور 
پروانه بابت آموزش و پرورش، ایمنى )آتش نشانى(، توسعه حمل و نقل ریلى و حق الزحمه ناظر را از 

شمول کسر بیمه خارج نمود.
پسماند،  خدمات  بهاى   « شامل  خدماتى  عوارض  شهردارىها،  سازمان   96/08/08 تاریخ  در  سپس 
عوارض نوسازى، عوارض ارزش افزوده ناشى از اجراى طرحهاى عمرانى و توسعه شهرى، عوارض حمل 
و نقل ریلى، عوارض آتش نشانى، عوارض تغییر کاربرى و مطالبات قبلى شهردارى از مودى« را جهت 
از  بیمه کارگران ساختمانى  قانون  ماده )5(  اجراى  و  پروانههاى ساختمانى  فرایند صدور  تسهیل در 
اختالفاتى در مصادیق  ابهامات و  این حال  با  نمود؛  پروانه ساختمانى مستثنى  شمول عوارض صدور 
تعیین شده براى محاسبه عوارض در هنگام صدور پروانه ساختمانى بین دو سازمان ایجاد گردید و این 
امر منجر به عدم اجراى تفاهمنامه سال 94 و بخشنامه مکمل آن، از سوى سازمان تامین اجتماعى 

گشت.

نحـوهاجــراىتبصــرهیــکمــادهواحــدهقانــوناصــالحمــاده)5(
قانــونبیمــهاجتماعــىکارگــرانســاختمانى

تبصره یک ماده واحده قانون اصالح ماده )5( قانون بیمه اجتماعى کارگران ساختمانى مصوب 1393، 
در صورت درخواست متقاضى پروانه، سازمان تامین اجتماعى را مکلف به اقساط حق بیمه کارگران 
ساختمانى، بر مبناى حق بیمه کارفرما در زمان صدور پروانه ساختمانى بدون دریافت سود و تا مدت 
انجام  سال  سه  مدت  به  و  بوده  اى  سلیقه  بصورت  تقسیط  این  اعمال  لیکن  است؛  نموده  سال  سه 
نمىگیرد و اغلب بیمه هر پروژه ساختمانى در طول مدت پروانه ساختمانى آن تقسیط نمىشود؛ زیرا 
سازمان تامین اجتماعى طبق رویه اجرایى داخلى سازمان، تقسیط حق بیمه تا )10( ماه را بر عهده 
شعب و تا )18( ماه را بر عهده اداره کل استان و تا )36( ماه را بر عهده سازمان قرار داده است که این 

اختیار صحیح نمىباشد.
همچنین سازمان تامین اجتماعى در هنگام تقسیط حق بیمه کارگران توسط کارفرما، از آنان، تضامین 
بانکى مطالبه مىنماید که گرفتن تضمین بانکى منجر به تحمیل سود بانکى به کارفرمایان مىشود و 
این در صورتى است که قانون گذار در تبصره یک ماده واحده صراحتاً اشاره نموده است که این تقسیط، 

باید بدون دریافت سود انجام گیرد.
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نحـوهبرخـوردسـازمانتامیـناجتماعـىدرپوشـشبیمـهکارگـران
شــاغلدرپروژههــاىســاختمانى

 سازمان تامین اجتماعى مکلف است کارگران ساختمانى را بیمه نماید، لیکن سازمان برخى از کارگران که 
شاغل در پروژههاى ساختمانى هستند را مشمول خدمات تامین اجتماعى قرار نمىدهد و فهرست ارائه 
شده توسط کارفرما را قبول نمىنماید؛ بنابراین کارفرمایان با شکایت قضایى هر کدام از کارگران ملزم به 
پرداخت مضاعف حق بیمه از محل ماده )148( قانون کار2 به همراه جریمه یا مجازاتهاى دیگر مىشوند.

در  کارگر ساختمانى  نزدیک 1800000  که  است  اجتماعى مدعى  تامین  این خصوص سازمان  در   
کشور وجود دارد که سازمان مکلف است کارگرانى که داراى کارت مهارت فنى موضوع ماده )3( قانون 
بیمه اجتماعى کارگران ساختمانى مصوب 1386 را دارند و سهم بیمه خود را پرداخت مىکنند؛ تحت 
از طریق بیمه اجبارى کارگران ساختمانى مصوب  پوشش بیمه قرار دهد و مابقى مىتوانند خود را 
1352 در مقابل حوادث ناشى از کار تحت پوشش قرار دهند، لیکن سازمان به دلیل کمبود منابع مالى، 

نتوانسته تمامى کارگران داراى کارت مهارت فنى را پوشش دهد.

نحـوهاجرایقانونبیمهتامیـناجتماعـىکارگرانساختمانیدرخصوصحـق
بیمـهکارگـرانقراردادهـاىپیمانکارى

طبق بند )2( ماده )2( قانون بیمه اجتماعى کارگران ساختمانى مصوب 1386، کارگران  قراردادهای 
پیمانکاری از شمول قانون بیمه کارگران ساختمانی مستثنی میباشند و پرداخت حق بیمه 
آنها باید براساس ماده )38( قانون تامین اجتماعی تعیین گردد؛ لیکن با اصالح ماده )5( قانون 
بیمه اجتماعى کارگران ساختمانى، تبصره )2( ماده )5( قانون بیمه تامین اجتماعى مصوب 1386 که 
اشعار مىداشت »مبالغى که موقع صدور پروانه طبق مقررات این ماده پرداخت مىگردد، در محاسبه 
حق بیمه کارگران پیمانکار، موضوع بند )2( ماده )2( این قانون محسوب خواهد گردید«. حذف شد، 

لذا کارفرمایان ملزم به دو بار  پرداخت حق بیمه کارگران پیمانى خود مىشوند.

نتیجهگیرى

با ایجاد مشکالت و پس از کارکارشناسى  موضــوع در کمیته ماده 12، مطــرح و  این موضوع در 
دستورکار کمیته قرار گرفت و در نهایت با بررسى تفصیلى معاونت حقوقى ریاست جمهورى به عنوان 
یکى از اعضاى کمیته، پیشنهاداتى به شرح ذیل جهت حل اختالف فى مابین سازمان تامین اجتماعى، 
سازمان شهرداریها و دهیارىهاى کشور و مرتفع شدن مشکل فعاالن بخش خصوصى در حوزه ساخت 

و ساز ارائه گردید:
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مشکالتمالىسازمانتامیناجتماعى

به منظور برون رفت از وضعیت کنونى و تامین مالى سازمان تامین اجتماعى براى تداوم وگسترش 
پوشش بیمه اى کارگران ساختمانى، مىتوان از بخش آخر ماده )5( اصالحى قانون سال 1393 استفاده 

نمود و با تصویب هیأت وزیران، سقف مجموع عوارض را تا )20( درصد افزایش داد.
به عالوه به علت کافى نبودن منابع مالى سازمان، پیشنهاد مىشود، الیحه یا طرح اصالح قانون در 

دستور کار دولت و یا مجلس قرار گیرد.

تحمیلحقبیمهمضاعفبهسبباعمالدومبناىقانونى

و  نشده  بینى  پیش  اصالحات سال 1393  در  قانون سال 1386   )5( ماده   )2( تبصره  مفاد  اگر چه 
نسخ گردیده است، لیکن مواد دیگر این قانون، از جمله تبصره )2( ماده )2( قانون بیمههاى اجتماعى 
 کارگران ساختمانى مصوب 1386 معتبر مىباشد. و از این حیث، قانون ابهام ندارد و برای جمع این
پیمانکار  به  مالک  از سوی  که  احداث ساختمان  پروژههای  و  کارها  در  قانونی،  دو مستند   
تامین  قانون   )38( ماده  اساس  بر  منحصرا  بیمه  حق  وصول  و  محاسبه  میگردد،  واگذار 
صدور  عوارض  مجموع  محل  از  را  بیمه  نمیتواند حق  سازمان  و  میگردد  تعیین  اجتماعی 

پروانه ساختمانی نیز وصول نماید.

اصالحسامانهتأمیناجتماعیبرایپذیرشدستمزدتوافقیکارگروکارفرما
پیگیریشد

 موضــوع مشــکالت ســامانه بررســی حــق بیمــه ســازمان تامیــن اجتماعــی بررســی شــد کــه موضوع بدین شــرح 
مــی باشــد در قراردادهــای موقــت میزان حقوق و مزایا با توافــق کارگر و کارفرما به هنگام انعقاد قرارد مشــخص و 
بــه امضــاء طرفین می رســد و برای امضــا کنندگان قابل قبــول و تبعیت خواهد بود مگر در مــواردی که صراحت 
قانونــی اعــالم میــدارد پرداختهــا نبایــد از حداقــل دســتمزد مصــوب شــورایعالی کار کمتــر باشد.ســازمان تامین 
اجتماعی از سال 95 حقوق و مزایای مندرج در لیست بهمن سال قبل را برمبنای نرم افزار تهیه شده  با افزایش 
 مصوب شــورایعالی کار در ســایر ســطوح مزدی مبنا قرارداد و مطالبه حق بیمه مازاد بر لیســت به صورت قطعی 
مــی نمایدکــه ایــن امــر برخالف مقــررات جــاری ســازمان و دریافت حق بیمــه از حقوق پرداخت نشــده مــازاد بر 
قرارداد می باشد  این موضوع با اعتراض اعضای سندیکا و دیگر تشکلهای بخش خصوصی مواجه شده بود که 
با برگزاری جلسه کارشناسی در کمیته ماده 12 با تشریح موضوع اقدام خالف سازمان مورد تایید همه حاضران 
قرار گرفت در نتیجه جلســه صحن اصلی کمیته ماده برگزار و همه حاضران در جلســه صحبتهای خود را مطرح 
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نمودند که خالصه خواسته بدین شرح می باشد.
کارفرمــا و کارگــر در ســال جدیــد با توافــق و انعقاد قرارداد جدید و با در نظر گرفتن شــرایط موجــود و حتی گاهی 
، تصمیم می گیرند با یکدیگر  بدون افزایش دستمزد و با رعایت حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار
همکاری کنند؛ اما سازمان تأمین اجتماعی از پذیرش دستمزد درج شده در لیست بیمه آنها به استناد کاهش 
دســتمزدها نســبت به ســال قبل خــودداری می کند.از طرف دیگــر نرم افزار ســازمان تأمیــن اجتماعی، اختالف 
دســتمزدها را قطعــی اعــالم می کنــد و با صدور اجرائیه از حســاب کارفرما برداشــت می شــود. این رویه ســازمان 
گر برای سازمان تأمین  تأمین اجتماعی با ماده 40 قانون تأمین اجتماعی مغایرت دارد. طبق ماده 39 قانون ا
اجتماعی محرز شــود که دســتمزد درج شــده در لیست، کمتر از دســتمزد واقعی است باید تفاوت حق بیمه به 
کارفرما برابر با مواد 42و 45 قانون تأمین اجتماعی  عنوان بدهی برآوردی محاسبه، اعالم و در صورت اعتراض 
گر ســامانه به صورت اتوماتیک و بدون  کار و بیمه در نهایت مقرر شــد ا که با بررســی زوایای قانون  اقدام شــود 
رعایت و لحاظ قراردادهای فی مابین کارگر و کارفرما اقدام به محاســبه حق بیمه می نماید این ســامانه اصالح 
گــردد و در مــورد افزایــش حقوق و ســایر ســطوح مــزدی موضــوع وارد نبوده و همچنــان قواعد آمره قانــون کار و 

کار جاری ست.     مصوبات شورای عالی 
 

�ورای ��ت و �وی دو�� و ��ش ��و�ی
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 محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانى
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1010
 درخواست اصالح سامانه ستاد الکترونیک دولت

  همانطوریکه مســتحضرید مطابق ماده 50 قانون احکام دائمی کشــور و ماده 9 قانون برنامه ششــم توســعه در 
راســتای سیاســت تجارت الکترونیکی و شفاف سازی خدمات رسانی و فرآیند معامالت دولتی، سامانه خدمات 
الکترونیکــی دولــت تصویــب و ابــالغ گردیــد و در حــال حاضــر فرآینــد مناقصــات از طریق ســامانه )ســتاد( انجام 
می گیرد. مناقصه گرانی که از طریق سامانه ستاد اقدام به شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد می نمایند، چنانچه 

کارمزد بودند. در فرآیند مناقصه به عنوان برنده تعیین شوند، ملزم به پرداخت مبلغ زیادی بعنوان 
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران پــس از دریافت بازخــورد اعضای صنــف از اجرای ایــن فرایند در جهت 
کاهش هزینه های اعضا موضوع رابررســی نمود و اعتراض خود را نســبت به برخی از فرآیندها ازجمله اخذ هزینه 
کارمزد را در صحن اصلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح نمود و با حضور در جلسات کارشناسی 
گردید  و اصلی شورا با تشریح و تبیین موضوع و پیگیرهای انجام شده کارمزد اخذ هزینه در دو مقطع اصالح 
که نهایتا  در مصوبه شــماره 100/64100 مورخ 99/10/2 تعرفه خدمات ســامانه "ســتاد تدارکات الکترونیکی 
دولت" به ازای هر معامله، 0/2درصد از ارزش هر معامله، تا سقف 10درصد نصاب معامالت کوچک تعیین 

شد. 
  ایــن اقــدام از نتایــج موثــر  ســندیکای شــرکت های ســاختمانی ایــران در دوره  بیســت وســوم هیــات مدیــره

 بوده است.
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1111
لغو اخذ گواهی ماده 186 مالیات )مفاصاحساب( 

برای تمدید و اخذ ضمانت نامه بانکی 

درخصــوص اصــالح و رفــع مشــکل در خصوص أخــذ گواهی تبصره )1( مــاده 186 ق.م.م برای صــدور و تمدید 
ضمانت نامه ها  یکی از مشــکالت اعضای ســندیکا درخواســت مفاصاحســاب  از سوی بانکها به هنگام صدور 
و یا تمدید ضمانت نامه های بانکی بود که بنا به درخواســت اعضا تحت بررســی و پیگیری ســندیکا قرار گرفت 
گردید و این امر بســیار حائز  و در نهایت با اصالح تبصره 1 دســتورالعمل اجرایی ماده مذکور این مشــکل رفع 
اهمیــت بــود کــه نهایتًا موضوع به شــورای گفتگو ارجاع شــد و موضوع در جلســه ای در اتاق ایــران و با حضور 
نمایندگانــی از اتــاق ایــران، اتــاق تعــاون، بانــک مرکزی، ســازمان امــور مالیاتی، بانــک ملت، بانــک دی، بانک 
ملی،کانون بانک ها و موسســات بانکی خصوصی، شــورای هماهنگی تشــکل های مهندســی، صنفی و حرفه 
ای کشــور و ســندیکای شرکت های ساختمانی ایران  بررسی گردید  گزارش مختصری از این  دستور کار بدین 

شرح می باشد:
تبصره )1( ماده 186 قانون مالیات های مســتقیم چنین اشــعار دارد که "اعطای تســهیالت بانکی به اشــخاص 
حقوقــی و همچنین صاحبان مشــاغل از طرف بانک ها و ســایر موسســات اعتباری منوط بــه اخذ گواهی می 
باشــد." در صورتــی کــه در مــاده 1 دســتورالعمل اجرایــی چنین آمده اســت که "اعطــای هرگونه تســهیالت و یا 
ایجاد تعهدات نظیر گشــایش اعتبارات اســنادی یا صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ریالی و ارزی توســط 
بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی، به کلیه اشــخاص حقوقی و حقیقی مشــمول فصل مالیات بر درآمد 
بــرای اشــخاص حقوقــی از مبلغ ســه میلیارد ریال و باالتر و برای اشــخاص حقیقی از مبلغ یــک میلیارد ریال و 
باالتر در یک سال، مشمول مقررات تبصره یک ماده  186 ق.م.م می باشد."؛ به عبارت دیگر طبق این ماده 
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از دســتورالعمل، فعاالن اقتصادی برای دریافت هرگونه تســهیالت و یا ایجاد تعهدات و أخذ ضمانت نامه بانکی 
می بایستی گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و گواهی اداره مالیاتی مبنی بر وصول 

نسخه ای از صورت های ارائه شده به بانک ها و سایر موسسات اعتباری را ارائه نمایند. 
 با عنایت به مطالب فوق مشخص می شود که تبصره )1( ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، تنها به اعطای 
تســهیالت تصریــح داشــته و هیچ گونه اشــاره ای به ضمانت نامه هــای بانکی ندارد، در صورتیکــه بانک مرکزی و 
ســازمان امــور مالیاتــی در دســتورالعمل، برخــالف نص این تبصــره از قانون، عــالوه بر اعطای تســهیالت، ایجاد 
تعهدات و صدور ضمانت نامه بانکی را مشــمول تبصره )1( ماده 186 دانســته و اشــخاص را ملزم به  اخذ گواهی 

نموده اند. 
، تمدید و تجدید در صدر مــاده 186 ق.م.م و همچنین با توجه به آنکه  بــا عنایــت به تفــاوت در مفاهیم صدور
در تبصره )1( ماده 186 تنها به أخذ گواهی تبصره )1( ماده 186 برای اعطای تســهیالت اشــاره شــده اســت، لذا 
ح موضوع در صحن  ماده یک دستورالعمل اجرایی، فراتر از قانون تدوین شده است که در نهایت پس از طر
اصلــی شــورای گفتگــو مقرر گردیــد تبصره 1مــاده 186 قانون مالیات های مســتقیم و دســتورالعمل مربوطه 
کنون برای اخذ و یا تمدید ضمانت نامه نیاز به اخذ  گردید و هم ا که با اصالح مشکل مرتفع  گردد  اصالح 

مفاصاحساب مالیات موضوع ماده 186 نمی باشد.
 با عنایت به مطالب فوق مشخص می شود که تبصره )1( ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، تنها به اعطای 
تســهیالت تصریــح داشــته و هیچ گونه اشــاره ای به ضمانت نامه هــای بانکی ندارد، در صورتیکــه بانک مرکزی و 
ســازمان امــور مالیاتــی در دســتورالعمل، برخــالف نص این تبصــره از قانون، عــالوه بر اعطای تســهیالت، ایجاد 
تعهدات و صدور ضمانت نامه بانکی را مشــمول تبصره )1( ماده 186 دانســته و اشــخاص را ملزم به أخذ گواهی 
نمــوده انــد ایــن موضــوع از طریق کمیتــه ماده 12 پیگیری و پس از جلســات کارشناســی با نمایندگان ســازمان 
 امــور مالیاتــی و بانــک مرکزی مصوبــه مذکور اصالح گردید  و گــزارش این اقدام مهم ســندیکا  از طریق  ماهنامه 

گردید و   رضایت مندی اعضای صنف را به همراه داشت. پیام آبادگران و سایت سندیکا  اطالع رسانی 
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1212
 کمیته داوری  و حل اختالف سندیکا 

که  سندیکا درراستای رسالت خود و به استناد اساسنامه در طول دوره  برای شرکتهای عضو و غیرعضو سندیکا
در قرارداد خود مرجع حل اختالف را " سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران"تعیین و انتخاب نموده و با مراجعه 

به سندیکا درخواست داوری نموده اند با ارجاع درخواست به هیات داوری ، داوری و حل اختالف نمود .
 در مــواردی هــم بنــا بــه خواســته کارفرمایــان و یا شــرکتهای عضو بــرای داوری هایی که خــارج از ســندیکا انجام
 می شود کارشناس فنی  اعالم و معرفی  نمود .در سال جاری هم با همت و تالش بیشتر این خدمت برای اعضا 

ادامه خواهد داشت .
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1133
 حضور در جلسات شورای تنقیح  سازمان تامین  اجتماعی

 با موضوع بررسی بخشنامه تنقیح جامع پیمانکاران 

اظهار نظر کتبی و اعالم نظرات اصالحی ســندیکا و حضور در جلســات با هدف اصالح بهینه بخشــنامه تنقیح 
جامع پیمانکاران )سری بخشنامه های 14 درآمد( ازدیگر موضوعات مهم پیگیری شده توسط سندیکا بوده که 
گردید و اصالحات اساسی نسبت  نهایتا منجر به ابالغ بخشنامه تنقیح و تلخیص  ضوابط بیمه ای پیمانکاران 
به پیشنهادات اولیه سازمان تامین اجتماعی مصوب و  ابالغ گردید که متن بخشنامه  در سایت سندیکا  قابل 

دسترسی است.
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1414
تقسیط تسهیالت ارزی دریافتی شرکتهای صادر کننده 

خدمات فنی و مهندسی 

با ابالغ مصوبه هیات وزیران به شــماره 38231/ت58423 هـ مورخ 1400/4/8 نحوه تســویه اقساط تسهیالت 
ارزی دریافتی شــرکت های صادر کننده خدمات فنی و مهندســی تا پایان ســال 1391 تعیین تکلیف شد و بانک 
مرکــزی مجــاز گردیــد مابه التفاوت ریالی نرخ مرجع پایان ســال 1391 تا نرخ ارز مربوط بازار ثانویه در روز تســویه 
اقســاط تســهیالت ارزی دریافتی شــرکت های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی تا پایان سال 1391 را پس از 

احراز شرایطی از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی تامین نماید.
در تیرماه ســال 1391 ارز مرجع با دســتور کمیته ارزی کشــور حذف شــد و بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت، مســئول اجرای این تصمیم شــدند؛ به نحوی که این وزارتخانه باید بــه اولویت بندی کاالهای وارداتی 

می پرداخت و بانک مرکزی نیز بخشنامه ارزی را صادر می کرد.
، ارزش دارایی آن ها نیز  پــس از حــذف ارز مرجــع، تســهیالت گیرندگان با این اســتدالل که با افزایــش قیمــت دالر
بیشتر شده و باید تسهیالت ارزی را با نرخ بیشتری بازگردانند، موظف به پرداخت ارز به نرخ مبادله ای و یا آزاد 

کرد. گیرندگان ایجاد  به بانک ها شدند و این تصمیم مشکالتی را برای تسهیالت 
اینگونــه  مشــکل  حــل  بــرای  آن  اجرایــی  آیین نامــه  و  تولیــد  موانــع  رفــع  قانــون   46 مــاده   ،1394 ســال  در  
تســهیالت گیرندگان بــه تصویــب رســید و در این ماده چنین آمد که »بــه بانک مرکزی اجازه داده می شــود که از 
محــل حســاب مازاد حاصــل از ارزیابی خالص دارایی های خارجــی، تفاوت ریالی ناشــی از تعهدات ارزی قطعی 
بــا نــرخ رســمی ارز تــا تاریــخ پرداخــت مربــوط بــه کاال و خدمات تــا پایان ســال 91 را پس از رســیدگی به اســناد و 
حسابرســی دقیق پس از احراز ورود کاال به کشــور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توســط دریافت کننده 

تسهیالت تامین کند.«
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تســهیالت گیرنــدگان بــاور داشــتند تصویب این مــاده قانونی در حل مشــکالت تولیدکننــدگان و حل اختالفات 
موجــود میــان بانک هــا و واردکنندگان راهگشــا باشــد، اما با وجود آنکــه به نظر معاونت قوانین مجلس شــورای 
اسالمی اطالق لفظ خدمات در ماده 46، قانون را شامل واردات و صادرات اعم از خدمات فنی و مهندسی نیز 
می کند، مشــکالت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندســی در مورد بدهی های ارزی که تا پایان ســال 91 و قبل 
از افزایش نرخ ارز قطعی شــده بود حل نشــد و اختالف فاحش نرخ ارز در زمان دریافت تســهیالت ارزی با زمان 

گردید. گیرندگان  بازپرداخت تبدیل به یک چالش اساسی برای تسهیالت 
ایــن مســئله در نــود و یکمین نشســت شــورای گفت وگوی دولــت و بخش خصوصــی مــورخ 98/09/19 مطرح 
گردید و مقرر شد موضوع توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیر شود 
تا مشــکل تســهیالت گیرندگان خدمات فنی و مهندســی در قالب ماده 46 قانون رفع موانع تولید مرتفع گردد. 
در ادامــه نیــز اتاق بازرگانی ایران مجددا طی نامه شــماره 10/1/7822/ص مورخ 99/08/19پیشــنهادهایی را 
در خصوص رفع مشــکل ارزی شــرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی جهت بررسی و اقدام بعدی به 

معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال نمود.
در نهایت با پیگیری های به عمل آمده توســط دبیرخانه شــورای گفت و گو و با پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست 

جمهوری، هیات وزیران مصوبه شماره 38231/ت58423 هـ مورخ 1400/04/08را تصویب و مقرر نمود:
"بانــک مرکــزی مجــاز اســت مابه التفاوت ریالی نرخ مرجع پایان ســال 1391 تــا نرخ ارز مربوط بــازار ثانویه در روز 
تسویه اقساط تسهیالت ارزی دریافتی شرکت های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی تا پایان  سال 1391 را 

پس از احراز شرایط زیر از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی تامین نماید:
کفایت موجودی حساب فوق الذکر برای ایفای تعهدات 1- حصول اطمینان از 

2- حصــول اطمینــان از اجــرای پروژه خدمات فنی و مهندســی در کشــور هدف، به وســیله ارائــه گواهی اجرای 
پروژه با تایید وزارت امور خارجه

3- حصول اطمینان از عدم دریافت تمام یا بخشی ازعواید ارزی ناشی از صادرات خدمات فنی و مهندسی به 
دلیل مشکالت ایجاد شده در کشور هدف با تایید وزارت امور خارجه

4- حصــول اطمینــان از عــدم امــکان ایفــای تعهــدات ارزی پروژه صــادرات خدمــات فنی و مهندســی به دلیل 
تنزل شــدید نرخ برابری ارز قرارداد انجام پروژه با نرخ ارز موضوع تســهیالت ارزی دریافتی با تایید بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی
تبصــره - منظــور از تنزیــل شــدید در ایــن بنــد، کاهــش بیــش از ده درصــدی )10%( نرخ برابــری ارز قــرارداد و ارز 
موضوع تســهیالت اســت. در این صورت ســقف مبلغ ارزی موضوع این بند معادل کســری ناشی از کاهش نرخ 

برابری ارز قرارداد و تسهیالت خواهد بود."
بنابرایــن بــا عنایت به مصوبه فوق، مشــکل بدهــی ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندســی که بدهی آنها 
تــا پایان ســال 91 قطعی شــده اســت مرتفــع گردید و بانک مرکزی مجاز اســت مابه التفاوت ریالــی را پس از احراز 

گفته شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی تامین نماید. شرایط 
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1515
دیدار با کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل 

و رفع موانع تولید  موضوع ارائه تسهیالت 
به واحدهای خدماتی همچون تولیدی ها

یکی از موانع کسب و کار صنعت احداث کشور تفکیک واژه"تولید"و"خدمات"می باشد. صنعت احداث کشور که 
بعنوان پیشــران اقتصادی و توســعه زیرساخت کشور و از پایه های اصلی رشد و توسعه اقتصادی و موثر در تولید 
می باشد با نگاه تبعیض آمیز قانونگذار و مقامات اجرائی و سازمان های متولی با تفکیک واژه"تولید"و"خدمات" 
در مصوبــات و مقــررات از تســهیالت و حمایت هــای الزم محــروم گردیــده اســت. متاســفانه در قوانیــن و مقررات 
مختلفــی کــه بــه حمایت از تولید تدوین و تصویب و ابــالغ می گردد صرفًا بدلیل اســتفاده از واژه "تولید"، نهادها 
و ســازمان های اجرائی کشــور در ارائه خدمات و تســهیالت با تفکیک واژه "تولید" و"خدمات" و دسته بندی این 
موضــوع تمــام تســهیالت و امتیــازات قانونــی را برای تولیــد کنندگان در نظــر گرفته و این صنف عظیــم و مهم در 

تولید را از اثرات و توجهات قانون بی بهره می نمایند.
ح مســئله و  ســندیکا در این نشســت که بیش از  دو ســاعت طول کشــید مقرر شــد پیشــنهاد خود را با طر
مشــکل و راهــکار عملــی ارائــه نماید که پیشــنهاد داد: » شــرکتهای پیمانکاری و مهندســان مشــاور حوزه 
صنعت احداث به عنوان واحدهای تولیدی محســوب و مشــمول تمام امتیازات و تســهیالت تصریح شده 

کلیه قوانین می باشند.« واحدهای تولیدی در 
 کــه در نهایــت ریاســت کمیتــه حقوقــی ســتاد رفــع موانــع تولید متن پیشــنهادی ســندیکا را مصــوب و طی 
نامه شــماره 140307 / 60 مورخ 1400/6/8 به آقای دکتر نیازی دبیر ســتاد رفع موانع تولیدکشور  ارجاع داد 
کــه ســندیکا همچنــان پیگیــر تصویب مصوبه مذکــور  در مراجع باالدســتی  با هدف بهره منــدی اعضای صنف از 

تسهیالت  ارائه شده به واحدهای تولیدی است.
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1616
پذیرش نام مدیران عامل و هیات مدیره
  در لیست بیمه دفتر مرکزی و کارگاه ها

که اخیراً  سازمان تامین اجتماعی ایجاد نموده است عدم قبولی اسامی هیات   یکی از موضوعات و مشکالتی 
مدیــره و مدیرعامــل در لیســت بیمه اســت و اصــرار دارد که مدیران عامــل و هیات مدیره اعــم از حقوق بگیر و 
حقــوق نگیــر بــدواً قرارداد اختیــاری منعقد نموده و بر اســاس قرارداد منعقــده حق بیمه را همراه لیســت بیمه 
پرداخــت نماینــد در زمــان انعقاد قرارداد ســازمان حــق بیمه را تعیین مــی نماید علت این امــر را تعیین حقوق 
گهانی در دو ســال آخر اعالم می کنند  حداقلــی در طــول دوره بیمــه پردازی از ســوی مدیران عامل و افزایش نا
و چــون مدیــران عامــل حق انتخاب و اختیار تعیین حقوق دارند این اتفاق را رقم می زنند که در پرداخت حق 

بیمه و بازنشستگی تاثیر زیادی دارد. 
بحــث انعقــاد قــرارداد حدود 3ســال اســت کــه در حال اجراســت و تعــدادی از مدیــران عامل را با ایــن موضوع 
درگیــر نمــوده کــه از طریــق شــورای گفتگــو و کمیته مــاده 12  پیگیری هــای انجام شــده ولی تا کنــون نتیجه ای 
 حاصل نشده است  و نهایتا  با پیگیری های سندیکا و نمایندگان حاضر در جلسات شورای تنقیح  مصوب  شد 
غ از نوع شرکت اسامی مدیران عامل را بدون انعقاد قرارداد همراه با لیست بیمه افراد دریافت نمایند.  فار

گردید. دستور العمل مذکور  از طریق  سایت  سندیکا اطالع رسانی 
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1717
 نحوه محاسبه حق بیمه تعدیل

PC و EPC در قراردادهای 

اخیراً نحوه محاســبه حق بیمه قراردادهای EPC از ســوی شعب ســازمان تامین اجتماعی برای شرکتهای عضو 
ســندیکا و دیگــر تشــکلها در بخــش تجهیــزات و بخــش ســاختمانی و اجــرا محل مناقشــه و اختــالف گردیده که 
ک قــرارداده و  بدینگونــه کــه شــعب ســازمان مبالــغ تعدیل قــرارداد را بعنــوان افزایــش بیــش از 25 درصد مال
قراردادهایی که دارای تعدیل بودند را از شمول بخشنامه 14/5خارج می نمودند و کل قرارداد را مشمول 

ضریب قرار می دادند.
کتــور خرید پیمانــکار بعنوان  همچنیــن بــرای معافیــت بخــش تجهیزات از محاســبه حق بیمه، درخواســت فا
مســتندات تجهیزات اســتفاده می نمودند که مغایر با بخشــنامه تنقیح و تلخیص پیمانکاران و بخشــنامه 

14/5 بود.
درخواســت پیمانــکاران، معافیــت تجهیــزات از محاســبه حق بیمــه پیمان و بخــش اجرا بصورت دســتمزدی با 
ضریــب دســتمزدی و بخــش ســاختمانی با ضریب 7/8 درصد باســتناد بخشــنامه ها و رویه ســابق بــدون توجه 
بــه تعدیــل قــراردادی بــود کــه در عمل اینگونــه نبود.  ســندیکا  به همراه نماینــدگان بخش خصوصــی  با حضور 
در جلســات شــورای تنقیح  موضوع را پیگیری  و با ارائه  مســتندات  و تشــریح  موضوع  نهایتا  مصوب گردید که  

گردد. قراردادهای EPC  دارای تعدیل  نیز مشمول بخشنامه ای5 / 14 
گردید.  دستور العمل مذکور  از طریق  سایت  سندیکا اطالع رسانی 
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1818
بخشنامه های تعدیل

براســاس پیشــنهاد دبیرخانــه ســندیکا  و بــا حمایت هــای ریاســت محتــرم هیــات مدیــره   کــه تــالش گردیــد تا 
شــاخص های تعدیــل و همچنیــن فهارس بها به واقعیت نزدیک تر گردد و براین اســاس ســندیکای شــرکتهای 
ساختمانی ایران با عنوان مرجع  اصلی و  تعیین کننده در خصوص شاخص های تعدیل مورد وثوق نظام فنی 
و اجرایی کشور بوده و نظرات سندیکا  بویژه کمیسیون  فنی  آن مورد توجه سازمان برنامه و بودجه و شورای 

عالی فنی می باشد.
 بــا درخواســت دفتــر نظــام فنــی و اجرایــی در خصــوص تهیــه و اعــالم نــرخ عوامل شــاخص های تعدیــل برای 
دوره هــای ســه ماهه ســال های 1396 تــا 1400 و نیز تهیه فهرســت های بها نرخ عوامل به شــرح بخش های زیر 
تهیه و اعالم شــده اســت که متعاقبا  با پیگیری  فراوان و حضور در جلســات تعامل عالی با مدیران ســازمان و 
نظام فنی اجرایی بخشــنامه های اعالم شــاخص های تعدیل و فهرســت های بها در زمان های مناســب  ابالغ 

گردید.
کرایه حمل 2- نرخ  1- دستمزد نیروی انسانی   

4- نرخ مصالح عمومی کرایه ماشین آالت    3- نرخ 
6- نرخ مصالح جدید 5- نرخ آهن آالت   
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  1919
بخشنامه  جبران نرخ ارز در قراردادهای فاقد تعدیل 

جهت رفع مشــکل از قراردادهای ســرجمع با اقدامات انجام شــده  توســط دفتر فنی با  ابالغ بخشــنامه جدید 
گردید. سرجمع و پیش بینی تعدیل بخشی از مشکالت قراردادهای سرجمع جهت قراردادهای آتی برطرف 

درارتبــاط بــا قراردادهای فاقد تعدیل ، اقدامات مرتبط در خصوص درخواســت ابالغ بخشــنامه های تغییر نرخ  
گرفت. ارز انجام  

کارگروه هایی در دبیرخانه  درخصوص بخشــنامه جبران  نرخ ارز ،  اصالح فهارس بها، بخشــنامه   تاخیر )5090( 
سندیکا  تشکیل و به عنوان مشاوران نظام فنی و اجرایی کشور در حال پی گیری و اصالح می باشد.
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2020
ثبت آرم و لوگوی )نشان رسمی( به نام سندیکا

یکی از مواردی که در این دوره به نتیجه رســید موضوع" ثبت آرم و لوگوی )نشــان رســمی(" به نام ســندیکای 
شرکتهای ساختمانی ایران بود.

 ســندیکا از طریق مکاتبات وصولی به دبیرخانه  مشــاهده نمود  لوگو و نشــان سندیکا توسط تشکل های دیگر 
بویژه تشــکل های شهرســتانی مورد استفاده می شود و طبق بررســیهای دبیرخانه لوگو ثبت رسمی نشده بود 
گردید و این نشان مختص )انجمن(سندیکای  که با پیگیری در این دوره نشان رسمی سندیکا ثبت ده ساله 

شرکتهای ساختمانی ایران می باشد. )تصویر پشت جلد(

2121
چاپ ماهنامه  پیام آبادگران )ارگان رسمی سندیکا(

 چاپ  و انتشار   نشریه ماهنامه  پیام آبادگران علیرغم دوره شیوع ویروس کرونا متوقف نگردید و بعنوان ارگان 
رسمی سندیکا و پل ارتباطی سندیکابا اعضا همچنان به فعالیت خود با همکاری کمیسیون محترم انتشارات 

و همکاران دبیرخانه به فعالیت خود ادامه داد.
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2222
گزارش امورمالی سندیکا

در بعد مالی و مالیاتی در دوره بیست و سوم هیات مدیره ؛ 
مالیــات حقــوق ، مالیــات تکلیفــی و مالیــات عملکــرد ســال هــای 96 و 97 و 98 ، پــس از جلســات مکــرر حضــوری بــا 
 مســئولین اداره مالیاتــی و ارائــه الیحه دفاعیه و توضیحات تکمیلی و بررســی مدارک و مســتندات مثبته ارائه شــده ،

 نهائی و مالیات متعلقه پرداخت گردید و مفاصا حساب مالیاتی ، تا پایان سال 1398 از سازمان امور مالیاتی دریافت 
گردید.

همچنیــن تــا پایــان  1400/09/30 کلیــه تعهدات مالی ســندیکا ) از قبیل حقوق ، بیمه ، مالیــات حقوق کارکنان، حق 
المشــاوره و مالیــات تکلیفــی مشــاوران و کلیــه هزینــه هــای جاری ســندیکا و هزینه های عمرانی انجام شــده توســط 

دبیرخانه از قبیل زیرسازی زیر ساخت ها و ...... ( پرداخت و انجام پذیرفته شده است.
الزم بذکــر اســت تمــام این تالش هــا ، با مدیریت عالــی هیات مدیره محتــرم  و نظارت و توجهات مدبرانــه، خزانه دار 

محترم سندیکا و دبیر محترم سندیکا ، میسر و به نتیجه مطلوب رسیده است.  
در این دوره با درک شــرایط ســخت اقتصادی اعضاء ، هزینه های ســندیکا صرفا" از محل وصول حق عضویت های 
معوقــه و جــاری مدیریــت شــد و از اعضــای محتــرم که بــا پرداخت حــق عضویت ســندیکا را حمایت نمودند تشــکر و 

قدردانی می نماید. 



گزارش هیات مدیره دوره بیست و سوم
آذر 1400

59

2323
عضویت 65 شرکت  جدید 

تعدادی از شرکتهای فعال حوزه صنعت احداث با توجه به اقدامات و نتایج سندیکا و در مراودات و مکاتبات 
و ســواالتی کــه از ســندیکا داشــتند و همچنیــن ارســال  نامــه درخواســت عضویــت از ســوی دبیرخانــه و  تاثیر 
 تشــویق و ترغیــب اعضــای هیات مدیره محترم در جلــب اعضای جدید،  منجربه  عضویت تعداد 65 شــرکت 

گردید . در این دوره  
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تاریخ عضویتنام شرکتردیف

96/03/06شرکت آبکند 1

96/03/20شرکت صنعت ساختمان آسمانه 2

96/09/04شرکت پایدار پی سازه3
96/10/30شرکت  درون 4

96/10/02شرکت مهاب مهر15

97/02/8شرکت جم صنعت کاران تهران6

97/2/8شرکت محور سازان سدید 7

97/03/19شرکت سهند آذر و ناودیس راه 8

97/06/10شرکت فن آوری نوین نیرو 9

97/07/28شرکت سد آب نیرو تونل 10

97/09/17شرکت ساختمانی حیدر بابا 11

97/09/17شرکت پاوان 12

97/10/8شرکت دال گستر بیستون13

97/10/8شرکت نودشه 14

97/10/15شرکت تحکیم فرجام 15

97/10/15شرکت بانژ بام 16

97/11/13شرکت نقش رادیس ماندگار17

97/11/27شرکت پناه صنعت پارت18

97/12/4شرکت پارس پک 19

98/02/07شرکت آبشکن ساز20

98/02/28شرکت خارادژ 21

98/03/25شرکت متا راه 22

98/04/01شرکت نوین تاوه23

98/9/9شرکت اکسین جوان مقتدر پارس 24

98/7/20شرکت مارون مکانیک 25

98/5/12شرکت واریان 26

98/9/23شرکت جامع راه جنوب 27

98/10/14شرکت فروزنده28

98/11/26شرکت برلیان خزر29

98/10/21شرکت االستیک30
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اهم  نشست ها و جلسات حضوری
نشســت بــا آقای دکتر میرکاظمی - معاون ریاســت جمهوری و ریاســت ســازمان برنامــه وبودجه در چندین  	

نوبت 
نشســت با آقای دکتر نوبخت - معاون وقت  ریاســت جمهوری و ریاست سازمان برنامه وبودجه در چندین  	

نوبت 
نشست با آقای محمد حسن زدا - معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی 	
نشســت بــا آقایــان پور محمدی و شــافعی-  معاونین ســازمان برنامــه و بودجه- برای  طرح مشــکالت مالی  	

پیمانکاران و تامین منابع مالی 
نشســت بــا آقــای دکتــر کمیجانــی  قائم مقــام محترم بانــک مرکــزی  و طرح مشــکالت مالــی و بانکی صنعت  	

احداث 
نشست با آقای دکتر قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد در خصوص همکاری با شرکتهای عضو سندیکا  	
نشســت با اعضای شــورای شــهر تهران دوره پنجم )ریاست کمیســیون عمران ، کمیسیون برنامه و بودجه و  	

کمیسیون حمل و نقل(
نشست با ریاست  و اعضای  کمیسیون عمران شورای شهر تهران )دوره ششم(  	
نشســت بــا موضــوع چاره اندیشــی مشــکالت اقتصــادی کارآفرینان بــا نماینــدگان دولت و مجلــس با حضور  	

اعضای صنف و هیات مدیره در محل سندیکا
نشست با بیمه مرکزی، پارس همگام جهت تشکیل کمیته ریسک  	
کنفرانس ایمن سازی شهرها 	 نشست با نماینده سازمان ملل در ایران در خصوص 
نشســت با کمیســیون عمران مجلس شورای اســالمی و درخواست تشکیل کارگروه ویژه با حضور نمایندگان  	

سندیکا وکمیسیون
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نشســت با رئیس دبیرخانه کمیســیون امنیت ملی جناب آقای دکتر حیدری در خصوص پیمانکاری کشــور  	
در  حوزه داخل و خارج

نشست با مدیرکل بازرسی وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی با موضوع ارائه مشکالت مشاغل سخت و زیان آور 	
نشســت با اعضای کمیســیون بهداشــت مجلس شــورای اســالمی با موضوع ارائه مشــکالت مشاغل ســخت و  	

زیان آور
نشست با مدیرکل فرهنگی سازمان تامین اجتماعی و طرح مشکالت پیمانکاران در ارتباط با سازمان تامین  	

اجتماعی
نشســت بــا صاحبنظــران و کارشناســان ماشــین آالت درخصوص تدوین برنامه آموزشــی منســجم وکاربردی  	

ماشین آالت 
نشست با خانم دکتر جنیدی و آقای نعمت الهی  و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه  	
نشســت بــا اعضــای صنف و هم اندیشــی درخصوص مشــکالت صنفی و ارائــه و دریافت راهــکار اجرایی برای  	

پیگیری
نشست با ریاست محترم نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور در چندین نوبت و دفعات مکرر  	
نشست با ریاست و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه استان تهران  و انعقاد تفاهم نامه همکاری در پایش  	

پرونده ها
نشست با دکتر محمود زاده معاون وزیر راه و شهر سازی در خصوص قراردادهای مشارکتی مسکن اجتماعی  	
نشست با دبیر ستاد اقتصادی وزارت امور خارجه  	
نشست با ریاست سازمان توسعه تجارت  	
کارگروه تامین مالی نمانیدگان تامین سرمایه نوین در خصوص توانمند سازی شرکتهای عضو  	 نشست با 
نشست با هیات رئیسه نظام مهندسی در محل سندیکا 	
نشســت با نمایندگان 5 تشــکل پیمانکاری بزرگ کشــور با موضوع بررســی مســائل و مشــکالت پیمانکاران و  	

اتخاذ سیاست های واحد و هماهنگی برای انجام امور 
گذاری  	 نشســت بــا رئیس کمیســیون امنیت ملی مجلــس در خصوص حمایــت از توان بخش خصوصــی و وا

طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی
نشســت  بــا آقــای دکتر تقی نــژاد معاون وزیر اقتصــاد و امور دارایــی و رییس امور مالیاتی کشــور در خصوص  	

مالیات بر ارزش افزوده
دیدار با معاون ریاست جمهوری و ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه جناب آقای دکتر نوبخت و طرح  	

مسائل و مشکالت پیمانکاران در سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 نشست  دبیر سندیکا با ریاست سازمان برنامه  	
نشست با دکتر عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه  در خصوص چگونگی همکاری و  همراهی بانک با صنف 	
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اقدامات و موضوعات

هیات مدیره  دوره بیست سوم هیات مدیره
ثبت لوگو و آرم سندیکا به نام سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران 	
 تبیین سرفصل های ماموریت کمیسیونهای سندیکا به عنوان اتاق فکر و مشاوران هیات مدیره 	
کمیته هــای تخصصــی وکارشناســی 	 کارگروه هــا،    تعییــن و معرفــی نماینــدگان ســندیکا در مجامــع، اتاقهــا، 

 دولت و ...
کارگروههای ویژه در ارتباط با جلسات مختلف برگزار شده در حوزه های مرتبط  	  تشکیل 
کارگــروه تعییــن شــاخص  	 کارگــروه تعییــن ضریــب منطقــه ای و  کارگروههــای تخصصــی از جملــه   تشــکیل 

، کارگروه ماشین آالت و کارگروه های مورد نیاز موضوعات در دست بررسی . تعدیل،کارگروه تجزیه بها و آنالیز
 مستند سازی شرح وظایف نمایندگان سندیکا  	
 حضور در همایش ها و نمایشگاهها 	
 همایش و نمایشگاه صنعتی سازی  ساختمان   	
 همایش افتخار ملی - برند ملی 	
 همایش ماشین آالت ، ثروت ملی 	
گاز و پتروشیمی  	  حضور در نمایشگاه نفت و 
 انتشار ماهنامه پیام آبادگران ارگان رسمی  سندیکا در هر ماه   	
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 حضور در نشریات و رسانه ها  	
،  CD  از فعالیتهــا و اقدامات ســندیکا  و گــزارش از اقدامات کمیســیون ها و   	  چــاپ نشــریه، کاتالــوگ، بروشــور

دبیرخانه و هیات مدیره سندیکا در هر مجمع 
 بروز رســانی و ارتقاء وب ســایت ســندیکا - اختصاص فضای وب جهت اعضاء - اطالع رســانی موضوعات و  	

قوانین و اقدامات و اخبار  از طریق  سایت به اعضا 
 بررســی موضوعــات مرتبــط صنفــی ازجملــه موضوعــات مربــوط بــه شــورای هماهنگــی مهندســی، تشــکیل  	

فدراسیونهای مورد نیاز
  حضور در جلسات متعدد داخلی و خارج از سندیکا   	
 پیشنهاد استفاده از الگوی فرآیندی برای شرکتهای عضو  	
 اجرای سیستم اتوماسیون وPaperless و سایر اقدامات مربوط به  امور اداری و دبیرخانه ای  	
 برگزاری جلسات مجامع عمومی 	
 تشکیل کمیته داوری و حل اختالف، جهت حل اختالف اعضای صنف  	
جلسه اعضای هیات مدیره با رئیس سازمان نظام مهندسی ایران 	
جلســه مدیریتــی بــا معــاون درآمد ســازمان تأمین اجتماعی - مقرر شــد ســه هفتــه دیگر کارگــروه  مجددا  با  	

ایشان مالقات داشته باشند
حضور در جلسات مرکز پژوهش های مجلس با موضوع  اصالح آموزش مالیات بر ارزش افزوده 	
محــل 	 در  جهــان  در  شــهری  مدیریــت  موضــوع  خصــوص  در   UN HABITAT جلســه  در   حضــور 

وزارت راه وشهرسازی
حضور در جلسه هم اندیشی پایداری در سازمان محیط زیست با حضور خانم ابتکار 	
کار و رفاه اجتماعی 	 حضور  در جلسات کمیته راهبردی مرکز تحقیقات وزارت تعاون ، 
حضور در  جلسه تعامل با دبیر کل اتاق بازرگانی ایران در خصوص موضوع همکاری های آموزشی  	
حضور در  جلسه تعامل با اتاق بازرگانی تهران در خصوص همکاری های آموزشی 	
حضور در ســمینار امنیت شــغلی و ســرمایه گذاری و تولید : با حضور شرکای اجتماعی )کارفرمایان، کارگران،  	

کار دولت( با حضور وزیر 
حضور در  جلسه بررسی مشکالت پیمانکاران در کمیته ماده 12 قانون احکام دایمی کشور 	
تعامــل و برگــزاری جلســه مشــترک ســندیکا بــا ســازمان برنامــه و بودجــه در  خصــوص تشــخیص صالحیــت  	

پیمانکاران
حضور  در نشســت هماهنگی با شــش تشــکل پیمانکاری در خصوص مســائل و مشــکالت مربوط به اســناد  	

خزانه اسالمی در محل انجمن راهسازی
دیدار آقای مهندس دادمان ریاست هیات مدیره سندیکا با آقای حبیب زاده عضو شورای شهر تهران 	
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جلســه ریاســت محتــرم هیــات مدیــره ســندیکا با جنــاب آقای ســیف معاون امــور تشــکلهای اتاق ایــران در  	
خصوص توسعه همکاری های فی مابین سندیکا و اتاق  ایران

	 » کار با موضوع »اتباع خارجی غیر مجاز حضور در جلسه  وزارت 
حضور در جلسه کارگروه مبحث 22 رایزنی با مجلس برای در نظر گرفتن خط اعتباری نگهداری ساختمانها  	

در بودجه سال 97
حضور در جلســه رایزنی با شــهرداری در جهت اجباری کردن پروانه بازسازی ساختمان و شناسایی نقایص  	

ساختمانهای خطر آفرین تهران 
حضور در جلســه کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی با موضوع بررســی مراتب پیشــنهاد در ممانعت از ثبت  	

فعالیت های موسسات غیرتجاری به دلیل بدهی مالیاتی اعضا
حضــور در جلســه بــا نمایندگان وزارتخانه ها و ســازمانهای مهم دولتی در خصوص ســفر معــاون اول رییس  	

جمهور به عراق و طرح مشکالت و مسائل پیمانکاران شاغل در عراق
حضور در جلسه دفتر استانداردها و طرح های آب و آبفای وزارت نیرو با موضوع بررسی مشکالت آیین نامه  	

اسناد خزانه اسالمی
شــرکت در جلســه ســازمان تامین اجتماعی و با حضور  خانم نجفی نماینده دفتر پایش قوانین مخل کسب  	

کار وزارت اقتصاد و دارائی،  موضوع بررسی که مشکالت قانون مشاغل سخت و زیان آور از سوی نماینده  و 
کارگروهی متشکل از نمایندگان مراجع ذیربط با  گردید  سندیکا به عنوان طراح اصلی مسئله مطرح  و مقرر 
گردد نماینده سندیکا نیز جزو این  هدف اصالح آئین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور تشکیل 

کارگروه می باشد. 
حضور در جلسات اتاق های بازرگانی: 	

کار اتاق تهران 	 جلسات  کمیسیون کسب و 
انتخابات کمیسیونهای اتاق  	
کارهای دقیق برای عضو گیری 	 کمیته تعامل با اتاق ) انتخابات سال 97 اتاق (/ ساز و 
کار اتاق تهران با موضوع بررسی مشاغل سخت و زیان آور  	 کمیسیون تسهیل کسب و 
کار با موضوع بررسی شاخص ورشکستگی در اتاق ایران  	 کمیسیون تسهیل فضای کسب و 
کارگاه آموزشی روابط عمومی در تشکلهای اقتصادی 	
رتبه بندی اتاق بازرگانی: بررسی مسائل رتبه بندی و سواالت در این خصوص 	
حضور در جلســه کمیســیون تسهیل کسب و کار با موضوع بررســی مشکالت مشاغل سخت وزیان آور با  	

شرکت خانم جلودار زاده نماینده مجلس
 جلســه کارشناســی بــا معاونــت کســب و کار اتــاق تهــران بــا موضوع بررســی مشــکل قانون بیمــه اجباری 	

کارگران ساختمانی  
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حضور در جلسات نظام فنی و اجرایی: 	
بررسی آیین نامه نظام فنی و اجرایی 	
شانزدهمین نشست کمیته نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور )فوق العاده( 	
حضور در جلسات موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث: 	

موضوع بررسی ظرفیت های برنامه ششم 	
کارگروه تامین مالی و کمیته راهبردی مؤسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث 	
کارگــروه تأمیــن مالــی و کمیته راهبردی موسســه تحقیــق برای توســعه صنعت احداث بــا موضوع مروری  	

بــر بودجه ســال 97 ، پیشــنهاد تشــکیل فدراســیون مرتبط بــا صنعت احداث و تشــکیل کارگروه، بررســی 
دغدغه های صنعت احداث و انرژی، بررسی دستور رهبری در عدم ورود نظامیان به پروژه های اقتصادی

گزارش تفصیلی و پیشنهادات مربوط به برنامه سال 97  	 کارگروه و 

	 : حضور فعال در جلسات شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی، حرفه ای کشور
جلسات با موضوع نظام فنی و اجرایی / برنامه شورا 	
کارگروه تعیین استراتژی  	 حضور فعال در جلسات 
حضور در انتخابات هیات اجرایی و هیات بازرسان 	
کمیتــه تشــخیص صالحیــت با موضــوع تغییر آیین نامه تشــخیص صالحیت و اصالح برخــی از ماده های  	

مربوطه
کمیته بیمه و مالیات شورای هماهنگی با موضوع اسناد خزانه اسالمی 	
بازنگری بخشنامه ها و آیین نامه های شورا 	
کمیتــه تشــخیص صالحیــت با موضوع اصالح جداول پیوســت 2 آییــن نامه - تنظیم نامــه به دفتر نظام  	

فنی و اجرایی 
کمیته  بیمه و مالیات با موضوع مشکالت  شاغل سخت و زیان آور  	
کمیته  بیمه و مالیات با موضوع مالیات بر ارزش افزوده 	
حضور فعال در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی: 	

جلسات  کمیته ماده 12 	
جلسات عمومی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 	
جلسات با موضوع بررسی مراتب اعتراض اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید و دستورالعمل های  	

مرتبط بانک مرکزی با حضور وزیر اقتصاد
جلسات با موضوع اعتراض بخش خصوصی به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید  	
جلسات با موضوع تعلق مالیات برافزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی که  	

گردید پیشنهاد و اصالح در الیحه بودجه 97 درج شود.  مقرر 
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جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع اصالح مشکالت  اسناد خزانه اسالمی 	
جلسه با موضوع بررسی اعتراض تشکلها به تبصره 3 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم 	
کارگران ساختمانی 	 کارشناسی بررسی نحوه اجرای ماده 5 قانون بیمه اجتماعی  جلسه 
جلســه بــا موضوع بررســی عــدم صدور ضمانــت نامه بانکی بــرای شــرکتهای پیمانکاری )طــراح  موضوع  	

سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران بود (

حضور در جلسات برگزار شده در تشکلهای مرتبط با صنعت احداث: 	
کنفرانس ایمنی شهری و ریسک جامعه مهندسان مشاور 	 کمیته علمی تخصصی 
جلسه مشترک با انجمن مهندسان معمار و شهرساز 	
جلسه جامعه مهندسان مشاور در خصوص مشکالت بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی در شرایط  	

فعلی
جلسات کمیته تخصصی تشخیص صالحیت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 	
کمیتــه  تخصصــی تشــخیص صالحیــت بــا موضــوع تعیین شــرح وظایــف کارگــروه / تقســیم وظایف بین  	

کارگروه اعضای 
 حضور در کمیته مبحث 22 مقررات ملی ساختمانی با نمایندگان بیمه مرکزی 	
حضــور در کمیتــه مبحــث 22 ســازمان نظــام مهندســی که چهــار پروپوزال بــرای اجرایی شــدن موضوع  	

گردید نوشته شد و برای اخذ بودجه به هیات مدیره نظام ارسال 
حضور در جلســه در شــرکت ســرمایه گذاری بیمه ایران با موضوع تشکیل کارگروه  از بیمه ایران / سندیکا /  	

موننکو / سازمان برنامه
حضور در مجمع عمومی سالیانه فدراسیون صنعت آب ایران 	
کنفرانس مدیریت ریسک در شرکت ها  	 حضور در میزگرد مقدماتی 
کار در بنگاه های صنعت آب، آبفا و برق” 	 کنفرانس “ارزیابی چالشها و فرصتهای کسب و  حضور در 
حضــور در دوره آموزشــی قوانیــن حمــل و نقــل در وزارت صنعت و معــدن و تجارت در 9 شــهریور با نماینده  	

سندیکا
حضور در جلسه استاندارد  	
حضــور در جلســه هــم اندیشــی و تعامــل 8 تشــکل عضــو شــورای هماهنگی در خصــوص انتخابات شــورای  	

هماهنگی
حضــور در جلســه همایــش نشســت انجمن هــا بــا پــارک علم و فــن آوری بــا موضوع هــم اندیشــی و تفاهم و  	

همکاری بین انجمن ها و شرکتهای دانش بنیان 
گیری تشکلها 	 کارگاه آموزشی روشهای تصمیم  حضور در 
کار اتاق تهران با موضوعات: 	 حضور فعال در جلسات کمیسیون تسهیل کسب و 
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موضوع مالیات بر ارزش افزوده 	
اصالح قانون مالیاتهای مستقیم و بحث تولید ملی 	
آیین نامه رفع موانع تولید 	
چالش صندوقهای بازنشستگی 	
اصالح ساختار سازمان تامین اجتماعی 	
بررســی تبصــره 1 ماده 186 ق.مالیاتهای مســتقیم با درخواســت اعتبــار گواهی های عــدم بدهی مالیاتی  	

برای اخذ تسهیالت و درخواست اصالح تبصره 3 ماده 186 ق.م.م
بررسی هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز 	
کارگروه تدوین آئین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور در اتاق تهران 	 شرکت در جلسات 
شرکت در جلسات کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی با موضوعات: 	

بررسی مراتب اعتراض به جبران هزینه پیمانکاران شاغل در طرحهای عمرانی در اثر تطویل مدت مجاز  	
پیمان

احیای شورای عالی و صدور مفاصاحساب بیمه   	
کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوعات: 	 حضور فعال در جلسات 
آیین نامه اجرایی تبصره 19 قانون بودجه موضوع اجرای طرحهای نیمه تمام 	
 اصالح قانون مالیات های مستقیم و بحث تولید ملی 	
رفع ممنوعیت صدور ضمانت نامه های بانکی 	
بررسی پیش نویس آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور 	
بررسی آیین نامه اجرایی بافت های فرسوده 	
انتشار مشکالت اسناد خزانه اسالمی  	
بررسی سامانه ستاد )خدمات الکترونیکی دولت( و اصالح و رفع  موانع آن  	
ابالغ  شرایط عمومی پیمان جدید 	

کارگروه مبحث 22 سازمان نظام مهندسی : 	 شرکت در جلسات 
موضوع عدم همکاری بانک مسکن و عاملیت سایر بانکها در اجرایی شدن مبحث 22 	
بررسی نحوه قرارداد با بیمه در رابطه با نگهداری ساختمان 	
ک تهــران در چگونگی جایگزینــی بیمه های تضمین کیفیــت در مبایعه  	 برگــزاری نشســت بــا اتحادیه امــال

ک نامه های امال
بررسی راهکارهای اجرایی با همکاری بانکهای خصوصی 	
کارگروه عمران مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران: تشریح فرآیند رتبه بندی اعضای تشکلها 	 شرکت در جلسات 
کارگروهی شورای هماهنگی تشکلها با موضوع:  	 شرکت در جلسات 
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کارگروه تشخیص صالحیت: بررسی آیین نامه احراز صالحیت موسسات رتبه بندی 	
کارگروه موضوع ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 19 قانون بودجه سال 97 	

تعیین شاخص های غربالگری پروژه های نیمه تمام در سطوح 1 و 2 	
طرح های نیمه تمام 	
ساختار تامین مالی 	
معرفی نمایندگان شورا در کمیسیون ماده 17 آیین نامه تشخیص صالحیت 	
تبیین اهداف و اعالم نمایندگان کمیته در سازمان برنامه 	
 اعالم نظرات  اصالحی برای راهنمای  تضامین قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی 	
اعالم نظر اصالحی تضامین طرفین در قراردادهای مشارکتی  	
گان آیین نامه تضمین معامالت خصوصی-عمومی 	 تعیین تعاریف و واژ
بحث و تبادل نظر پیرامون مفهوم مشارکت در راستای بررسی آیین نامه تضمین 	

کنفدراسیون صنعت ایران 	   حضور در  جلسه مجمع عمومی 
کارگروه بررسی شرایط تشکیل فدراسیون با موضوع بررسی شرایط و ضرورت های تشکیل فدراسیون صنعت 	
جلســه در دفتــر دکتــر قانــع فر بــا حضور نماینــدگان ســازمان برنامه و ســازمان نظام مهندســی در خصوص  	

اصالح قانون نظام مهندسی کشور
 حضور در  سمینار تحقق و توسعه صنعتی در افق برنامه ششم توسعه در اتاق تهران 	
جلسه با معاونت صنایع اتاق تهران: تعیین اولویت های مطالعاتی صنعت احداث و انرژی 	
کارگری 	 کاج: مبارزه با اعتیاد در محیط  جلسه طرح 
کمیته بررسی آیین نامه رفع موانع تولید در اتاق تهران 	
جلسه با خانم مهندس شفیعی، مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت  	
دوره آموزشــی هــدف گــذاری  در اتــاق تهران: بیــان نکات مربوط بــه تعیین اهداف و راه حلهای رســیدن به  	

هدفهای پیش بینی شده
همایش اطالع رسانی ظرفیت قانونی تبصره 19 قانون بودجه سال 97 در اتاق بازرگانی تهران 	
کارآفرین در رابطه با نحوه اجرایی شدن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان 	 جلسه با نمایندگی بیمه 
بازدید از نمایشگاه فن آوری نانو و آخرین دستاوردهای حوزه نانو در ارتباط با صنعت احداث 	
حضــور نماینده ســندیکا از طرف اتاق تهــران در برنامه رادیویی رادیو اقتصاد بــا موضوع عدم اجرای قانون  	

کار کشور کار و فضای کسب و  بهبود محیط کسب و 
حضور در همایش سرمایه گذاری مشترک ایران و چین در دانشگاه پلی تکنیک با موضوع بررسی زمینه های  	

مختلف همکاری بین ایران و چین در صدور خدمات فنی و مهندسی
جلســه بــا معــاون فنــی و اجرایی ســازمان برنامه و بودجه اســتان تهران با موضوع بررســی عقــد تفاهم نامه  	



گزارش هیات مدیره دوره بیست و سوم
آذر 1400

70

کارشناسی پرونده های 3 و 4 و 5  مشترک همکاری در پایش و 
حضــور در جلســه اتوماســیون اداری اتــاق تهــران در محــل اتــاق تهــران بــا حضور مســئولین دبیرخانــه امور  	

تشکلها، فناوری اطالعات و جناب دکتر ملکی با نمایندگان تشکلهای اتاق تهران
: بررســی راهکارهای همکاری صدور سه جانبه خدمات با  	 کارگروه صدور خدمات جامعه مهندســان مشــاور

اتاق تهران
جلســه هیات مدیره موسســه تحقیق برای توسعه صنعت احداث با موضوع تعیین تاریخ جلسه هیات امنا  	

/ نیــاز بــه تغییــر نماینــدگان تشــکلهای عضو موسســه / دعــوت از دبیران در جلســات هیات امنــا / برگزاری 
همایش های ماهانه

جلســه بــا دبیــر انجمــن آب و فاضالب بــا موضوع بررســی نحــوه عملکرد واحد تشــخیص صالحیــت انجمن  	
مربوطه در ارتباط با سازمان برنامه در محل فدراسیون آب

حضور در جلسه کارشناسی تشخیص صالحیت در سندیکای شرکتهای تاسیساتی با موضوع بررسی نهایی  	
آیین نامه به منظور اعالم به شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی و حرفه ای

گاز و پتروشیمی با موضوع مشاغل سخت و زیان آور 	 حضور در جلسات هیات مدیره انجمن نفت، 
حضور در جلســه کارشناســی ســازمان تامین اجتماعی با حضور شــرکای اجتماعی در محل ســازمان تامین  	

اجتماعی
جلســه با معاونت فنی و اجرایی ســازمان مدیریت اســتان تهران با موضوع بررسی روش تشخیص صالحیت  	

/ معرفی به رئیس کمیته پیمان / معرفی به رئیس کمیته نظارت و ...
کمیته ماده 12 با موضوع بررسی صدور مجوزهای ساخت و ساز در اتاق بازرگانی تهران 	
کار اتاق تهران 	 جلسه بررسی مشکالت فعاالن اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی در معاونت کسب و 
حضور در اولین جلسه دوره آموزشی اطالع رسانی و عناصر خبری در تشکلهای اقتصادی اتاق تهران 	
کنفدراسیون صنعت 	 حضور در جلسه 
حضور در جلســه اتاق تهران با موضوع مشــاغل ســخت و زیان آور برای ارتباط با کمیســیون مجلس شورای  	

اسالمی
حضــور در کارگــروه موسســه تحقیــق بــرای توســعه صنعــت احــداث بــا موضوع بررســی تشــکیل فدراســیون  	

تحقیقاتی صنعت احداث
کارگران ساختمانی در سازمان تامین اجتماعی استان تهران 	 حضور در جلسه بررسی قانون بیمه 
حضور در جلسه بررسی الیحه مشارکت عمومی-خصوصی در مرکز پژوهش های مجلس 	
حضــور در جلســات بررســی الیحــه مشــارکت عمومی-خصوصــی و تشــکیل کمیســیون ویژه در کانــون عالی  	

کارفرمایی ایران
جلسه با دکتر محمودزاده عضو هیات مدیره سازمان ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی 	
حضــور در همایــش تشــخیص صالحیت در محل ســازمان برنامه اســتان تهــران با موضوع بررســی تغییرات  	
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جدید ابالغی
حضور در دوره آموزشی برگزاری نمایشگاه ها از سوی اتاق بازرگانی تهران 	

شورای سیاستگذاری کنفرانس بین المللی توسعه خدمات فنی مهندسی ایران در سازمان توسعه تجارت 	

مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه در مورد عواقب توقف طرحهای عمرانی ، اشتغال و امنیت ملی  	

بررسی موضوع درج شرایط نامعقول در مناقصات و بررسی دالیل ارائه قیمت های پایین  	

بررسی حضور شرکتهای وابسته به نهادهای نظامی و غیر خصوصی در فعالیتهای پیمانکاری 	

ارسال پیام تبریک به مناسبت انتخاب وانتصاب وزراء و معاونان و مدیران مختلف وزارتخانه ها و نهادهای  	

مرتبط

حضور در کمیته مرکزی اعطای نشان عالی HSEو برگزاری اولین جلسه در وزارت راه و شهر سازی 	
حضور در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و طرح موضوعات و مشکالت صنفی  	
کار  موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی  	 حضور در کمیته حمایت از کسب و 
کار اتاق بازرگانی تهران 	 حضور در کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب و 
حضور در کمیسیون محیط زیست و انرژی اتاق بازرگانی تهران 	
حضور در کمیته بیمه و مالیات شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی  	
حضور در جلسات موسسه صنعت احداث و انرژی  	
حضور در کمیسیونهای عمران، بهداشت، اجتماعی و اقتصادی مجلس شورای اسالمی ایران 	
حضور در کمیته رفع موانع تولید سازمان تامین اجتماعی  	
حضور در شورای تنقیح و مقررات زدایی سازمان تامین اجتماعی  	
حضور در کمیته مربوط به مبحث 22 سازمان نظام مهندسی ساختمان  	
حضور در کمیته فنی استاندارد ایران مربوط به موضوعات فنی ساختمان  	
حضور در کمیته بررسی نحوه عضویت اعضا در اتاق بازرگانی ایران  	
حضور در کمیته مرکز ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران 	
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61 گزارش به مجمع عمومی عادي سال 1398

رویدادها و کارگاه هاي آموزشی سندیکا
برگزاري دوره آموزشی مالیاتی جامع با همکاري شرکت تضمین  ں

ں برگزاري دوره آموزشی ماشین آالت با موضوع خوردگی در موتورهاي آب خنک در محل سندیکا

ں برگزاري کارگاه آموزشی قانون تامین اجتماعی و تکالیف کارفرمایان و پیمانکاران 

ں دوره آموزشی ویژه ماشین آالت با همکاري شرکت هسکو، نظام مهندسی معدن در محل سندیکا

ں برگزاري کمپ آموزشی ویژه و جامع با موضوع قانون مالیاتهاي مستقیم توسط سندیکا در محل سندیکا

ں کارگاه آموزشی دعاوي شرایط عمومی پیمان مرتبط با کارفرما و پیمانکار

وضعیت مکاتبات
(نامه هاي وارده و صادره)

تعداد کل تراکنش هاي دبیرخانه: 2720 فقره ں

نامه هاي صادره: 1122 فقره ں

نامه هاي وارده: 1598 فقره ں

اهم مکاتبات (وارده و صادره) شامل: ں

ں مکاتبات با اعضا / مکاتبات با سازمان برنامه و بودجه /  معاونت راهبردي ریاست جمهوري / وزارت نفت / 

وزارت نیرو / وزارت راه و شهرسازي /  مجلس شوراي اسالمی / شوراي هماهنگی تشکلهاي مهندسی /  ں

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران /  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تهران  /   ں

شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی  /  اتاق هاي بازرگانی مشترك  /  مرکز پژوهش هاي مجلس  / ں

بانک مرکزي   /   بانک پارسیان  /   کمیسیون بهداشت مجلس  /  کمیسیون عمران مجلس  / ں

کمیسیون تلفیق مجلس  /  کمیسیون اقتصاد مجلس / وزارت اقتصاد  /  سازمان امور مالیاتی کشور /  ں

سازمان تامین اجتماعی  /   بیمه مرکزي   /  بیمه ایران   /  دفتر ریاست جمهوري  /  نظام فنی و اجرایی  /   ں

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  /  مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی وبهداشت کار وزارت کار  /   ں

اداره کل امور مالیاتی استان تهران  /   معاونت هاي وزارت کار  /  انجمن هاي استانی / جامعه مهندسان مشاور /  ں

انجمن شرکت هاي تاسیساتی / موسسه تحقیق براي توسعه صنعت احداث  / قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء  /  مجمع تشخیص مصلحت نظام /  و ... ں

ں

 

کارگاه های آموزشی سندیکا رویدادها و 

برگــزاری ســمینارها و کارگاههــای آموزشــی رایگان  به منظور ارتقاء و تعالی ســازمانی شــرکتها  در حوزه های 
کارشناسی  از جمله : مختلف و فعالیتهای 

 برگزاری دوره آموزشی مالیاتی جامع با همکاری شرکت تضمین 	
 برگزاری دوره آموزشی ماشین آالت با موضوع خوردگی در موتورهای آب خنک در محل سندیکا 	
کارفرمایان و پیمانکاران 	 کارگاه آموزشی قانون تامین اجتماعی و تکالیف   برگزاری 
 دوره آموزشی ویژه ماشین آالت با همکاری شرکت هسکو، نظام مهندسی معدن در محل سندیکا 	
 برگزاری کمپ آموزشی ویژه و جامع با موضوع قانون مالیاتهای مستقیم توسط سندیکا در محل سندیکا 	
کارفرما و پیمانکار 	 کارگاه آموزشی دعاوی شرایط عمومی پیمان مرتبط با   
 برگزاری همایش آموزشی HSEکاربردی برای اعضا  	
 برگزاری دورهای آموزشی در حوزه شرایط عمومی پیمان 	
 برگزاری دو برگزاری سمینار آموزشی آشنایی با ماشین آالت سنگین و عیب یابی   	
کارگاه آموزشی  بررسی "قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394" 	  برگزاری  
کارگاه آموزشی  تبیین" قانون  بیمه تامین اجتماعی " 	  برگزاری  
کارگاه آموزشی  بررسی"آئین نامه  تشخیص صالحیت  و سامانه ساجات " 	  برگزاری  
کار و آئین نامه های  مرتبط " 	 کارگاه  آموزشی  بررسی  و تبیین " قانون   برگزاری  
کارگاه  آموزشی " مدیریت نت ، pDm,pam,rcm در ماشین آالت  	  برگزاری 
کارگاه آموزشی  " مکاترونیک در ماشین آالت ساختمانی و راهسازی " 	  برگزاری 
کارگاه  آموزشی مدیریت ایمنی  و محیط زیست در ماشین آالت  	  برگزاری 
کارگران خارجی با همکاری سازمان تامین اجتماعی و حضور مدیران سازمان 	 کارگاه آموزشی بیمه   برگزاری  
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آشنایی با مانیتورپنل بیل 	  
ک 	 دوره آموزشی دامپترا  
	 OCM روش تحلیل آماری پاسخ های آزمایش  
کارگاه آموزشی اهمیت مدیریت سرویس 	  
گیربکس 	 کارگاه آموزشی تست موتور و   
کنیم؟ 	 کارگاه آموزشی-چگونه باOCMدر مصرف روغن صرفه جویی   
     بازدید ازخط تولید و مرکز خدمات پس از فروش  ولوو 	
دوره آموزشی تبیین قانون تامین اجتماعی و بخشنامه های مرتبط 	  
کارگران ایرانی اعزام به خارج از کشور 	 دوره آموزش تبیین بخشنامه بیمه   

دوره آموزشی تبیین قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 	  

برگزاریدورههایآموزشیایمنیزیرنظرمستقیم

مرکزتحقیقاتوتعلیماتحفاظتفنیوبهداشتکار:

برگزاری 3 دوره آموزش ایمنی ویژه مدیران عالی شرکت های پیمانکاری  	  
کار 	 برگزاری دوره های آموزش ایمنی مدیران با همکاری وزارت   
       برگزاری 3 دوره آموزش ایمنی ویژه مسئولین ایمنی شرکتهای پیمانکاری 	
        برگزاری 2 دوره مدیریت ریسک ویژه مسئولین ایمنی شرکتهای پیمانکاری 	
کارگران شرکت های پیمانکاری 	 برگزاری 2 دوره آموزش ایمنی ویژه   
کارگاه عمرانی )طبق درخواست( 	 کارگاه شرکت های عضو در محل  برگزاری دوره آموزش ایمنی برای   




