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مســکن قبل از این که سرمایه باشد پناهگاه 
کیفیــت آن  و ســرپناه افــراد جامعــه اســت و 
و  امنیــت  احســاس  بــا  مســتقیمی  رابطــه 
رضایــت از زندگــی دارد. بــرای همیــن اســت 
کــه دولتها تــاش می کنند تاثیر سیاســتهای 
اقتصــادی خــود را در تنظیــم بــازار عرضــه و  
تقاضا و با  کنترل قیمت مسکن نشان دهند 
ایــن حــوزه  زمــان تاطــم  از  بازه هایــی  و در 
اصــواًل  بکاهنــد،  حمایتــی  برنامه هــای  بــا  را 
دولتها ســعی دارند در عرصه اقتصاد مسکن 

نقش آفرین باشند.
صحبــت از طرحهــای حمایتی مســکن برای 
اولیــن بــار در دهــه چهــل )قبــل از انقــاب( 
بــه میــان آمــد، در آن دوره ســاخت مســکن 
کــم درآمــد، و  بــرای افــراد طبقــات متوســط، 
در  خانه ســازی  و  خــورد  کلیــد  بی بضاعــت  
شــهرهای بزرگ در دو سطح شروع گردید که 
شــامل ســاخت کوی11 آبان و نازی آباد برای 
طبقات پائین و شهرآرا برای طبقات متوسط 
برنامه هــای  در  نیــز  انقــاب  از  بعــد  بــود. 
گذاری  مختلــف توســعه از مــواردی ماننــد وا
زمیــن بــرای خانواده هــای پرجمعیــت بــرای 
احداث مســکن )زمین شهری دهه شصت(، 
دسترسی مردم به مســکن با اجاره مناسب، 
کــم درآمــد، ایجاد  تهیــه مســکن بــرای افــراد 
ارزان  مســکن  تامیــن  جهــت  در  تســهیات 
برای جوانان، حمایت از متقاضیان مسکن، 
آئین نامــه تســهیل اســتفاده از تســهیات  و 
بانکــی بــرای خرید یا احداث مســکن ســخن 

به میان آمد. 

در برنامــه چهــارم توســعه نقش تشــکل های 
مختلف در ســر و سامان دادن به طرح های 
گرفــت.  قــرار  مــورد توجــه  مســکن حمایتــی 
از  بهره گیــری  و  ایجــاد  برنامــه  ایــن  در 
گروههــای  و  انجمنهــا  تشــکل ها،  مشــارکت 
خیــر مسکن ســاز بــرای اقشــار آســیب پذیر و 
بــه  تســهیات مســکن  کارمــزد  یارانــه  دادن 
ســازندگان بخش هــای خصوصــی، تعاونــی و 
عمومــی واحدهــای مســکونی ارزان قیمــت 
و اســتیجاری تصویــب شــد. بعــد از تصویــب 
دو آیین نامــه در ســال 1384 بــرای اعطــای 
کــم  کارمنــدان  تســهیات خریــد مســکن بــه 
درآمــد و پرداخــت تســهیات قرض الحســنه 
بــه مســتأجران، در نهایــت و در ســال 1386 

مسکن مهر پا به عرصه وجود گذاشت. 
مسکن مهر مجتمع های مسکونی بودند که 
ســاخت آنهــا در دولــت جناب دکتــر محمود 
احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران و پس 
از افزایش شــدید بهای مســکن در ایران آغاز 
شــد و هــدف از آن خانــه دار کردن قشــرهای 
بــا  دولــت  طــرح  ایــن  در  بــود.  درآمــد  کــم 
گذاری زمین رایگان و تامین مالی از طریق  وا
بانــک مرکــزی به ســاخت مســکن رونــق داد 
هر چند برداشــت از حســاب بانک مرکزی به 
عنوان تنخواه دولت منجر به رشد نقدینگی 
و افزایــش تــورم شــد و این تــورم تقریبــًا همه 

تاش دولت را نقش بر آب نمود.
 در ایــن طــرح ســاخت و ســازها، عمومــًا در 
نامرغــوب  هــا  زمیــن  در  و  شــهرها  حاشــیه 
شــهری کلید خــورد. قبــل از شــروع عملیات 

کارهــای زیربنایی فکری  احــداث واحدها به 
امکانــات  ایجــاد  کــه  حالــی  در  بــود،  نشــده 
عمومی و زیستی شــهری نظیر سیستم های 
حمــل و نقــل عمومــی و ارتباطــات، احــداث 
همچنیــن   پارکهــا،  خریــد،  کــز  مرا مــدارس، 
تامیــن نیازهــای اساســی بــرای زندگــی مثــل 
از  تلفــن  و  بــرق  فاضــاب،  و  آب  انشــعابات 
امنیــت  اســت.  بهره بــرداری  ضرورت هــای 
کــه بــرای یــک زندگی  کنین نیــز  عمومــی ســا
متوســط شــهری الزم اســت چنــدان جــدی 

تلقی نشده بود. 
تــاش بــرای کاهــش در هزینه هــای احــداث 
حتــی موضوع اســتحکام بنــا را نیز زیرســوال 
کــه در زلزلــه منطقــه  بــرده بــود همانطــوری 
کردیــم واحدهــای  ســرپل ذهــاب مشــاهده 
مســکن مهــر نوســاز کامــًا تخریب شــدند در 
حالی که ساختمان های قدیمی تر در مقابل 
زلزلــه فــوق در همــان منطقه پایــدار ماندند، 
ضعــف  در  را  تخریــب  علــت  اولیــن  شــاید 
مطالعــات اولیــه و مکان یابی نامناســب و در 
نهایت ضعف در طراحی و اجرا جستجو کرد. 
علل واقعی تخریب ســاختمان های مســکن 
مصالــح  از  اســتفاده  در  می تــوان  را  مهــر 
در  شــتابزدگی  اســتاندارد،  غیــر  ســاختمانی 
ســاخت، طراحــی بــا حداقل هــای ممکــن و 
عدم رعایت آیین نامه های مربوطه جستجو 
کــرد، شــاهد مثــال ســخنان رئیــس ســازمان 
نظام مهندســی ایران در آن مقطع اســت که 
اعــام نمود»ســازمان نظــام مهندســی هیچ 
نظارتی در طراحی و ساخت واحدهای فوق 

از مسکن مهر
 تا مسکن حمایتی

سرمقاهل
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نداشــته و ناظری هم از ســوی این ســازمان 
بــرای واحدهــای مســکن مهر معرفی نشــده 
انجمــن  رئیــس  نایــب  گفتــه  اســت«. طبــق 
از  بزرگــی  نیــز بخــش  کرمانشــاه  انبوه ســازان 
مســکن مهر استان کرمانشاه به تعاونی های 

گذار شده بود.  فاقد صاحیت ساخت وا
بــود  مشــهود  مهــر  مســکن  مــورد  در  آنچــه 
غفلت از ظرفیت عظیم شــرکت های صاحب 
مهندســی  و  فنــی  تشــکلهای  و  صاحیــت 
بــرای  مشــاوران  جامعــه  جملــه  از  کشــور 
شــرکتهای  ســندیکای  و  صحیــح  طراحــی 
ساختمانی )قدیمی ترین تشکل پیمانکاری 
صنعــت احداث( برای ســازماندهی و اجرای 
صحیــح این پــروژه بــود. در این طــرح حتی 
کنتــرل ســاخت و ســازهای شــهری  قوانیــن 
نیــز جدی گرفته نشــده بود یعنــی از نظارت 
ســازمان نظام مهندســی نیز بــه راحتی عبور 
کــه بســیاری از  کــرده بودنــد. از ایــن رو بــود 
کثریت قریب به اتفاق  پیمانــکاران از جملــه ا
شــرکتهای عضــو ایــن ســندیکا درخواســت و 
دعوت برای مشــارکت در ساخت پروژه های 
مســکن مهــر را به دلیل آنکه خــارج از اصول 
نظــام فنــی- اجرایــی و پروتکلهای ســازمان 

برنامه بود نپذیرفتند. 
یوســفیان  شــعبان  مهنــدس  کــه  گزارشــی 
عضــو هیــات مدیره و رئیس کمیســیون فنی 
ســندیکا بنــا بــه درخواســت اعضــای هیــات 
مدیره، با مستندات و مدارک الزم از زلزله سر 
پــل ذهاب تهیه کرد و متن گزارش در همان 
زمان در مجله شــماره  360  به چاپ رســید 
نظر پیمانکاران یاد شــده را تایید می کرد. در 
ایــن گزارش آمــده بود: »می تــوان گفت کلیه 
ســاختمان های مســکن مهــر ســرپل ذهاب 
دچار آســیب شــده، در صورتــی که 90 درصد 
ســاختمان های مســکونی، تجــاری و اداری 
ایــن شــهر بــدون آســیب باقیمانده انــد، لــذا 
می تــوان نتیجــه گرفــت کــه شــرایط ســاخت 
و ســاز مســکن مهــر مناســب نبــوده و بدون 
آیین نامه هــای  و  فنــی  مشــخصات  رعایــت 

اجرایی ساخته شده اند.«
دولت بعــدی دولت آقای دکتــر روحانی بود 
کــه بــا طرح مســکن ملی به انتقاد از مســکن 
مهــر پرداخــت. دولــت یازدهم اعــام کرد که 
شروع پروژه های جدید در قالب مسکن مهر 
کاره به اتمام  متوقف و فقط پروژه های نیمه 
خواهد رســید. دولت یازدهــم و دوازدهم به 
جای مســکن مهر از طرح مســکن ملی خود 
که شامل مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی 
و مسکن آزاد بود رونمایی کرد. گفته می شد 

مسکن اجتماعی برای دهک های کم درآمد 
، مســکن حمایتــی مربوط  و فاقــد پس انــداز
بــه خانوارهــای متوســط بــا امــکان پرداخت 
اقساط کم، و مسکن آزاد برای افراد با درآمد 
بــاال اســت. البتــه ایــن رونمایــی تــا حدودی 
صرفــا در حد حرف باقــی ماند. تا آبان 1398 
دولت آیین نامه اجرایی طرح ملی مسکن را 
تدویــن نکرد و این مســئله موجب شــده که 
اجــرای طــرح عما به تأخیر بیافتــد. تا اواخر 
سال 1399 نیز این طرح به دلیل نبود زمین 
و تسهیات نتوانست موثر باشد و در نهایت 

دوره دولت دوازدهم نیز به پایان رسید.  
جالــب توجــه ایــن بــود کــه در طرح مســکن 
و  فنــی  توانایــی  از  دولتمــردان  هــم،  ملــی 
صاحیــت  صاحــب  شــرکت های  مهندســی 
بخــش خصوصی اســتفاده مناســب نکردند 
و بیشــتر عاقمنــد بودند کســانی که توانایی 
ســرمایه گذاری دارند را وارد عرصه نمایند در 
حالی که ســرمایه بایــد در خدمت تکنولوژی 
شــود  منجــر  مطلــوب  نتیجــه  بــه  تــا  باشــد 
شــرکت های تخصصــی ســازنده در ســالهای 
دولــت  بدهی هــای  تســویه  علــت  بــه  اخیــر 
بــا اوراق، تحریمهــا، تــورم، وجــود شــرکتهای 
شــدت  بــه  مالــی  لحــاظ  از   ... و  خصولتــی 
تضعیــف شــده اند و توانایــی ســرمایه گذاری 
دولــت  و  انــد  داده  دســت  از  را  مثمرثمــر 
مــی توانســت ترکیــب مناســبی از ســرمایه و 
تخصص را ایجاد و ضمن اشــتغال و تولید به 

نتیجه مطلوب نیز برسد. 
در نهایت دولت روحانی رفت و در شــرایطی 
که قیمت مســکن ســر به فلک کشــیده بود، 
مقــرر شــد مســکن حمایتــی در دولــت آقای 
رئیسی و در قالب طرح جهش تولید مسکن 
ســاخته شــود. قانون جهش تولید مســکن، 
دولت را موظف کرد تا در چهارســال نخست 

اجــرای این قانون، ســاالنه به طور متوســط، 
در  مســکونی  واحــد  یک میلیــون  حداقــل 
کشــور برای متقاضیــان واجد شــرایط فراهم 
کنــد. از آنجــا کــه بخــش اعظــم مســکن ملی 
تحویــل داده نشــده بود مقرر شــد با مصوبه 
ملــی  اقــدام  طــرح  مســکن  عالــی  شــورای 
همــان  یــا  مســکن  ملــی  نهضــت  و  مســکن 

مسکن حمایتی در هم ادغام شوند. 
هنــوز ثبت نــام متقاضیــان بــرای ایــن طــرح 
کــه مقامــات دولتی از  بــه پایان نرســیده بود 
گرایــش خود برای همــکاری با چینی ها برای 
ســاخت یــک میلیــون مســکن خبــر دادنــد، 
گرایــش را ورود تکنولوژی هــای  و علــت ایــن 
کــه حــرف و  کردنــد. ســخنانی  نویــن عنــوان 
داشــت.  همــراه  بــه  را  زیــادی  حدیث هــای 
صحبــت از حضــور چینی هــا در شــرایطی به 
میان آمــد که پروژه ای ماننــد آزادراه تهران- 
پــس  پــا  آن  انجــام  از  چینی هــا  کــه  شــمال 
کشــیده بودند به دســت توانمند مهندسان 
ایرانی ســاخته شــد، و تشــکلهای مهندســی 
و فنــی کشــور آمادگــی خود را بــرای همکاری 
بــا دولت برای ســاخت یک میلیون مســکن 

کردند. اعام 
مجلــس،  نماینــدگان  فاصلــه  ایــن  در 
 کارشناسان، متخصصان زیادی از توانمندی

 مهندســان ایرانــی بــرای انجــام پروژه هــای 
ملــی ســخن گفته اند، ســندیکای شــرکتهای 
ســاختمانی ایران نیز به عنوان قدیمی ترین 
تشــکل فنــی و مهندســی ایــران و همــگام با 
ســایر تشــکلهای مهندســی بــر خــود فــرض 
می دانــد توجــه دولــت را بــه ظرفیــت و توان 
موجود، در شرکت های پیمانکاری رتبه یک 
کــه در انجمن هــای  و دو بخــش خصوصــی 
صنفی خود متشکل هستند معطوف نماید 
کمیــت و بــه تبــع آن  و توصیــه می نمایــد حا
از تجربــه و تخصــص و ســرمایه های  دولــت 
مادی و معنوی انباشته شده در این شرکتها 
اســتفاده بهینــه نمــوده و اطمینــان داشــته 
باشــند بخــش خصوصــی تــوان مدیریتــی و 

کار را دارد.  اجرایی این حجم 
تردیــدی وجــود ندارد کــه مهندســان ایرانی 
از جملــه مشــاوران و پیمانکارانی که توســط 
کشــور  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان 
رتبه بنــدی شــده اند بیــش از هر کســی توان 
کشــور  کان  پروژه هــای  اجــرای  و  طراحــی 
را داشــته و بــه راحتــی می تواننــد یــار خاطــر 
دولت باشند؛ نه آنچنان که برخوردها نشان 

می دهد بار خاطر دولت. 

مهندسان  که  ندارد  وجود  تردیدی   
ایرانی از جمله مشاوران و پیمانكارانی 
و  مدیریت  سازمان  توسط  که 
برنامه ریزی کشور رتبه بندی شده اند 
بیش از هر کسی توان طراحی و اجرای 
پروژه های کالن کشور را داشته و به 
راحتی می توانند یار خاطر دولت باشند؛ 
نه آنچنان که برخوردها نشان می دهد 

بار خاطر دولت. 
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ارگان  آبادگــران،  پیــام  ماهنامــه  گــزارش  بــه 
در  ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای 
کبرپور معاون  ادامه این نشســت خانــم دکتر ا
تامیــن  پژوهــش  عالــی  موسســه  پژوهشــی 
گفــت و  آمــد  اجتماعــی بــه حاضــران خــوش 
افــزود: با توجه به این که ســال جدید توســط 
مقــام معظم رهبری ســال تولید، پشــتیبانی و 
مانع زدایی نام گذاری شده است و نظر به این 
کــه بحث تولید و اقتصاد همیشــه در 10 ســال 
اخیر به عنوان شــعار ســال تکرار شــده ، برای 
موسســه عالی پژوهش تامیــن اجتماعی مهم 
بــود که نقــش ســازمان تامین اجتماعــی را در 
تحقق این شعار بررسی کند و از این طریق به 

تحقق شعار فوق یاری رساند. 
از  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  گفــت:  وی 
نهادهای بزرگ کشــور اســت که بیش از نیمی 
از جمعیــت کشــور را تحت پوشــش قــرار داده 
است، بنابراین ساز و کار این سازمان بر سطح 
تولید، اقتصــاد و رضایتمندی مــردم تاثیرگذار 
اســت. یکی از موارد مهمی که همیشه چالش 
کــرده مطالبات از  بزرگــی برای ســازمان ایجــاد 
کارفرمایــان اســت که به شــکل تعییــن ضرایب 
کارفرمایان مطرح شــده  پیمانهــا و حق بیمــه 
مهــم  شــاخصهای  از  یکــی  واقــع  در  اســت. 
را  اقتصــاد  فعالیــت  چگونگــی  کــه  اقتصــادی 

کســب  نشــان می دهــد شــاخص های محیط 
پیمایش هــای  آنهــا  بــرای  کــه  هســتند  کار  و 

مختلفی انجام می شود.
وی افــزود: نهادهــای بین المللــی هــم چنیــن 
مرکــز  در  می کننــد.  ارائــه  را  شــاخص هایی 
پژوهش هــا هــم پایش هــای این چنینــی تهیه 
گذار شد.  می شد که بعدها به اتاق بازرگانی وا
چه این شاخصها توسط نهادهای بین المللی 
یا به طور مشــخص توســط بانک مرکزی تهیه 
شــود و چــه در ایــران توســط ســازمان تامیــن 
اجتماعــی، نشــان داده اند که ســازمان تامین 
کــه  اجتماعــی در شــمار نهادهایــی قــرار دارد 
کار  باعث ایجاد چالشهایی در فضای کسب و 
شــده است و به طور متوســط رتبه 6 را از بین 

22 عامل تاثیرگذار شناخته شده دارد.
اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  گفــت:  وی 
کارکردهای خاص خود را دارد که هیچ نهادی 
در کشــور چنیــن ســهمی را نمی تواند داشــته 
باشــد امــا با چالشــهای زیــادی مواجه اســت. 
کارفرمایان داشــتیم  که با حضور  در جلســاتی 
کــه رویــه محاســبه و  گایه هایــی مطــرح شــد 
وصــول مطالبــات از ایــن محــل غیرشــفاف و 
مبهــم و با تفســیر به رای همراه اســت که این 
کارفرمایان  مســئله باعث چالش زیادی بــرای 
گر  شــده اســت. حتــی آنهــا عنــوان می کردنــد ا

از قبــل بداننــد تکلیــف آنهــا چیســت و حــق 
بیمــه آنهــا چقدر خواهد بود بر همان اســاس 
تفســیر  وجــود  بــا  امــا  می کردنــد  برنامه ریــزی 
بــه رای، رویه هــا تــا حــدی قائــل بــه شــخص 
هســتند. از طرفــی هــم این بحث وجــود دارد 
کــه قانون تامیــن اجتماعــی از قوانیــن مترقی 
اســت که بــرای دفاع از حقــوق کارگران مطرح 
کــه بــا  شــده و طبیعتــا ایــن حــق کارگــر اســت 
کارفرمــا ســهمی از  وجــود مخالفــت احتمالــی 

بیمه داشته باشد. 

تعدد شکایتها و اعتراضات نشان دهنده 
وجود مشکل است

کنــار انتقادات  کــرد: در  کبرپــور تصریح  دکتــر ا
از  نمی تــوان  و  دارد  وجــود  هــم  دفاعیاتــی 
مانــدن  پایــدار  در  منابــع  ایــن  کــه  ســهمی 
تامیــن اجتماعــی به عنــوان ســازمان عمومی 
کــه ایفای نقــش مهمی در عملکــرد اجتماعی 
گــر مشــکاتی پیــش  کــرد. ا دارد چشم پوشــی 
مختــل  را  ســازمان  درآمــدی  منابــع  و  بیایــد 
که برای جامعه سرنوشت ســاز  کنــد، مخارجی 
هســتند دچــار آســیب می شــود. بــرای همین 
نگرانی وجود دارد که اصاحات ممکن اســت 
کنــد. از طرفــی  درآمدهــا را بــا مشــکل مواجــه 
گــر این رویــه اصاح شــود و  عنــوان می شــود ا

ی مطرح شد:  در وبینار حق بیمه قراردادهای پیمانکار

پیمانکاری که لیست می دهد
 نباید مشمول ماده 41 شود

ار �ن �ی وݡٮݓ
و  اجتماعــی  تامیــن  پژوهــش  عالــی  موسســه 
انجمــن حقــوق اداری ایران »وبینــار حق بیمه 
قراردادهای پیمانکاری« را روز یکشنبه 30 آبان 
بــا تمرکز بر حق بیمــه قراردادهای پیمانکاری و 

چالشها و راهکارهای آن  برگزار نمود. 
در ایــن جلســه محمــد تکلــی مدیــر حقوقــی 
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران بیش 
از هــر چیزی بــه ماده 41 و چالشــهایی که برای 
پیمانکاران ایجاد کــرده پرداخت. موضوعی که 
مــورد توجه دکتــر کورش استوارســنگری رییس 
انجمن حقوق اداری ایران و مولف کتاب تامین 
اجتماعــی قــرار گرفــت و ایشــان تصریــح کردنــد 
پیمانــکاری که لیســت می دهد نباید مشــمول 
مــاده 41 شــود. بــه دلیــل اهمیــت موضــوع و 
مباحــث مطــرح شــده در این وبینــار، ماهنامه 

پیام آبادگران مشروح آن را منتشر می کند.  
شیوا بازرگان دبیر وبینار حق بیمه قراردادهای 
پیمانکاری ضمن معرفی و تشــکر از ســخنرانان 
این جلســه عنوان کرد: ما تــاش کردیم در این 
نشســت که موضوع مهمی دارد از نظرات همه 

ذی نفعان بهره مند شویم.
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شــفاف گردد درآمدها نه تنها کم نمی شود که 
بیشتر هم می گردد چرا که هزینه مبادالتی کم 
شــده، افراد تمایل بیشــتری برای ابــراز درآمد 

خود نشان می دهند.
پژوهــش  عالــی  موسســه  پژوهشــی  معــاون 
تامیــن اجتماعــی در پایــان گفــت: طرفــداران 
و مخالفــان ایــن رویــه در اقتصــاد کشــور زیــاد 
هستند اما تعدد شــکایتها و اعتراضات نشان 
دهنــده وجــود مشــکل اســت و مــا بــه عنوان 
شــدن  مطــرح  بــه  می کنیــم  ســعی  موسســه 
گــوش مســئوالن  مســائل و رســاندن آنهــا بــه 
کنیــم. تعیین محل مناقشــه  کمــک  ســازمان 
بــاره  ایــن  در  بایــد  و  اســت  اهمیــت  حائــز 
میانداری شــود. اینجا همان جایی اســت که 

موسسه ایستاده است. 

ماهیت قراردادهای مقاطعه کاری
در ادامــه این نشســت فاطمــه حنیفه رییس 
پیمــان  ضرایــب  تشــخیص  و  بررســی  اداره 
در  کــرد:  عنــوان  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
خصــوص چالشــها و راهکارهــای وصــول حق 
همانطــور  مقاطعــه کاری  قراردادهــای  بیمــه 
درک  بــرای  گزیریــم  نا مســتحضرید  کــه 
حــق  احتســاب  در  ســازمان  محدودیتهــای 
بیمــه ایــن نــوع قراردادهــا گریــزی بــه ماهیت 
تامیــن  از منظــر ســازمان  قراردهــا  نــوع  ایــن 

اجتماعی و قوانین باالدستی بزنیم. 
قانــون   29 اصــل  موجــب  بــه  گفــت:  وی 
اساســی برخــورداری از تامیــن اجتماعــی یک 
حــق همگانــی اســت و دولــت مکلــف شــده 
بــرای  را  اجتماعــی  حــق  ایــن  از  برخــورداری 
ایــن  در  کنــد.  فراهــم  جامعــه  آحــاد  یکایــک 
خصوص ســازمان تامین اجتماعی به موجب 
قانــون مصــوب و مــاده 38 این قانــون مکلف 
کارکنــان  شــده نســبت بــه صیانــت از حقــوق 
شــاغل در قراردادهــای مقاطعــه کاری اقــدام 
کنــد. بــرای ایــن منظــور بــا توجــه بــه ماهیت 
گســتره  از جملــه  قراردادهــای مقاطعــه کاری 
وســیعی از قراردادهــا و اجــرای آنهــا در زمین، 
هــوا، دریا و کارگاههایــی که در هر کدام از این 
بخشــها ایجــاد می شــود، تغییرات بســیار زیاد 
کارگاههــا از حیــث  کارکنــان شــاغل، وضعیــت 
کنتــرل  کــه امــکان  ثابــت و غیــر ثابــت بــودن 
کند،  ســازمان را از حیث بازرســی محدود می 

مسائلی مطرح می شود. 
وی افــزود: مســئله بعــدی دوره هــای اجــرای 

کارگاههــا  وضعیــت  آن  تبــع  بــه  و  قراردادهــا 
اســت. ایــن کــه کار موقتــی و محدود هســت، 
دوره اجــرا بعضــا کوتــاه و بعضــا طوالنــی مدت 
هســت، امــکان دسترســی ســازمان بــه همــه 
اتمــام  از  پــس  نــدارد  وجــود  مقاطعــه کاران 
ایــن  و  بیمــه،  حــق  وصــول  بــرای  عملیــات 
کــه همــه پیمانــکاران دفاتــر مالــی ندارنــد یــا 
بیمــه  بــرای وصــول حــق  سیاســت ســازمان 
قانونــی  دفاتــر  بازرســی  بــه  مربــوط  منحصــرا 
صیانــت  حیــث  از  سیاســتها  ایــن  و  نیســت، 
تعریــف می شــود.  کارکنــان شــاغل  از حقــوق 
گی ها بــرای این  بنابرایــن بــا توجه به ایــن ویژ
که ســازمان تامین اجتماعی بتواند نظارتی بر 
گذارندگان و  حســن انجام تکالیف بــر عهده وا
تعهدات بر عهده مقاطعه کاران داشــته باشد 
گزیــر کنتــرل و نظــارت خــود را بــر تکالیــف و  نا
تعهــدات ایــن بخــش از طریــق مــواد 47 و 41 

قانون انجام می دهد.

ماده 41 بیشترین کاربرد را در قراردادهای 
مقاطعه کاری دارد

کــه  قانــون   41 مــاده  موجــب  بــه  گفــت:  وی 
مــاده ای مترقــی در قانــون تامیــن اجتماعــی 
هســت و همگان معترف هســتند که تضمین 
کننــده همه حــاالت دریافت حق بیمه اســت 
ولــی منحصــر بــه قراردادهــای مقاطعــه کاری 
کاربرد  گرچه در حال حاضر بیشترین  نیست ا
ایــن  دارد.  کاری  قراردادهــای مقاطعــه  در  را 
مــاده قانونــی با توجه به تشــریفاتی کــه در آن 
دیــده شــده تعیین نســبت مــزد را بــا توجه به 
کل کار انجــام شــده از طریــق مصوبات هیات 
و  ســازمان  امنــای  هیــات  ســازمان،  مدیــره 
صندوق هــای تابعــه بر عهــده دارد. این ماده 
قانونی بر اســاس مطالعات و جلســات نسبت 
مزد نســبت به کل کار تعیین و پس از تصویب 
هیــات مدیره و هیات امنا برای اجرا اباغ می 
شــود. ایــن مــاده قانونــی با توجــه بــه این که 
میزان حــق بیمه در قراردادهــا در هزینه های 
باالســری مقاطعه کار دیده می شود و از سوی 
گذارکننــده کار در بهــای کل کار پیش بینــی  وا
می شــود، در مقاطعه کار ایجــاد انگیزه می کند 
تا کمترین فرار مالیاتی را از حیث اظهار نفرات 
میزان مزد، روزهای کارکرد و ... داشته باشند. 
از طرفــی بــه موجب تصویــب در هیات امنای 
سازمان آن اصل سه جانبه گرایی در این ماده 

محقق می شود. 

گرچــه فی النفســه بــه خــود ایــن  وی افــزود: ا
گرچــه  ا نیســت  وارد  ایــرادی  قانونــی  مــاده 
بــا  اجــرا  در  مــاده  ایــن  کــه  هســتیم  معتــرف 
تبییــن  در  بعضــا  اســت.  مواجــه  مشــکاتی 
بخشنامه ها و دستورالعمل ها و بعضا از لحاظ 
اجــرا در واحدهــای اجرایی و شــعب ســازمان 
کــه می بایســت دربــاره شناســایی چالشــهای 
کمــک دوســتان اقــدام  موجــود و رفــع آن بــا 
کنترل و نظــارت بر عمــده قراردادهای  شــود. 
مقاطعــه کاری از طریق  مــاده 41 قانون انجام 
می شــود ولیکــن بــا توجــه بــه اجــرای برخی از 
کارگاههــای ثابــت  عملیــات مقاطعــه کاری در 
کنتــرل و نظــارت ســازمان از طریــق  و امــکان 
بازرســی دوره ای و بازرســی دفاتــر قانونــی در 
واقــع کنتــرل و نظــارت گروهــی از قراردادهای 
قانــون   47 مــاده  طریــق  از  مقاطعــه کاری 
از  صرفنظــر  راســتا  ایــن  در  می شــود.  انجــام 
کــه ســال 1373 در شــورای عالــی  مصوبــه ای 
تامین اجتماعی به تصویب رسید و حق بیمه 
کارگاههــای ثابت تولیدی،  کارکنان شــاغل در 
صنعتــی، فنی مقاطعــه کاران را محقق کرد، در 
ســنوات اخیــر به موجــب مــاده 40 قانون رفع 
موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 
اســتفاده  کثــر  حدا قانــون   11 مــاده  و   1394
کشــور و قانــون  از تــوان تولیــدی و خدماتــی 
کاالی ایرانی مصوب 1398 امکان  حمایــت از 
کنتــرل و نظــارت عملیاتهایــی  بــرای  قانونــی 
کــه در کارگاههــای ثابــت مقاطعــه کاران انجام 

می شود فراهم شده است.
کثر رویکرد  وی افــزود: در مــاده 11 قانــون حدا
گــر  جدیــدی اتفــاق افتــاد مبنــی بــر ایــن کــه ا
عملیاتی عاوه بر کارگاه ثابت از طریق کارکنان 
کارگاه ثابــت ادامــه پیــدا  شــاغل در خــارج از 
کرد، حق بیمه آن بخش از عملیات بر اساس 
قانونــی  دفاتــر  و  کارگاهــی  بازرســی  و  لیســت 
باشــد. در راســتای مــاده 47 قانــون، صرفنظر 
از مصوبــات شــورای عالــی و قوانیــن مجلــس 
شــورای اســامی بر اســاس برخــی توافقهایی 
که با تشکلهای اقتصادی صورت گرفته برخی 
دیگــر از فعالیتها از مصادیق این ماده قانونی 
شــمرده شــده و از شــمول مــاده 41 قانــون و 
اعمــال ضریــب در وحلــه اول معــاف شــدند، 
بنابرایــن بر خــاف چیزی که برخی دوســتان 
معتقدنــد عــدم پایــداری در منابــع و مصارف 
ســازمان منجر به این شــده که اعمال ضریب 
غیرواقعی انجام شــود یا ســازمان سیاستهای 
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خــود را بــر اســاس مــاده 41 متمرکز کنــد، این 
گونــه نبوده اســت و تمام اقدامــات و عملکرد 
نشــان  مفاصاحســابها  و  ســازمان  گذشــته 
کنتــرل و نظــارت  می دهــد هــر زمــان امــکان 
ســازمان از طریق بازرسی در کارگاههای ثابت 
و صیانــت از حقوق بیمه شــدگان مقدور بوده 
کــرده  صرفنظــر   41 مــاده  اعمــال  از  ســازمان 
اســت. در غیــر ایــن صــورت بهتریــن ظرفیــت 
بــرای صیانــت از حقــوق بیمه شــدگان همــان 

ماده 41 است. 
کــه به تنوع  وی گفــت: با توجــه به ایرادهایی 
و تعدد بخشــنامه ها و دســتورالعملها می شــد 
پژوهــش  عالــی  موسســه  طریــق  از  ســازمان 
تنقیــح و تلخیــص دســتورالعملها را از اســفند 
1394 در دســتور کار خــود قــرار داد. و در این 
زمینــه اقدامــات ارزشــمندی انجــام شــد. در 
همین راســتا کارگروههای تخصصی و شــورای 
تنقیــح ســازمان با حضور مدیرعامل ســازمان 
و کارشناســان برگزار شــد. در اجــرای ماده 76 
و 75 قانــون برنامــه پنجــم توســعه و مــواد 2 و 
کار  کســب و  3 قانــون بهبــود مســتمر فضــای 

مصوب 1390 به نتایج خوب منجر شد. 
وی افــزود: بیشــترین جلســات در ایــن زمینه 
بیمــه ای  ضوابــط  تلخیــص  و  تنقیــح   بــرای 
کــه بــا حضــور نماینــدگان  مقاطعــه کاران بــود 
اتاقهــا و تشــکلها و برخی ســازمانها برگزار شــد 
کــه طی آنها دربــاره جزء به جزء بخشــنامه ای 
کــه 1399 آمــاده شــده بــود هم اندیشــی شــد 
و بــا اجمــاع و توافــق ســازمان و تشــکلها، این 
گرچه باز هم با توجه به  بخشنامه صادر شد ا
تغییــرات و تنوع در قراردادهای مقاطعه کاری 
ایــن جریــان بایــد بــرای اصــاح بخشــنامه یــا 

تدوین بخشنامه جدید مستمر باشد. 
در  کــه  درخواســتی  موجــب  بــه  گفــت:  وی 
ســال 1395 از ســوی ســازمان بــرای موسســه 
عالــی پژوهــش تامیــن اجتماعــی ارســال شــد 
درخواســت شــد ســند پژوهشــی مــاده 41 در 
دســتور کار موسســه قــرار گیــرد چــون اجــرای 
دقیق آن و تعیین نسبت مزد به کل کار انجام 
یافتــه در واقــع می بایســت از طریق روشــهای 
اصولــی و علمــی انجــام شــود. در ایــن راســتا 
درخواست شــد طبقه بندی انواع فعالیتهای 
مقاطعه کاری اســتخراج و میــزان مزد تعیین و 
بهترین روش محاسبه مشخص شود. در این 
زمینــه فقــط یک طــرح پژوهشــی به ســازمان 
قرارداهــای  زمینــه  در  هــم  آن  شــد  ارســال 

ساختمانی که سازمان کمترین چالش درباره 
آن وجــود داشــت در حالی که تنها روشــی که 
می توانــد بــه ایــن چالشــها پایــان دهــد روش 

علمی است.
مطالبــه  بعــدی  چالــش  گفــت:  وی 
در  کار  مقاطعــه کاران  و  گذارکننــدگان  وا
خصــوص اطاع از میزان حــق بیمه قراردادها 
پیش از انعقاد است که با توجه به درخواست 
از  ســازمان  عالــی  مقــام  دســتور  و  تشــکلها، 
ایــن  در  بســیاری  مطالعــات  گذشــته  ســال 
تصویــب  پیشــنهاد  و  گرفــت  صــورت  زمینــه 
مصوبــه ای بــه هیــات وزیــران ارســال شــد که 
در 15 تیــر 1400 مصوبــه 40620 هیــات وزیران 
ایــن تکلیــف را بــرای ســازمان و مرکــز توســعه 
تجــارت وزارت صنعــت قــرار داد. در راســتای 
ایــن مصوبــه ســازمان مکلف شــد میــزان حق 
بیمــه قراردادهــای مقاطعــه کاری را در مرحله 
پیــش از انعقاد قــرارداد اعام کند و در مرحله 
گذارکنندگان مشــمول سامانه تدارکات  اول وا
الکترونیــک دولــت مکلف به ارائــه اطاعات و 
دریافت میزان حق بیمه از سازمان هستند. 

کرد: مقرر شــده تبــادل اطاعات  وی تصریــح 
صــورت گیرد، البتــه در حال حاضر واحدهای 
اجرایی ســازمان با کمبود نیرو مواجه هستند 
بررســی  دربــاره  مــا  همــکاران  همیــن  بــرای 
قراردادهای منعقد شــده، به پایان رســیده یا 
در حــال اجرا تخت فشــار هســتند و در برخی 
آســیب می بیننــد.  مــوارد مقاطعــه کاران هــم 
رویکــرد اجرایــی ایــن مصوبه تماما هوشــمند 
گرفته شــده اســت. بــر اســاس تبادل  در نظــر 
ســامانه های  بیــن  الکترونیــک  اطاعــات 
تدارکات الکترونیک دولت و ســامانه خدمات 
داریــم  درخواســت  ســازمان  غیرحضــوری 
پیشــنهادات  اتاقهــا  و  تشــکلها  نماینــدگان 
ســازنده خــود را ارائــه دهند. نحــوه اجرا طبق 
کــه توســط مرکــز  دســتورالعملی خواهــد بــود 
توســعه تجارت وزارت صنعت، سازمان برنامه 
و بودجــه و تامیــن اجتماعــی تدویــن خواهد 

شد. 
حنیفه گفت: در این زمینه وجود قراردادهای 
همسان و تیپ بسیار تاثیرگذار خواهد بود. از 
طــرف دیگــر الزم اســت میــزان مزد بــه کل کار 
انجــام یافتــه در هــر رشــته فعالیــت مشــخص 
بــرای قراردادهایــی مطالعاتــی در  گــر  ا شــود. 
ســازمان انجــام شــده باشــد و میــزان مــزد و 
ایــن  مــورد  در  شــود  مشــخص  آنهــا  ضرایــب 

قراردادهــا بــا کمترین چالــش مواجه خواهیم 
بــود امــا در مــورد قراردادهایــی با مبالــغ باال و 
گذارکنندگان  تعداد باال الزم اســت تشکلها و وا
گفتگو با سازمان شوند و شناساسیی  کار وارد 
میــزان مــزد ایــن قرارداهــا بــا توافق مشــخص 

شود. 
نــگاه  از  ایــن زمینــه صرفنظــر  افــزود: در  وی 
بــه گذشــته و چالشــهای موجود، ایــن امر که 
بیشــترین وقــت و انــرژی همــه بــرای اجــرای 
ایــن مصوبه معطوف شــود می تواند بســیاری 
چالشها را کم کند و حتی از اعتراض کارفرماها 
کار کم  بــه میزان حــق بیمــه در مرحله اتمــام 
کنــد. در ارتبــاط بــا چالشــهای محاســبه حق 
بیمه و وصول مطالبات شاید دوستان عنوان 
کننــد علیرغــم قوانیــن خــوب، اجــرای خوبــی 
که البته ما می پذیریم ایرادهایی  وجود ندارد 
در اجــرا وجــود دارد اما برخــی از آنها می تواند 
بــا همــکاری بیشــتر از ســوی مقاطعــه کاران و 
زمــان  در  شــود.  برطــرف  کار  گذارکننــدگان  وا
انعقــاد قــرارداد، بایــد قــرارداد بــه موقــع برای 
ســازمان ارســال شــود تــا ســازمان موفــق بــه 
تخصیــص کــد کارگاهــی و بازرســی از محل کار 
شــود. در مورد قراردادهای مشــمول ماده 40 
و 11 قانــون شــنیده می شــود کــه عــدم اجرای 
این قوانین از ســوی ســازمان مورد انتقاد قرار 
گر این قراردادها به موقع ارســال  می گیرد اما ا
کارگاههــا در زمــان  شــود، و امــکان بازرســی از 
اجرای قرارداد میســر شــود تا تناسب موضوع 
شــود  شناســایی  کارگاه  امکانــات  بــا  قــرارداد 

بسیار تاثیرگذار است. 
حنیفــه عنــوان کــرد: در شــرایطی که ســازمان 
الکترونیکــی رفتــه  ارائــه خدمــات  بــه ســمت 
کاران  مقاطعــه  و  گذارکننــدگان  وا اســت  الزم 
بیشــترین همکاری را داشــته باشــند. در این 
گــذار  وا ســوی  از  ناهماهنگی هایــی  زمینــه 
کننــدگان کار دیده می شــود. در مورد دریافت 
کــد کارگاه و ایجاد حســاب کاربری در ســامانه 
خدمات غیرحضوری سازمان همکاری الزم را 
ندارند که چالشــهایی را بــرای مقاطعه کاران و 

سازمان ایجاد می کند. 
همــکاری  عــدم  وقتهــا  گاهــی  افــزود:  وی 
صــورت  پرداخــت  در  کار  گذارکننــدگان  وا
وضعیتهــا و صــورت حســابهای مقاطعه کاران 
طرحهای تملک ســرمایه ای است که عاوه بر 
ســازمان، مقاطعه کاران و مشــاوران هم به آن 
اعتراض دارند که منجر به این شــد در قانون 
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کثر هم عاوه بر بخشنامه ای که سازمان  حدا
برنامــه و بودجه صادر کرده ماده قانونی برای 
گذارکننــدگان  ایــن امــر و مطالبــه جرایــم از وا
کار پیش بینــی شــود. دربــاره اجــرای مــاده 2 
مــاده الحاقــی به ماده 38 قانون در ســال 72 
کار در اعــام  گذارکننــدگان  عــدم همــکاری وا
اطاعــات مبنای محاســبه در مرحلــه خاتمه 
گــر ایــن اطاعــات و مدارک  تاثیرگــذار اســت. ا
کامــل باشــد همــکاران مــا می تواننــد  ارســالی 
میــزان واقعــی حق بیمه را مشــخص کنند. در 
زمــان خاتمــه، ارائه صورت وضعیــت و صورت 
کــه بــرای احــراز تعهــدات طرفیــن و  حســاب 
شناســایی مبالغ مشول کسر حق بیمه کمک 
کاران فرعی  کننده هســت. فهرســت مقاطعــه 
کــه عــدم اعــام آن باعث می شــود  الزم اســت 
مفاصاحســابها  ایــن  گرفتــن  نظــر  در  بــدون 
همــکاران مــا بــه محاســبه حــق بیمــه اقــدام 
کننــد و حــق بیمــه مضاعــف بــه نظــر آیــد. ریز 
پرداختهــای مکســوره از صــورت وضعیتهــا یــا 
تجهیزاتــی از داخــل یــا خــارج کشــور در قالب 
پیمــان فرعــی یــا اصلی تهیه شــده یا اشــتغال 

که عنوان نمی شود.  اتباع بیگانه الزم است 
گــر در کشــور خود از  وی گفــت: اتبــاع بیگانــه ا
تعهــدات موضوع مــاده 3 برخوردار شــوند در 
همان موارد از شمول قانون ما معاف هستند 
امــا در مورد اتباع ملحق شــده به مقاوله نامه 
شــماره 19 بایــد 3 درصــد حــق بیمــه حوادث 
پرداخــت شــود.  و  اعــام  واقعــی  مــزد  ماننــد 
در خصــوص بحــث قراردادهــای فرعــی عــدم 
انطبــاق ایــن قرارداهــا از حیث تاریــخ انعقاد، 
کارکــرد باعث خروج این  یــا دوره اجرا یا میزان 
قراردادهــا می شــود. در خصــوص درصدهای 
مکانیکی عملیاتها درصدها به صورت شــفاف 
اعــام نمی شــوند یــا معرفــی ماشــین آالت بــا 
موضــوع قرارداد تطابق نــدارد. بعضا هم برای 
قرارداهای همسان ضرایب مکانیکی متفاوتی 

ارائه می شود. 
کــه  قراردادهایــی  مــورد  در  افــزود:  حنیفــه 
تجهیزات دارند و ســایر قراردادهای مشارکتی 
که وجود تجهیزات، نســبت میــزان مزد بر کل 
کار انجــام شــده را بر هم می زنــد، تفکیک این 
گواهی  کارکــرد در قــرارداد، صــورت وضعیــت و 
آخــر می توانــد کمــک کننــده باشــد. در مــورد 
از خــارج  کــه خریــد تجهیــزات  قراردادهایــی 
تنقیــح  بخشــنامه  از  پیــش  تــا  دارنــد  کشــور 
گشــایش اعتبار اســنادی  معافیــت بر اســاس 

انجــام می شــد ولی از زمــان صدور بخشــنامه 
مقرر شــد با توجه به شرایط تحریم در صورت 
تامین تجهیزات از طریق ســایر روشــها با ارائه 
کشــور و ... از  مــدارک مبیــن خریــد از خــارج 

شمول حق بیمه معاف شوند.
آیین نامــه   2 مــاده  موجــب  بــه  گفــت:  وی 
اجرایــی تبصــره الحاقــی بــه مــاده 38 قانــون، 
کثــر  حدا دارنــد  تکلیــف  کار  گذارکننــدگان  وا
ظــرف یــک ســال از فســخ، خاتمــه یــا تعلیــق 
نســبت بــه اعــام اطاعــات مبنای محاســبه، 
میزان 5 درصد و کل قسط آخر اقدام کنند که 
همکاری الزم را ندارند و ســیب آن به سازمان 
ســپرده  کــه  چــرا  می رســد  مقاطعــه کاران  و 
گذارکننــدگان  وا نــزد  مدتهــا  مقاطعــه کاران 
می مانــد. در اجــرای مــواد 3 و 4 در خصــوص 
و  گذارکننــدگان  وا از  بیمــه  حــق  وصــول 
صــورت  الزم  همکاری هــای  مقاطعــه کاران 
گزیر از اعمــال ماده 50  نمی گیــرد و ســازمان نا

هست. 
رییس اداره بررسی و تشخیص ضرایب پیمان 
ســازمان تامیــن اجتماعــی در بخــش دیگری 
کــرد: بــه رغــم وجود  از ســخنان خــود عنــوان 
چالشهایی که وجود دارد در اجرای بخشنامه 
تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای پیمانکاران، 
گرفــت از جملــه در  اقدامــات خوبــی صــورت 
که انجام تشــریفات  خصوص برخی قراردادها 
قانونــی آنهــا زمان بــر بــود، مقــرر شــد بــا اخــذ 
گذارکننــده یا مدارک برگــزاری یا ترک  گواهــی وا
تشــریفات مناقصــه بــه مدت حداقــل 3 ماه و 
کثــر تا 5 ماه دریافت صورت مزد و حقوق  حدا
صــورت گیــرد. در خصــوص مــاده 50 بــا توجه 
بــه توافــق ســازمان برنامــه بودجه با ســازمان 

گذارکننــدگان  وا تکلیــف  و  اجتماعــی  تامیــن 
کارکــرد  کار در کســب حــق بیمــه از صورتهــای 
مهندسین مشــاور و مقاطعه کاران و پرداخت 
آن به سازمان و کوتاهی هایی که در این زمینه 
صــورت می گیــرد مقرر شــد اعمال مــاده 50 بر 
علیه مقاطعه کاران انجام نشود و مطالبه حق 

کار صورت بگیرد. گذارکنندگان  بیمه از وا
وی افزود: در خصــوص پلوس قرارداها مدتها 
بــود که پیمانکاران ملزم بودند مجوز شــورای 
عالــی ســازمان برنامــه را ارائه کننــد اما در این 
بخشنامه از ارائه گواهی شورای عالی سازمان 
برنامــه معــاف شــدند. در مورد اعمــال ضریب 
، بــرای  بــرای قراردادهــای مهندســان مشــاور
مکانیکــی  ضرایــب  آنهــا  قراردادهــای  برخــی 
مقطوع و غیرمقطوع تعیین شد. در محاسبه 
بــه  توجــه  بــا  ارزی  قراردادهــای  بیمــه  حــق 
پیشنهاد ســازمان بازرسی کل کشور تغییراتی 
که نــرخ پرداخت  صــورت گرفت مبنی بــر این 
ارز در روز پرداخت صورت وضعیتهای ماقبل 
ک عمل هســت و در مورد صورت  قطعــی، ما
محاســبه  تاریــخ  در  ارز  نــرخ  آخــر  وضعیــت 

سازمان اهمیت دارد. 
کــه  قراردادهایــی  خصــوص  در  گفــت:  وی 
عــدم  گردیده انــد،  فســخ  یــا  و  یافتــه  خاتمــه 
گذارکنندگان کار و محاســباتی که  همــکاری وا
شــعب ســازمان تــا کنون بــر اســاس اطاعات 
قــرارداد انجام می دادند  و موجب به اعتراض 
مســتندات  هــم  شــد  مقــرر  می شــد،  زیــادی 
کــه هنــگام بازرســی دفاتــر  کاربــرگ شــماره 3 
گذارکنندگان کار اســتخراج می شــود مبنای  وا
گیــرد و هــم مــدارک و مســتنداتی  عمــل قــرار 
قــرار  ســازمان  اختیــار  در  مقاطعــه کاران  کــه 
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ک باشــد. در خصوص کسر حق  می دهند ما
بیمــه مقاطعه کاران فرعی که بر اســاس ماده 
41 قانــون مفاصاحســاب دریافــت می کنند در 
ایــن بخشــنامه برای اولیــن بار اقدام شــد. در 
خصوص تعیین میزان حق بیمه قراردادها که 
در ســه سطح اقدام می شــد برای تمرکززدایی 
و تســهیل امــور مقــرر شــد توســط واحدهــای 
اجرایــی انجام شــود. مقــرر شــد خدماتی هم 
برای صــدور مفاصاحســاب الکترونیک، اباغ 
گذارکننــدگان کار بــه  احــکام و مکاتبــات بــه وا

گیرد.    شکل الکترونیک صورت 

کارفرما شریک سازمان است نه 
برنامه ریــزی  و  آمــار  مدیــر  مصطفایــی  علــی 
کرد: چالشــهای  اتــاق تعاون ایــران نیز عنوان 
مربوط به سازمان تامین اجتماعی را می توان 
در قالــب ســه دســته بررســی کرد. چالشــهای 
فرهنــگ بیمــه ای یکی از این چالشــها اســت. 
ایــن چالشــها، بخشــنامه محــور  دســته دوم 
بودن قوانین تامین اجتماعی اســت. با توجه 
به این که بخشــنامه ها سریع الوصول هستند 
و می تواننــد بــه زودی اهــداف را محقق کنند 
تامیــن اجتماعــی بــه این ســمت رفته اســت. 
117 بخشــنامه در مورد قوانین سازمان وجود 
دارد. در سالیان اخیر تعداد زیادی بخشنامه 
کــه در نهایــت ســازمان تصمیــم  صــادر شــد 
گرفت که بخشــنامه ها تنقیح  و تلخیص شود. 
چالــش ســوم بحث اجــرای قوانیــن و مقررات 
اســت که در مورد آن ســازمان عملکرد خوبی 
نداشــته اســت. مــا قوانیــن و مقــررات خوبــی 
کــه باعــث می شــود فکر  داریــم امــا آن چیــزی 
کنیم قانون اجرا نمی شــود شکستن و تعدیل 

رای در هیات ها است.  
فرهنگــی  چالش هــای  مــورد  در  افــزود:  وی 
بحــث نگرش بســیار مهم اســت. نگــرش بر اثر 
تجربــه بــه وجــود می آیــد و باعــث جهت دهی 
رفتــار ما دربــاره موضــوع خاصی می شــود. هر 
قدر نگرش بیمه ای در کشــور ما مثبت باشــد 
بیشــتر بــه اهــداف خــود می رســیم. اصــل 29 
کیــدش بر یــک یک افراد بوده تــا همه افراد  تا
در  نماینــد.  اســتفاده  حمایتــی  چتــر  ایــن  از 
همیــن زمینــه بحــث دوم شــناخت هــم مهم 
کامل داشــته باشیم  که شــناخت  اســت. این 
کــه قانونگــذار با چه هدفــی به تدویــن قانون 

تامین اجتماعی پرداخته است. 
داریــم  اذعــان  مــا  همــه  افــزود:  مصطفایــی 

صنــدوق  یــک  اجتماعــی  تامیــن  صنــدوق 
نیــز  پیمانــکاران  مــا  اســت،  بین النســلی 
کــه ســازمان تامیــن اجتماعی جزو  معتقدیــم 
دارایی هــای مــا اســت و بــا ادامــه فعالیــت آن 
کمــک می شــود. هــر  کارگــران  کارمنــدان و  بــه 
ســه ضلع این صنــدوق باید بداننــد صندوق 
بــرای رفاه جامعه تشــکیل شــده اســت. البته 
بــرای ادامه حیــات این صنــدوق، کارفرمایان 
بــا همه چالشــهایی که طــی ســالهای اخیر با 
آن مواجــه بودنــد ســعی کردنــد وظایــف خود 
را بــه درســتی انجــام دهنــد. ســازمان تامیــن 
اجتماعــی بــه خودی خــود حقی نــدارد بلکه 
کارگــر و مجری قوانین و  کارفرما و  حافــظ حق 

مقررات است.
گفــت: البتــه در مــورد قوانیــن و مقــررات  وی 
نیــز چالشــهایی وجــود دارد. ســازمان تامیــن 
اجتماعی تنها ســازمانی اســت که خود قانون 
وضــع می کنــد و خــود بــرای اجــرای آن اقدام 
می کند. در ماده 42 و 43 نیز تمام کرسی های 
در  اســت  ســازمان  خــود  اختیــار  در  هیاتهــا 
واقــع داوری بــر عهده خودشــان اســت. البته 

کارفرمایان در آنجا حضور دارد.  نماینده 
فرهنگــی  چالشــهای  بحــث  مــورد  در  وی   
کــرد: بایــد در درون ســازمان این  نیــز عنــوان 
دیدگاه ایجاد شــود که کارفرما شریک سازمان 
اســت نــه رقیــب ســازمان. متاســفانه دیــدگاه 
کارفرمایــان وجــود نــدارد و برخــی  خوبــی بــه 
بخشــنامه های صــادره بر مبنــای همین دید 

کــه بیمه پــردازی می کند  کارفرمایی  که  اســت 
ممکــن اســت تخلــف کنــد. امــا واقعیــت ایــن 
کنونی افرادی  اســت که در شــرایط اقتصادی 
قابــل  شــده اند  کار  و  تولیــد  عرصــه  وارد  کــه 
تقدیرنــد و بایــد بــه آنهــا کمک کرد. مشــارکت 
و حضــور مــردم می توانــد بــه بهتر اجرا شــدن 
قوانیــن کمــک کند. متاســفانه دیــدگاه منفی 
درخواســت  باعــث  حــوزه  ایــن  در  موجــود 
مــدارک متعــدد، و ایجاد موانــع مختلف برای 

کار شود. کسب و 
وی افــزود: در حــال حاضــر شــورایی بــه نــام 
شــورای تنقیــح و مقررات زدایــی در ســازمان 
تشکیل شده اســت که موضوعات را به شکل 

کارشناسی بررسی می کند. 
تامیــن  ســازمان  کــرد:  عنــوان  پایــان  در  وی 
اجتماعــی در حال گذر از روشــهای ســنتی به 
ســمت روشــهای الکترونیک اســت که در کنار 
دشــواری های مربــوط بــه اجــرای آن حرکــت 
خوبــی اســت. در ایــن بــاره بنده پیشــنهادی 
ارائه دادم در این باره که ســازمان ســامانه ای 
کــه  کارفرمایانــی  لیســت  کــه  کنــد  طراحــی  را 
بــه  ثابــت  کارگاههــای  در  آنهــا  بیمــه  لیســت 
طــور مرتــب رد می شــود و بدهــی هــم ندارند، 
ضمانت نامه ها کنار گذاشته شود چون بحث 
نقدینگی از چالشــهای مهم بخش خصوصی 
اســت و 5 درصــد قســط آخــر بــر ایــن چالــش 

دامن می زند. 
خوبــی  نــگاه  قبلــی  مدیریــت  در  افــزود:  وی 
شــکل گرفــت که به حضــور اتاقها و شــکلها در 
تصمیمــات مربوط بــه بخشــنامه ها انجامید. 
البتــه برای حل کلی مســائل باید زیرســاختها 
اصــاح شــود و بحــث احیــای شــورای عالــی 
بــه طــور جــدی پیگیــری شــود تــا تصمیــات 
مدیریتــی بــا حضور همه تشــکلها اخذ شــود. 
مــردم  بــا حضــور  تامیــن اجتماعــی  ســازمان 
می توانــد منابع مالی پایدارتــر و امید به آینده 
بهتــری در زمینــه تامیــن رفــاه جامعه داشــته 

باشد. 
کــرد: در مــورد بازرســی  کیــد  تا پایــان  وی در 
وقــت  هیــچ  قانونگــذار  بدانیــم  بایــد  دفاتــر 
کجــای قانــون بحــث حسابرســی را  در هیــچ 
مطــرح نکــرده اســت. متاســفانه در ســالهای 
اخیــر بحــث حسابرســی از دفاتــر بــه اشــتباه 
کــه در مــاده 47 هــدف  جــا افتــاده در حالــی 
قانونگذار از بازرســی دفاتر این بود که کارگری 
کــه آنجا کار می کند حق بیمه اش متناســب با 

در  اصلی  موارد  از  یكی 
اجتماعی،  تامین  مورد 
تامین  عالی  شورای  احیای 
رکن  عنوان  به  اجتماعی 
تامین  سازمان  اصلی 
جزء  که  است  اجتماعی 
خواسته های اصلی ما است.
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دفاتری باشــد که رد می شــود. اما متاسفانه از 
بازرسی دفاتر ورود به مسائل مختلف و ایجاد 
کــه 60-70 درصــد  بدهی هــای ناحــق اســت 

پرونده های موجود آن را نشان می دهد. 
بــا اشــاره بــه اهمیــت حضــور  وی در نهایــت 
شــرکای اجتماعی در تامیــن اجتماعی عنوان 
کارفرمایی که 20 درصد  کرد: متاســفانه ســهم 
گرفتــه  حــق بیمــه پرداخــت می کنــد نادیــده 
بــه دســت  امتیــازی  آن  قبــال  و در  می شــود 

نمی آورد. 

چالشهای بیمه ای پیمانکاران
ســندیکای  حقوقــی  مدیــر  تکلــی  محمــد 
شــرکتهای ســاختمانی ایــران نیــز با اشــاره به 
کــه موضــوع  کــه نماینــده صنفــی اســت  ایــن 
کیــد کرد:  بحــث امــروز مربــوط به آن اســت، تا
بحــث اول ایــن اســت که چــرا حق بیمــه باید 
مقطــوع و بــر مبنــای تعییــن ضریــب باشــد؟ 
ســاختاری  اصاحــات  زمینــه  در  دوم  بحــث 
اســت و بحث آخر در زمینــه ضریب قراردادها 
است که مربوط به دو ماده 41 و 47 می شود.

وی افزود: ســوال این اســت که مــاده 41 باید 
حذف شود یا وجود داشته باشد؟ اعتراضات 
بــه این مــاده آنقــدر زیاد شــده که بســیاری از 
فعــاالن بخــش خصوصــی معتقدنــد باید این 
مــاده حذف شــود و مطرح می کنند چــرا باید 
بر اســاس ضریــب کل کار حق بیمــه پرداخت 
وجــود  فعــا   41 مــاده  حــال  هــر  بــه  کننــد؟ 
قانونــی دارد و مبنــای عمل تامیــن اجتماعی 
و شــرکای اجتماعی اســت و بر همین اســاس 
مــا چالش هــای آن را بررســی می کنیــم. درباره 
حــذف ایــن مــاده معمــوالن پیمانــکاران بــه 
دالیلی راغب نیســتند این ماده حذف شــود. 
را در طرحهــای عمرانــی معمــوال  بیمــه  حــق 
کارفرمــا متقبــل می شــود. یعنــی در طرحهای 
عمرانی کارفرما 1/6 درصد حق بیمه پیمانکار 
کارکرد کســر می کند و با اضافه نمودن   را از هر 
5 درصد سهم خود آن را مستقیم به سازمان 
کارهــای غیــر عمرانــی  پرداخــت می کنــد. در 

که معمــوال می خورد  هــم ضریب 7/8 درصــد 
پیمانــکاران در هزینه-هــای باالســری اضافه 

می کنند و پرداخت می کنند. 
کید کرد: پیمانکاران معتقدند با حذف  وی تا
ایــن ماده یکــی از منابع مالی ســازمان از بین 
کــه بــه تضعیــف ســازمان و در نهایت  مــی رود 
تضعیــف اقشــار بیمه شــده ســازمان و جامعه 
می انجامــد. امــا چالــش ما کجاســت؟ چالش 
اینجاســت کــه مــن پیمانــکار نبایــد بیمه یک 
کنــم. وقتــی دولــت محترم  پــروژه را پرداخــت 
کــه 100 میلیــارد  می خواهــد یــک ســد بســازد 
هزینــه دارد بایــد  حــق بیمــه 5 درصــدی آن 
را هــم در لحــاظ و پرداخــت نمایــد. آنجایــی 
بــه پیمانــکار اجحاف می شــود که آخــر پروژه، 
پیمانــکار  بــه  را  ای  بیمــه   مــازاد  هزینه هــای 

تحمیل می کنند. 
دیــوار  پیمانکارهــا  متاســفانه  گفــت:  وی 
گونــه نبایــد باشــد  کوتاه تــری دارنــد. امــا ایــن 
و بایــد مقــررات و قوانیــن شــفاف باشــد و در 
اجــرا هــم درســت عمــل شــود تــا ایــن اتفاقها 
نیفتــد. پیمانــکاران بــه عنوان یکی از شــرکای 
بــا  بیمــه ای  اجتماعــی در پرداخــت ضرایــب 

تامین اجتماعی همراه هستند.

احیای شورای عالی تامین اجتماعی جزء 
خواسته های اصلی ما است

وی در مــورد اصاحــات ســاختاری هم گفت: 
یکــی از موارد اصلی در مورد تامین اجتماعی، 
بــه  اجتماعــی  تامیــن  عالــی  احیــای شــورای 
عنــوان رکــن اصلی ســازمان تامیــن اجتماعی 
اســت که جــزء خواســته های اصلی ما اســت. 
گــر ســازمان تامیــن اجتماعی نتوانــد جلوی  ا
را  تحمیــل برخــی قوانیــن و دســت اندازی ها 
بگیرد و صندوق نشــتی داشــته باشد، جذب 
منابع بی فایده اســت. اینجــا به نظر ما حضور 
و نفــوذ شــورای تامیــن اجتماعــی بــه همــراه 
شرکای اجتماعی قطعا موثر است. دولت هم 
کمیتی داشــته باشــد.  باید نقش نظارتی و حا
ضمن اینکه این صندوق تامین اجتماعی که 

در حــال حاضــر 23 درصــد کارفرمــا، 7 درصد 
کارگــر و 3 درصــد دولت پرداخت می کند با آن 
چیزی که در اصل 29 قانون اساسی آمده که 
گیر شــود  تامیــن اجتماعی باید برای همه فرا
فرق دارد. این حق الناس اســت و حق کســی 

که در صندوق پول می ریزد.  است 
تکلی عنوان کرد: 9 قانون حمایتی وجود دارد 
که منابع مالی تامین اجتماعی را می برد. بعد 
کوچک  گارگاههــای  چــه اتفاقی می افتــد؟ در 
کــه نمی توان حق بیمه مضاعف دریافت کرد، 
معمــوال از محــل تعییــن ضریبهــا از پیمانــکار 
می گیرنــد. مــا تنها راهــی که بــرای اصاح این 
که  مــورد داریــم احیــای شــورای عالــی اســت 

شرکا با سازمان همسو شوند.
 41 مــاده  مشــمول  یــا  قراردادهــا  گفــت:  وی 
هســتند یــا 47 که ســرکار خانم حنیفــه موارد 
مفیــدی در ایــن زمینــه اعام کردنــد. اما یک 
زمانی ماده 41 و 47 را تفکیک نمی کردند و هر 
کســی پیمانکار بود ضریب اعمال می کردند تا 
ایــن که پیمانــکاران گفتند ما کــه کارگاه ثابت 
داریم و می توانیم لیســت ارائه دهیم چرا باید 
کار ضریــب بگیریم. اولین قانونی که  برای کل 
ایــن دو مــاده را تفکیــک کــرد بنــد ج مــاده 11 
که  قانون رفع موانع تولید در سال 1387 بود 
در نهایــت به مواد 40 قانــون رفع موانع تولید 
اســتفاده  کثــر  حدا قانــون  و   1394 مصــوب 
در ســال 1391 و 1398رســید. در نهایــت این 
دو مــاده تفکیــک شــد. مشــمولین مــاده 47  
کارگاه ثابت داند، در روال  آنهایی هســتند که 
گذارکنندگان کار  درســت بایــد کارفرمایــان و وا
اول قرارداد لیست خود را به تامین اجتماعی 
بــر مبنــای  اجتماعــی  تامیــن  و  کننــد  اعــام 
کننــد.  لیســت ارائــه شــده پیمانکارهــا عمــل 
بعــد از قوانینــی که آمــد از جمله ذیــل بند 11 
بخشــنامه تنقیح این مشکل تا حدودی حل 

شده است.

چالشهای بیمه ای حوزه عمرانی 
وی افــزود: امــا همچنــان چند چالــش وجود 
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دارد که یکی چند و چون ارائه دفاتر است. اما 
این بازرســی و حسابرسی نباید به این شدت 
و حــدت باشــد. پیمانــکاران مشــمول مــاده 
47 نیــاز دارنــد هــر چــه زودتر مفاصاحســابی 
بگیرنــد تــا ســپرده ای آزاد کنند یا قــراردادی را 
تمام کنند اما درخواســت مفاصا که می دهند 
می گوینــد  معمــوال  حسابرســی  موسســه 
کــه هر وقت خواســتیم  تعهدنامــه ای بدهیــد 
کــه در این مورد  به دفاتر شــما مراجعه کنیم. 
پیمانــکاران می گوینــد مــا نبایــد تعهدنامه ای 
بدهیــم چــون در متــن قانــون نیامده اســت. 
مصوبــه  از  بعــد  تعهدنامه هــا  ایــن  بــر  عــاوه 
اقتصاد مقاومتی قرار شــد یک ســاله شــود اما 
فرم هــا همچنان ده ســاله اســت و بازرســها بر 
اســاس آن دفاتر ده ساله را می خواهند. البته 
از حق نباید گذشت که با این تفکیکها اوضاع 
نســبتا بهتر شــده و با تعاملی که سازمان دارد 
گــر ایــن چالشــهای جزئــی هــم حل شــود در  ا

گرفت.  مسیر بهتری قرار خواهیم 
گفــت: در قراردادهــای پیمانــکاری مبنــا  وی 
کــه  مــاده 41 قانــون تامیــن اجتماعــی اســت 
نســبت مزد به کل کار محاسبه می شود. یکی 
از روســای ما در ســندیکا ســالها عضو شــورای 
کــه ضریبهــا را  عالــی تامیــن اجتماعــی بــوده 
تعیین کرده یا اعتقاد داشته بر مبنای ضریب 
گرفته شود. ما با رعایت انصاف و با  حق بیمه 
درک شــرایط ســازمان و تامین منابع سازمان 
بــه این بحــث ورود می کنیم. لــذا قراردادهای 
کــه مشــمول مــاده 41 هســتند با  پیمانــکاری 
کــه شــامل یکــی  دو عنــوان مطــرح می شــوند 
طرح هــای  دیگــری  و  عمرانــی  طرح هــای 
غیرعمرانــی اســت. ضریب طرح هــای عمرانی 
گرچه چالشهای کمتری  6/6 مقطوع اســت. ا
دارد امــا همیــن چالشــها قابل طرح هســتند. 
گذارکننــده کار و 1/6 بــر  5 درصــد بــر عهــده وا
عهــده پیمانــکار اســت. ایــن حــق بیمــه را در 
هــر صــورت وضعیتــی کــه کارفرما بــه پیمانکار 
پرداخــت می کنــد ســهم پیمانــکار و خــودش 
را کســر می کنــد و 6/6 را به ســازمان پرداخت 
می کند. اما در همین زمینه احراز و تشــخیص 
طرحهــا  نبــودن  عمرانــی  و  بــودن  عمرانــی 

مسئله ساز است.
ایــن کارشــناس حقوقی افزود: دو شــرط برای 
کــه یکی از  عمرانــی بــودن طرحها وجــود دارد 
آنها فهرست بهایی بودن، و دیگری این است 
کل یــا بخشــی از بودجــه از محــل منابــع  کــه 

کشــور  ســرمایه ای  داریی هــای  تملک هــای 
گر این دو شرط را توامان داشته باشد  باشد. ا
طــرح عمرانی اســت. بــا این همه طــول پروژه 
بــر اســاس عمرانــی بــودن طرح طی می شــود 
امــا آخــر ســر و در زمــان اخــذ مفاصاحســاب 
کارشــناس عنــوان می کنــد طــرح غیرعمرانــی 
است. اینجا یک بار مالی مضاعفی بر پیمانکار 
وارد می شــود و صدور مفاصاحســاب را ماهها 
بــه تاخیر می انــدازد و هزینه جابــه جایی نوع 

طرح هم بر عهده پیمانکار می افتد.  
دریافــت  عــدم  مســئله  دومیــن  گفــت:  وی 
لیســت بیمه طرح های عمرانی کشــور اســت. 
حق بیمه طرحهای عمرانی کشــور مســتقیما 
اســت.  کار  گذارکننــده  وا و  کارفرمــا  ســمت  از 
کار می کند عــاوه بر این  کــه دارد  پیمانــکاری 
گــر بگیرد در  کــه اصــا پول خــود را نمی گیرد و ا
قالب اســناد خزانه اســت - البته با ســپاس از 
ســازمان که اخیرا مطالبات خــود را به صورت 
گیــرد- ولــی توجــه فرمایید  اســناد خزانــه می 
خــود پیمانکار ماهها بــرای دریافت مطالبات 
خــود صبــر می کنــد و ماههــا صــورت وضعیت 
می دهــد و بایــد لیســت بیمــه هم ارائــه دهد. 
سازمان می گوید چون بدهی حق بیمه دارید 
لیســت بیمه را قبــول نمی کند. عــدم دریافت 
گر اتفاقــی برای  لیســت تبعــات زیــادی دارد. ا
کارگــر بیفتد عما نمی تــوان از بیمه اجتماعی 
و  کــرد  اســتفاده  مدنــی  مســئولیت  بیمــه  و 
پیمانــکار و کارفرما متحمل ضرر می شــوند که 
مــا این موضــوع را در جلســات متعدد مطرح 

کرده ایم. 
کــرد:  عنــوان  ســندیکا  حقوقــی  کارشــناس 
مضاعــف  بیمــه  حــق  مطالبــه  بعــدی  بحــث 
در طرح هــای عمرانــی اســت. در متــن قانون 
و   1363 مصــوب  مــزد  صــورت  آیین نامــه  و 
و  درآمــد   149 بخشــنامه  و   1364 اصاحیــه 
کــه اخیــرا تصویــب و ابــاغ  بخشــنامه تنقیــح 
شــده، حق بیمه طرحهــای عمرانی را مقطوع 
کرده انــد. در ســالهای اخیــر بــه دلیــل  اعــام 
کارفرماهــا معموال  فراهــم نبــودن منابع مالــی 
بــه پروژه هــا تطویــل مــدت پیمــان می خــورد 
و لیســت کارکــرد نیــروی انســانی زیــاد شــده و 
آخر ســر کــه ســازمان می خواهد حســاب کند 
می گویــد حــق بیمــه مــازاد شــده و از پیمانکار 
مطالبــه می کنــد. مــا ناراحت این درخواســت 
نیســتیم و نمــی خواهیم حق ســازمان از بین 
بــرود، باالخــره تعهداتــی بــرای ســازمان ایجاد 

شــده امــا آن کســی که بایــد مورد مطالبــه قرار 
از پیمانــکار  گیــرد پیمانــکاران نیســتند. چــرا 
می گیرد؟ چون دسترسی به کارفرما یا سازمان 

برنامه ندارد. 
کیــد کــرد: این یکی از چالشــهای عمده  وی تا
مــا اســت و حتــی رایــی از هیاتهــای  دیــوان 
عدالــت اداری گرفتیم که نبایــد از پیمانکاران 
مطالبــه کنند امــا همین که بــه ناحق مطالبه 
می کنند تا شکایت کنیم و به رای برسیم زمان 
زیادی صرف می شــود. از طرفی نباید در حق 
سازمان هم اجحاف شود. به نظر من در این 
باره باید ســازمان برنامــه و تامین اجتماعی با 
حضــور بخش خصوصــی و شــرکای اجتماعی 
نشســتی داشته باشــند تا این مشــکل را حل 

کنند. 
وی تصریــح کــرد: یک بحث مطالبــه جریمه از 
پیمانــکاران در طرحهــای عمرانی هــم داریم. 
کثر ســال 1398  مطابــق  مــاده 13 قانون حدا
کارفرمــا مکلــف هســتند حــق بیمــه و مالیــات 
را ظــرف دو مــاه از ارائــه صــورت وضعیــت بــه 
گــر ایــن زمــان بــه  کننــد ا پیمانــکار پرداخــت 
تاخیــر بیفتد مشــکاتی برای پیمانــکار ایجاد 
می شــود که یکی از آنها ابــاغ بدهی و دیگری 
جریمــه تاخیر پرداخت اســت. اصــا پرداخت 
کــه  اســت  نبــوده  پیمانــکار  اختیــار  یــد  در 
بخواهد پرداختی داشــته باشــد یا نه. جدیدا 
نه تنها حق بیمه پیمانکار را دیر می دهند که 
مطالبات خــود پیمانکار را هم دیر می دهند، 
کــه وصــول جریمــه تاخیر  از ایــن بابــت اســت 
ظلم مضاعفی به شــمار می آید، و می تواند به 
یکــی از چالشــهای طرح هــای عمرانی تبدیل 
شــود. البتــه ایــن مــورد در بخشــنامه تنقیــح 
بــه نوعی حل شــده و پیمانــکاران باید از این 

ظرفیت استفاده نمایند.  
طرحهــای  در  شــد:  یــادآور  تکلــی  محمــد 
غیرعمرانــی پایــه ضریــب معمــوال 7/8 درصــد 
ایــن حــوزه عمــوال بیشــتر  اســت. چالشــهای 
اســت چون در زمان صدور مفاصاحســاب بنا 
کار می دهند  گذارکننــدگان  کــه وا بــه نامــه ای 
بایــد  کار  کننــده  گــذار  وا می شــود.  محاســبه 
دقیــق تشــریح کند کــه چقــدر از کار مکانیکی 
و چقدر از آن غیرمکانیکی بوده اســت، چقدر 
بــا مصالــخ و چقــدر بــدون مصالح بــوده، ولی 
مواردی داشــتیم که در آنها با این که تشــریح 
کامل شــده است باز هم تعیین ضریب به نوع 
دیگــری اتفاق می افتد. اخیــرا چندین و چند 
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مــورد بــه ما ارجاع شــده کــه در آن کارشــناس 
گفته:»مــن ضریــب باالتــر را می زنم حاال شــما 
بــرو در هیــات مطــرح کن، از نظر مــن 16/67 

است .« 
تکلــی توضیح داد: بــرای نمونــه در یک پروژه 
تونــل پیمانــکار بــرای دریافت مفاصاحســاب 
کا  را  آن  کارشــناس  کــه  بــود  نمــوده  اقــدام 
آیــا امــکان دارد یــک  امــا  بــود  16/67 دیــده 
هیــچ  یعنــی  باشــد؟  دســتمزدی  کا  تونلــی 
نرفتــه  کار  بــه  آن  در  و ماشــین آالتی  مصالــح 
است؟ گفته می شود بروید و در هیاتها مطرح 
کنید که طبــق برآورد ما رفتن به هیاتها تقریبا 
32 مــاه زمــان می بــرد. هــم منابــع ســازمان از 
بیــن مــی رود و هــم اتاف وقــت و انــرژی برای 
پیمانکار است. از طرف دیگر سپرده و آخرین 
صــورت وضعیت قطعی که مــاده 38 می گوید 
منــوط به این اســت که بروید مفاصاحســایب 
تــوان پیمانــکار  و  بیاوردیــد معطــل می مانــد 

معطل می ماند. 
کــه  کــرد:  در بحــث دیگــری  وی خاطرنشــان 
مطرح می شــود یک رقم ســنگین را می گویند 
یعنــی ســنگی می اندازنــد و وقتــی مــا اعتراض 
کارشناسهای دیگر می گویند درست  می کنیم 
می گویید ولی چه کســی هســت که این رقم را 
که بتواند دقیق  کارشــناس محترمی  کم کند؟ 
تشــخیص دهد بســیاری از چالش ها را از بین 
می بــرد. عــاوه بــر تعییــن غیردقیــق ضرایــب 
تفســیرهای  ماننــد  مســائلی  غیرعمرانــی، 
متفــاوت از بخشــنامه ها و قوانیــن، مشــکات 
حــق  محاســبه  نحــوه  و  فرعــی  پیمانــکاران 
بیمه آنها مســئله ســاز اســت. البتــه در جایی 
مقــام  در  شــده اند  درســت  ضوابــط  کــه  هــم 
اجــرا اتفــاق نمی افتــد. در مــورد بحــث صــدور 
تنقیــح  بخشــنامه  در  بنــدی  مفاصاحســاب 
کــه مفاصــا یــک روزه صــادر شــود  آورده شــد 
کار تا  گذارکننــده  گواهــی وا کــه از زمــان بــردن 
که  صــدور مفاصاحســاب طول می کشــد چرا 
ضرایب تعیین شده کار را به هیاتها می کشاند 
و ما نمی توانیم مفاصاحســاب سهل الوصولی 

بگیریم. 
اجــرای  بعــدی  مــورد  گفــت:  پایــان  در  وی 
بخشــنامه و قوانیــن مصــوب ســازمان اســت. 
گر یک پیمان  وحــدت رویه هم وجود ندارد. ا
را به دو شــعبه مختلف ببرید قطعا ضریبی که 
یکــی از آنها اعام می کند با ضریبی که دیگری 
اعــام می کنــد فــرق دارد. امیــدوارم جلســات 
دیگــری توســط موسســه پژوهــش و انجمــن 

حقوق اداری برگزار شــود که بتوانیم مسائل و 
کنیم.  چالشها را بررسی و رفع آنها را پیگیری 

تالش کارفرمایان کاستن از حمایتهای 
تامین اجتماعی بوده است 

هداونــد عضــو هیــات علمــی دانشــگاه عامه 
طباطبایی و مولف کتابهایی در زمینه حقوق 
اداری و قراردادهــای پیمانــکاری نیــز عنــوان 
کرد: بحث مهم است چرا که ما از منبع درآمد 
اصلــی تامیــن اجتماعــی صحبــت می کنیــم و 
ســازمان تامیــن اجتماعــی نیمــی از جمعیت 
کشــور را تحــت پوشــش قــرار دارد و بــه ایــن 
ترتیــب تاثیــر زیادی در حمایتهــای اجتماعی 
دارد. تحقــق بهتر درآمدهای ســازمان تامین 
اجتماعــی کــه عمــده آن از طریق بیمه اســت 

در راستای منافع بیمه شدگان است. 
وی افــزود: تعــارض منافــع شــدیدی در ایــن 
بحثها وجــود دارد. ســازمان تامین اجتماعی 
کــه بــا هــدف  گرچــه قاعدتــا ســازمانی اســت  ا
حمایت از بیمه شــدگان تشــکیل شــده اما به 
دلیــل مشــکات مالــی بــه نظر می رســد بیش 
از هــر چیــزی بــه دنبــال تحقــق درآمد اســت. 
بــه همین دلیل حمایت از مــاده 41 را مدنظر 
ذی نفعــان  از  برخــی  آن  دنبــال  بــه  و  دارد 
ســرمایه،  صاحبــان  تعــاون،  اتــاق  جملــه  از 
کارفرمایــان و پیمانــکاران و صاحبان ســرمایه 
بــه نوعی می خواهنــد از این ماده فــرار کنند. 
بــه هر حــال صــدای نماینــدگان کارفرمایان و 
پیمانکاران در طول 30-40 ســال اخیر بیشتر 
چــون  می شــود  شــنیده  کارگــران  صــدای  از 
کارشناســانی دارنــد. در همیــن  نماینــدگان و 
جلســه هم مــا حضور یکــی از ذی نفعان را کم 
داریــم از جملــه تشــکلهای کارگــری که بخش 

اصلی بیمه شدگان را تشکیل می دهند. 
وی افــزود: تاشــی کــه نماینــدگان کارفرمایان 
و پیمانــکاران در طول این 30-40 ســال اخیر 
انجــام داده انــد تصویــب قوانینــی ماننــد رفع 
کثر اســتفاده بوده  موانــع تولیــد، و قانون حدا
کــه در هــر دوی آنها تاش اساســی ایــن بوده 
کار و تامیــن  کــه از حمایتهــای قانــون  اســت 
اجتماعی کاسته شود. قانون رفع موانع تولید 
اساســا با همین فلســفه و دیدگاه تصویب شد 
یعنــی در واقع حمایــت از کارگر به عنوان یکی 
از موانع تولید در نظر گرفته شــد و قسمتهای 
زیــادی از قانــون کار را تعطیل کرد. مثا فســخ 
کنــار مفهــوم اخــراج وارد نظــام  قــرارداد را در 
کارگاههای  کرد. مــواردی در مورد  کار  حقوقی 
کوچــک یــا ســه جانبه گرایــی و ... موجــب بــه 

کار در ایران شد. محاق رفتن قانون 
وی افزود: تاش دیگر دوستان این بود که در 
مــواردی را کــه به نوعــی موجب کســب درآمد 
بــرای ســازمان بــود، استســنائاتی بــه قوانینی 
اضافــه شــود. مثــا در قانون موانــع رفع تولید 
کثــر انجــام شــد کــه مــاده 41 به  و قانــون حدا
شــکل دیگری بیاید و رجوع شود به پرداخت 
لیســتی نــه دریافــت درصــد مــزد از درصد کل 
. در جریــان تنقیــح قوانیــن نیــز مــا شــاهد  کار
حضــور نماینــدگان صاحــب ســرمایه در ایــن 
نهادهــا هســتیم و صــدای آنهــا بلندتر اســت. 
کــه ذی نفــع اصلــی ایــن  صــدای قشــر اصلــی 
نظامــات حقوقــی بودنــد شــنیده نمی شــود. 
شــاید بــد نباشــد مــا بــه عنــوان کســانی کــه از 
دانشــگاه آمده ایــم بــه نوعــی ایــن خــاء را پــر 
کنیم و بدانیــم همه این دعاها برای آن آمین 

کارگر است.  آخر و حمایت از 
وی افــزود: جایی که تا این حد تعارض منافع 
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وجود دارد ما نیاز داریم به قواعدی برسیم که 
از شفافیت برخوردار باشد که همه ذی نفعان 
کردند  تکلیف خود را بدانند. دوســتان عنوان 
قوانیــن خوبــی وجود دارد به خصــوص درباره 
بخشــنامه شــماره 14 کــه در اجرا مشــکل دارد 
کــه حقــوق خوانده  امــا بنــده به عنوان کســی 
گــر ایــرادی وجــود دارد بــه قوانیــن  معتقــدم ا
برمی گــردد و عبــارت »قوانین خوبــی داریم که 
گــر قوانین  اجرا نمی شــود« کلیشــه ای اســت. ا
خــوب بودنــد قطعا خوب هم اجرا می شــدند. 
امــکان تفاســیر مختلــف در قانــون، مــواردی 
ماننــد تعارضهــا، لــزوم وجــود هیاتهــای حــل 
اختاف و ... را به همراه دارد و نشان می دهد 

کارآمد هستند. قوانین نا
هداونــد افــزود: تــاش بــرای اصــاح از طریــق 
بخشــنامه ها کار درســتی بــوده امــا ریشــه این 
ابهامــات و ایــرادات بــاز هــم بــه خــود قوانیــن 
و مقــررات برمی گــردد. همیــن ابهامــات ریشــه 
بســیاری از فســادها اســت. ایــن که بــه راحتی 
 7/8 ضریــب  هــم  قــرارداد  یــک  بــه  می تــوان 
داد و هــم 16/67 نشــان می دهــد چقــدر این 
گــر بــه آمارها  قاعده هــا تفســیرپذیر هســتند. ا
کار و تامیــن  کنیــد دعــاوی مربــوط بــه  توجــه 
اجتماعی تقریبا بیشــترین پرونده های دیوان 
کنــار پرونده هــای مربــوط  عدالــت اداری را در 
به شــهرداری و اســتخدامی آمــوزش و پرورش 

را دارا است.
مــا دو  کارآمدی هــا،  نا ادامــه داد: دربــاره  وی 
کــه یکــی از آنهــا  روش پرداخــت بیمــه داریــم 
روش لیستی است که کارفرما با توجه به تعداد 
کارگرانــی کــه به کار گرفته لیســتها یــا حق بیمه 
را تنظیــم می کنــد و بر اســاس آن ســهم خود و 
ســهم کارگــر را کم می کند و به صــورت ماهیانه 
پرداخــت می کنــد. چــرا ایــن روش معمــول در 
مــاده 41 به شــکل دیگــری تغییر کرده اســت؟ 
کــه بخــش قابــل ماحظــه ای  بــه ایــن دلیــل 
را  کارگــران خــود  کارفرمایــان تعــداد واقعــی  از 
یــا مــزد واقعــی  اعــام نمی کننــد  کارگاههــا  در 
پرداختــی را در لیســتها محاســبه نمی کننــد و 
لیســتها را بر اساس مزد کمتری رد می کنند که 
در نهایت بیمه شــدگان متضرر می شوند البته 
ســازمان تامیــن اجتماعــی هــم بخــش قابــل 
توجهــی از درآمــد خــود را از دســت می دهــد. 
یعنــی پوشــش بیمه شــدگان و کارگــران محقق 
نمی شــود و درآمدهــای تامیــن اجتماعــی هم 

محقق نمی شود. 

وی گفت: قانونگذار متوجه این مســائل بوده 
اســت  کــرده  تدویــن  را   41 مــاده  حکیمانــه  و 
کار  کل  گفتــه نســبت مــزد بــه  و بــر اســاس آن 
کنیــد.  کنیــد و ضریبــی را تعییــن  را محاســبه 
گرچــه خود این تدبیر درســت و بــرای مقابله  ا
از  کارفرمایــان  از  توجهــی  قابــل  فراربخــش  بــا 
ارائــه لیســت و حــق بیمــه کارگــران بــوده اما با 
جــدی  آنقــدر  کــه  شــده  مواجــه  چالشــهایی 
شــده اند کــه تــا جایــی پیــش رفته کــه موجب 
اختــاف شــده و صحبــت از حــذف مــاده 41 
قانونگــذار  کــه  درســتی  نهــاد  یعنــی  می شــود 
برای حمایت از بیمه شــده ها و درآمد سازمان 

کرده صحبت از حذف آن است.  تعیین 
تولیــد  موانــع  رفــع  قالــب  در  گفــت:  هداونــد 
از  توجهــی  قابــل  بخــش  کثــر  حدا قانــون  و 
خاصیت ماده 41 گرفته شده است. یا در مورد 
کارگاههــای ثابت به روش کاســیک محاســبه 
که  حــق بیمــه و پرداخت لیســت بازگشــته ایم 
دوبــاره همــان معایــب را دارد و کارفرمایــان در 
را وارد  افــراد  خیلــی مــوارد می تواننــد لیســت 
نکننــد یا مــزد واقعــی آنهــا را پرداخــت نکنند، 
دارنــد  کــه  ضعیفــی  موقعیــت  در  هــم  آنهــا  و 
نمی تواننــد از حــق خود دفاع کننــد. در حالی 
کارفرمایان حداقل در هیاتهای تشــخیص  کــه 
مطالبات می توانند وکیل و نمایندگانی داشته 
کارفرمایــان  باشــند یعنــی در نهایــت بــاز هــم 

که قدرت چانه زنی دارند.  هستند 
کــرد: به نظر می رســد در  وی در پایــان عنــوان 
مقــام چاره جویــی، بایــد تــا آنجایی کــه امکان 
دارد ضوابــط مربــوط به نحوه اجــرای ماده 41 
را تــا حدی شــفاف کنیــم که اصل مــاده 41 به 
خطــر نیفتــد. البتــه در کنار مــاده 41 ماده 38 
هــم جــزو معضــات جــدی نظــام حقوقــی مــا 
کــرات مورد  اســت و عبــارات موجــود در آن به 
گرفتــه اســت حتی  تفســیرهای مختلفــی قــرار 
ساختار ماده 38 مسئله دارد. من مقاله ای در 
زمینه نحوه کســر حق بیمــه موضوع ماده 38 
کــه آن هم کنار  در مقایســه با مالیــات تکلیفی 
گی های  گذاشــته شــد انجام دادم و یکی از ویژ
 38 مــاده  برابــر  در  تکلیفــی  مالیــات  مثبــت 
کــه در موقــع پرداخــت در حــوزه  زمانــی بــود 
مالیات تکلیفی، پرداخت کننده یا ارائه کننده 
ســرویس یــا خدمــت مبلــغ مالیــات تکلیفی را 
کســر می کرد و بافاصله به حســاب سازمان به 
عنوان مالیات علی الحســاب می ریخت و بعدا 

مابه التفاوت را حساب می کرد.  

کــرد: در روش فعلــی در مــاده 38  کیــد  وی تا
و در  کارفرمــا می مانــد  اختیــار  در  مبلــغ  ایــن 
اختیار ســازمان تامین اجتماعی نیســت. طی 
فرصتی یک ساله کارفرما باید 5 درصد و قسط 
آخــر را در نزد خود نگهــداری کند در حالی که 
در مقایســه بــا مالیــات تکلیفــی ایــن سیســتم 
کارفرمــا باقی  کــه این پــول نــزد  ناقصــی اســت 
بمانــد، در حالــی کــه می توانســت وارد چرخــه 
ســرمایه در گردش سازمان شــود. ماده 38 به 
دالیــل مختلــف نیــاز بــه اصــاح دارد از جمله 
همیــن قســمت. ایــن پول ســرمایه ســرگردانی 
نوعــا  کــه  کارفرمایــی  دســت  در  کــه  اســت 
کارفرمــای دولتــی هــم هســت باقــی می مانــد. 
دولتــی کــه در پرداخت 3 درصــدی که تکلیف 
قانونــی اش هســت تعلل داشــته و به ســازمان 

بدهکار بوده است. 
وی افــزود: در مــاده 41 این امر مهم اســت که 
کــه دارم محاســبه  مــن بــه عنــوان پیمانکاری 
قیمــت می کنــم پیــش از انعقاد قــرارداد دقیقا 
بدانــم ایــن قــرارداد از چــه نوعــی اســت و چــه 
تــا  بتوانــم  تــا  می گیــرد  تعلــق  آن  بــه  ضریبــی 
انتهــای قــرارداد باقــی بمانــم. ایــن وضعیــت 
عــدم پیش بینی پذیــری رفتار ســازمان تامین 
اجتماعــی خســارت بســیار جــدی بــه بخــش 
صنعت و تولید کشور و به خود سازمان تامین 
کســب درآمــد زده اســت.  اجتماعــی از بابــت 
دوســتان اشــاره کردند دنبال این هســتند که 
ایــن اتفاق بیفتد اما نیروی انســانی ندارند اما 
اتکای مطلق به خود نیروی انســانی ســازمان 
غیرممکن اســت چون تعــدد این قراردادها در 
کل کشــور زیاد است و می توان بسیاری از این 
کارهــا را بــه نهادهــای متخصــص ســپرد و تنها 
عملیــات نهایــی را برعهده ســازمان گذاشــت. 
مــا در میانــه دعواهــای موجــود بین ســازمان 
تامیــن اجتماعــی، اتــاق تعــاون، کارفرمایــان و 
پیمانــکاران الزم اســت بدانیــم ذی نفع اصلی 
این ماجرا فقط بیمه شدگان و کارگران هستند 
و همانقــدر کــه بــه کارفرمــا و پیمانــکار قــدرت 
کــه به تغییــر قوانیــن بیندیشــد باید  داده ایــم 

کارگران را هم بشنویم.  صدای 
در  خصوصــی  بخــش  صــدای  افــزود:  وی 
اســت  بــه حــدی  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
کــه صــدای کــس دیگری شــنیده نمی شــود. و 
بایــد در اصــاح ایــن قوانیــن از همــه شــرکای 
تامیــن  قانــون  شــود.  اســتفاده  اجتماعــی 
نــه  کــه دارد  بــه دالیــل مشــکاتی  اجتماعــی 
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صرفــا به دلیل مشــکات اجــرا نواقصی دارد. 
و مــن بــه عنوان فــردی که ســالها در محیط 
دانشــگاهی بــوده و هــم به عنوان فــردی که 
کار وکالــت انجــام می دهــم شــاهد ابهامــات 
قانــون بــوده ام. در مــاده 41 و 48 بــه خاطــر 
کارفرمــا،  لفــظ  در  موجــود  لفظــی  ک  اشــترا
جــای  بــه  کار  گذارکننــده  وا از  جــا  یــک  کــه 
یــک  و  کارفرما-پیمانــکار صحبــت می کننــد 
جــا از کارفرما چون با لفــظ کارفرما -کارگر که 
ک  کار خلط می شــود و همین اشترا موضوع 
لفظی ســاده در قانون، در یکــی از پرونده ها 
مشــکل ایجاد کرده بود و برای کارفرمایی که 
در رابطه پیمانکاری بود مسئولیت پرداخت 
حق بیمه شناســایی شــده بــود در حالی که 
بــا  کــه  اســت  پیمانــکاری  اینجــا  در  کارفرمــا 

کارگرها در ارتباط است. 

اگر پیمانکاری لیست می دهد نباید 
مشمول ماده 41 شود 

بــه  کنــش  وا در  تکلــی  آقــای  تذکــر  از  پــس 
کردنــد:  کــه عنــوان  ســخنان آقــای هداونــد 
معمــوال حق بیمــه با ضریب تعیین می شــود 
بیشــتر از لیســت اســت و عموما لیست همه 
افراد ارسال می شود و نگرانی بابت این مورد 
کــه لیســت  وجــود نــدارد و در مــواردی هــم 
بیشــتر باشد مبنای عمل لیست است، دکتر 
کورش استوارســنگری رییــس انجمن حقوق 
اداری ایــران و مولف کتــاب تامین اجتماعی 
در ایــران نیــز عنــوان کردنــد: بــه نظــر من در 
انحــراف  یــک  نخســت   41 مــاده  خصــوص 
رویــه ای و ســپس یک انحــراف هنجــاری که 
منجــر بــه وضع قانون شــده رخ داده اســت. 
به شــکلی کــه امروز وقتی با مــاده 41 برخورد 
گویا  که  گونــه ای بحث می کنیــم  می کنیــم به 
در قانــون تامیــن اجتماعــی یــک حــق بیمه 
ویــژه به اســم حق بیمــه پیمانــکار داریم. به 
گر  همیــن دلیــل آقــای تکلی عنــوان کردنــد ا
ک درصد  درصد از لیســت بیشــتر شــود، مــا
اســت و در جایی که لیســت از درصد بیشــتر 
ک لیست است. حاال سوال من این  شود ما
اســت کــه زمانــی که شــما درصد را از لیســت 
بیشــتر می گیــرد محمــل قانونــی ایــن مــازاد 
چیســت؟ ما در قانون تامین اجتماعی ماده 
28 را برای حق بیمه داریم. در قانون تامین 
که نــوع دیگری از  اجتماعی مــاده ای نداریم 
حــق بیمه را جعــل کرده باشــد. جالب اینجا 

اســت کــه مبلغــی که مــازاد بــر لیســت گرفته 
کارگــر هــم  می شــود بــه نفــع بیمــه شــده یــا 
نیســت و بــر اســاس آن ضریبــی بر دســتمزد 

کارگر افزاده نمی شود. 
وی افزود: تامین اجتماعی بر اساس ماده 41 
این درصد را می گیرد. اما چرا انحراف صورت 
بــه نظــر بنــده نــرخ موضــوع  گرفتــه اســت؟ 
مشــخص   28 مــاده  در  اجتماعــی  تامیــن 
شــده اســت. حاال باید دید شــان نزول ماده 
48 چیســت؟ در مــاده 39 آمــده قانونگــذار 
کارفرما را مکلف کرده اســت بر اساس لیست 
حقــوق و مزایــا، حــق بیمــه را پرداخــت کند. 
کارفرما حــق بیمه را بر  برای همین اســت که 

بنیاد لیست محاسبه و پرداخت می کند. اما 
این که لیســت درســت است یا نه می توان بر 
اساس قانون کار و ... اقدام کرد.  بعد از ماده 
39 مــا دو مــاده داریــم. مــاده 40 و 41 کــه هر 
دو در یک راســتا هســتند. در مــاده 40 آمده 
کارفرما از ارســال صورت مــزد خودداری  گــر  ا
کند ســازمان به شکل علی الرس حق بیمه را 
مشخص می کند و از کارفرما مطالبه و وصول 
می کنــد. پــس ما یک حــق بیمه داریــم که بر 
بنیــاد لیســت محاســبه می شــود و دیگــری 
کــه بر بنیاد علی ارلرس  تعیین  حق بیمه ای 

می شود. 
راســتای  گفــت: مــاده 41 در  ستوارســنگری 
کــه ماده 41 نوعی  ماده 40 اســت. یعنی این 
امــا مــاده 41  حــق بیمــه علی الــرس اســت. 
کــه  کــرده  شــیوه ای بــرای علی الــرس تعییــن 
قانونگذار به پیشــنهاد شــورای عالی نســبت 
مزد را به کل کار انجام یافته تعیین می کنند. 
مــاده 41 نوعــی از شــیوه های محاســبه حق 
کــه مــاده 35  کارفرمایــی  بیمــه اســت بــرای 
از نظــر بنــده  و 39 را عمــل نمی کنــد. پــس 
شــان نــزول مــاده 41 بــرای ایــن اســت که ما 
یک شــیوه برای تعیین حــق بیمه علی الرس 
کرده ایم وگرنه مــاده 41 مجوز تعیین  تعییــن 
از  بیمــه مســتقل  از حــق  یــا درصــدی  نــوع 
ماده 28 نیســت. به بیــان دیگر ماده 41 هم 
می خواهــد به ماده 28 برســد. همانگونه که 
مــاده 40 برای این اســت که مشــخص کنیم 
چقــدر حــق بیمه وصــول کنیم مــاده 41 هم 
کــه شــیوه ای را مشــخص  بــرای ایــن اســت 

استوارسنگری  کورش  دکتر 
اداری  حقوق  انجمن  رییس 

ایران :
 انحراف اینجا به وجود آمد که 
را  این که ماده 41  به جای  ما 
اگر  که  کنیم  تفسیر  اینگونه 
 39 ماده  وظیفه  به  کارفرما 
 40 ماده  طریق  از  نكرد  عمل 
شكل  به  را  بیمه  حق   41 یا 
علی الرس تعیین کنیم، آمدیم 
آن را به شكل نهاد حقوقی در 

آورده ایم.
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که چقــدر بایــد حق بیمــه پرداخت  می کنیــم 
کــه در مــاده 41 بــه  شــود. وگرنــه ایــن نیســت 
قانونگــذار اجازه داده شــده باشــد نرخی جدا 

کند. از ماده 28 تعیین 
وی افزود: حاال انحراف چیســت. بعد از ســال 
1354 کــه مــا قانــون تامین اجتماعــی داریم و 
ایــن دو ماده نیز مربوط به همان موقع اســت 
مــا بخشــنامه های متعدد از جمله بخشــنامه 
شــماره 14 داریم کــه در آن آمده ایم و گفته ایم 
قراردادهــای پیمانــکاری چنــد عمرانــی و غیــر 
عمرانــی و ... اســت کــه بر اســاس آن درصدی 
برای آن تعیین کرده ایم که چالش ایجاد کرده 
اســت. فعا هــم کاری بــه زمینه های فســادی 
که ایجاد کرده نداریم و همین امر باعث شــده 
ســیلی از پرونده هــا در دیــوان عدالــت اداری 
کــه هیــات عمومــی  تشــکیل شــود بــه طــوری 
عدالــت اداری بیــش از 15 رای در زمینــه حــق 
بیمــه پیمانــکاری دارد. احتمــاال بخشــی از آرا 
کــه بنــده  هــم در هیاتهــای تخصصــی باشــد 
ندیــده باشــم. دیــوان عدالــت یــک جاهایــی 
کرده  که دیوان عدالت صادر  بخشــنامه هایی 
را تائید کرده و یک جاهایی تائید نکرده است. 
کــه انجــام شــد و  وی ادامــه داد: ایــن روالــی 
ایــن که مــا تصور می کنیم بــه موجب ماده 41 
می توانیم بخشنامه ها و مقرراتی را وضع کنیم 
کــه نــوع خاصــی از درصــد حــق بیمــه را جعل 
حقوقــی کنیــم. باورمان شــده که مــا در نظام 
حقوقــی تامیــن اجتماعی یک نــوع حق بیمه 
داریــم به نام حــق بیمه پیمانــکاری در حالی 
کــه چنیــن چیزی نداریــم. حق بیمــه صرفا در 
قانــون تامیــن اجتماعــی در مــاده 28 اســت. 
پیمانــکاری کــه در مقــام کارفرما قــرار می گیرد 
کارگــر  مکلــف اســت طبــق قانــون حــق بیمــه 
خــود را پرداخت نماید. چرا؟ چون همه اینها 
بــرای تضمیــن پرداخت حق بیمه بیمه شــده 
تعبیــه شــده اســت. مــاده 41 مجــوز تاســیس 
درصدی در خصوص حق بیمه نیســت. ماده 
41 در راســتای اعمال ماده 28 اســت. و چون 
ایــن رویــه به حــدی شــکل گرفته بــود که هم 
بــرای دیــوان و هم بــرای قانونگــذار این تصور 
پیــش آیــد ما یــک نهاد حقوقــی داریــم به نام 
حــق بیمه پیمانــکاری، بنابراین ســعی کردند 
کثر  قوانیــن را تعدیــل کننــد مثــل قانــون حدا

استفاده از توان تولیدی.
وی گفت: بینش ما باید نســبت به ماده 41 عوض 
کردیــم، مــاده 41  شــود. ایــن مــاده را مــا درســت 
اجــازه می دهــد که در راســتای مــاده 28 در زمانی 

کــه کارفرمایی حق بیمه خــود را پرداخت نمی کند 
مشخص کنیم چقدر باید پرداخت کند همانگونه 
کــه در مــاده 40 مشــخص می شــود. همانگونــه که 
دوســتان می دانند ســازمان تامین هر سال درباره 
برخی مشــاغل لیســتی را تهیه می کنند و می گوید 
در خصوص این مشــاغل حقوق مبنا باید اینگونه 
باشــد. بنابرایــن مــاده 41 در راســتای تعییــن حق 
بیمه علی الرس اســت. انحراف اینجا به وجود آمد 
کــه مــا بــه جای این کــه مــاده 41 را اینگونه تفســیر 
گــر کارفرمــا بــه وظیفــه مــاده 39 عمــل  کــه ا کنیــم 
نکــرد از طریق ماده 40 یا 41 حق بیمه را به شــکل 
علی الرس تعیین کنیم، آمدیم آن را به شــکل نهاد 
حقوقــی در آورده ایــم. برای آن بخشــنامه درســت 
کردیــم، کتــاب نوشــتیم و نهــادی ایجــاد کردیم به 
اســم حــق بیمــه پیمانــکاری و هــر پیمانــکاری را 
مشمول این قرار می دهیم اعم از این که پیمانکار 

لیست داده باشد یا لیست نداده باشد. 
کید کرد: اساسا ماده  دکتر کورش استوارسنگری تا
41 برای پیمانکاری نیست که درباره بیمه صحیح 
عمــل می کند و حق بیمه را طبق لیســت پرداخت 
می کنــد. قوانینــی هم که در این باره وضع شــده و 
قصد تعدیل داشته تحت تاثیر این تصور بوده که 
نهــاد پیمانکاری یک نهاد قانونی اســت، در حالی 
گر کارفرمایی در جایی به شکل پیمانکار عمل  که ا
می کنــد در برابر بیمه شــده خود کارفرمــا و در برابر 
گــر کارفرمایی  صاحــب کار خــود پیمانــکار اســت. ا
در مقــام ماده 28 و 39 صحیح عمل می کند هیچ 
محمــل حقوقی برای این که در خصوص ماده 41 
بخشــنامه هایی ی ناطر بر آن صــادر کنیم نداریم. 
بخشــنامه هایی که میــان کارگاه ثابــت و غیر ثابت 
را منحــرف  نیــز موضــوع  قائــل شــده اند  تفکیــک 
کردند در حالی که اساســا شــان نزول ماده 41 این 
گر کارفرمایی حق بیمه ندهد به شــکل  اســت که ا
، حق  علی الــرس بــا تعییــن نســبت مــزد بــه کل کار
بیمه مشــخص شــود . چــون قرار اســت حق بیمه 
گرفتــه شــود. پــس اصــوال قــراردادی  بــرای انســان 

گرفته شود.  کار  که در آن انسانی به  ک است  ما
وی افــزود: در ســالهایی تامیــن اجتماعــی عنــوان 
می کرد برای خرید ماشین باید حق بیمه پرداخت 
خصــوص  ایــن  در  گــر  ا داده  رای  دیــوان  کنیــد. 
انســانی به کار گرفته نمی شــود مشمول حق بیمه 
نمی شــود. انحــراف همیــن جاســت کــه اینجــا کــه 
بایســتی از پیمانکاران حــق بیمه بگیریم یک نهاد 
حقوقــی کرده ایم که طی آن اصل بر این اســت که 
پیمانــکاری مشــمول ماده 41 هســتند. بر اســاس 
بخشــنامه ها درصــدی را لحــاظ می کنیــم و از آنهــا 
می گیریــم. در حالــی کــه مــاده 41 بــرای کارفرمایی 

بــوده کــه مــاده 39 را عمــل نمی کند. بــه نظر بنده 
و  چالش هــا  می خواهــد  اجتماعــی  تامیــن  گــر  ا
فسادهای ناشی از حق بیمه پیمانکاری را کاهش 
دهــد در جایــی که به شــکل بخشــنامه ای ممکن 
اســت بایــد  ای ماننــد بخشــنامه 14 بایــد بــه ایــن 
گــر کارفرما حــق بیمه مقرر  شــکل اصاح شــود که ا
را پرداخت نکند بر اساس مبلغ کل قرارداد نسبت 
گر بر این  مــزد را محاســبه و حــق بیمه می گیریــم. ا
اساس عمل کنیم پیمانکاران مشمول ماده 41 به 

2 درصد هم نمی رسند.
رییس انجمن حقــوق اداری ایران در پایان گفت: 
گــر پیمانــکاری لیســت می دهــد نبایــد مشــمول  ا
مــاده 41 شــود. ایــن مــاده هم بایــد به این شــکل 
تصحیح شــود که در صورت عــدم رعایت ماده 39 
کارفرمــا ادامــه مــاده 41 باید اعمال شــود.  توســط 
ایــن مــاده بایــد مشــروط بــه عــدم اجــرای تکلیف 
مــاده 39 شــود. پــس بخشــنامه ها و تفســیرهایی 
کــه منجــر شــده نهــاد حقوقــی بــه نــام حــق بیمــه 
پیمانــکاری ایجاد شــود نوعــی انحراف مــاده 41 از 
قانــون اســت. مــاده 41 صرفا یکــی از طــرق تعیین 
حق بیمه علی الرس اســت و شــامل پیمانکار یا به 
تعبیــر قانــون کار کارفرمایــی کــه حق بیمــه خود را 

کرده نمی شود. طبق ماده 28 پرداخت 
وی در پایــان گفت: ماده 41 نهادی ویژه تاســیس 
حــق بیمــه ای بــه اســم بیمــه پیمانکاری نیســت. 
مــاده 41 یکــی از طرق تعیین حــق بیمه علی الرس 
در ماده 40 اســت. و در نتیجــه نباید ماده 41 را به 
کــه تکلیــف  کارفرمایــان و پیمانکارانــی تســّری داد 
قانونــی خــود را در طی لیســت واقعــی و حق بیمه 

کارگران انجام می دهند.

مسیری جز گفتگوی اجتماعی و 
سیاست گذاری شهروند مدار نداریم

دکتــر روزبــه کردونی رئیس موسســه عالی پژوهش 
از  تشــکر  ضمــن  خاتمــه  در  اجتماعــی  تامیــن 
کــرد: بــرای اینکــه  ســخنرانان ایــن جلســه عنــوان 
بتوانیــم در ســازمان تامیــن اجتماعــی موفقیتــی 
در راســتای ارتقــای وضعیــت موجود کســب کنیم 
مســیری جــز گفتگــوی اجتماعی و سیاســتگذاری 
شــهروند مدار نداریــم. یکــی از مصادیــق ایــن امــر 
همین جلسه است. امیدوارم نکانی که به درستی 
در این جلسه مطرح می شود به کار ببندیم. آنچه 
دوستان در این جلسات مطرح می کنند به شکل 
مجلداتــی در اختیــار تصمیم گیــران و کارشناســان 
خواســتار  پایــان  در  وی  شــد.  خواهــد  داده  قــرار 
تــداوم ایــن جلســات بــرای رســیدن بــه خروجــی 

مطلوب و جلب رضایت شرکای اجتماعی شد. 



 پیام آبادگران                                  
آذر و دی  1400
 شماره 399

 پیام آبادگران                                  
آذر و دی  1400

 شماره 399

1819

 نشست

معــاون اول رییــس جمهــوری اصاحیــه آیین نامــه 
طبقه بنــدی و تشــخیص صاحیــت پیمانــکاران را 

اباغ کرد.
بــه گزارش  پایــگاه اطاع رســانی دفتر هیــات دولت، 
تشــخیص  و  طبقه بنــدی  آیین نامــه  اصاحیــه 
مخبــر  محمــد  امضــای  بــا  پیمانــکاران  صاحیــت 
هیــات  شــد.  ابــاغ  جمهــوری  رییــس  اول  معــاون 
وزیران در جلســه مــورخ 26 آبان 1400 و در راســتای 
و  توانمندســازی  بــر  مبنــی  دولــت  سیاســت های 
حمایت از شرکت های پیمانکار و ایجاد ظرفیت های 
شــغلی جدیــد بــه خصــوص در پیمانــکاران بخــش 
خصوصی و کمک به ماندگاری آنها در شرایط سخت 
گیــر کرونا و نیــز بهره مندی  اقتصــادی و بیمــاری فرا
کاری شــرکت های پیمانــکاری  از تجــارب  مناســب 
»آیین نامــه  مــواد  از  برخــی  اصــاح  بــا  قدیمــی، 
طبقه بنــدی و تشــخیص صاحیــت پیمانــکاران« 
کــرد. بــه موجــب ایــن اصاحیــه، منظــور  موافقــت 
کارکنــان، اعضــای هیــأت مدیــره، مدیــر عامــل و  از 
پرسنل امتیازآور شرکت هستند که الزم است جهت 
امتیازآوری، دارای حداقل 36 ماه سابقه کار مرتبط 
در 6 ســال گذشته منتهی به درخواست صاحیت، 
مســتند به بیمه و یا روزنامه رسمی در فعالیت های 
مرتبط باشــند. درخصــوص کارکنــان امتیــازآور، الزم 
اســت حداقل ســه ماه از ســابقه کار مفیــد و مرتبط 
آنها منتهی به زمان تشــخیص صاحیت در شــرکت 

متقاضی باشد.
برای شــرکت هایی که برای نخستین بار درخواست 
تشخیص صاحیت دارند و باالترین پایه درخواستی 
آنها پایه 5 اســت، امتیاز کارکنــان آنها، صرفًا از طریق 
مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره کســب می شــود. 
در مورد شــرکت هایی که امتیاز تجمعی تجربه کاری 
آنها در 15 ســال گذشته احراز نشود و سابقه قدمت 
شــرکت بیــش از 15 ســال اســت، مشــروط بــه اینکــه 
هیــات مدیــره و ســهامداران آن تغییــر پیــدا نکــرده 
باشــد، به ازای هر ســال مازاد بر 15 سال در 30 سال 
گذشــته، ضریب افزایشــی 04/0 به امتیــاز کار تجربی 
کثــر ضریــب افزایشــی متعلقه  اضافــه می شــود. حدا
ناشــی از این تبصره در ســرجمع امتیاز، 5/0 و فقط 

در یک رشته موثر خواهد بود.
همچنین در ســال هایی کــه ضریب 2 /1 منــدرج در 
رابطــه 4 بــا ضریب متوســط افزایش وزنی متناســب 
نباشــد )بیــش از 10 درصــد تفــاوت داشــته باشــد(، 
میانگیــن ضرایــب تعدیــل اباغ شــده مربــوط به آن 
ســال کار شــاخص در ســال هایی کــه قــرارداد در آن 

جاری بوده، جایگزین ضریب Pk شود.

گردش مالی، توان مالی جاری و توان مالی بلندمدت 
بــه میلیــون ریــال براســاس یکــی از اظهارنامه هــای 
تشــخیص  زمــان  بــه  منتهــی  چهارســال  مالیاتــی 
صاحیت شــرکت که باالترین امتیاز مالــی بروزآوری 

ک عمل است. شده را کسب کند، ما
در همین زمینه ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی 
ایرانی برای اطاع رســانی به اعضای خود متن زیر را 

منتشر کرد: 
درخصــوص   1400 آبــان  وزیــران  هیــات  »مصوبــه 
آییــن نامــه طبقــه بنــدی و تشــخیص  اصاحــات 

صاحیت پیمانکاران
شماره: 99352/ت59051هـ

تاریخ اباغ: 2 آذر 1400
صاحیــت  تشــخیص  و  طبقه بنــدی  آیین نامــه 
پیمانــکاران موضوع تصویــب نامه شــماره 48013/

اصاحــات  و  اســفند 1381   11 مــورخ  ت23251هـــ 
بعدی آن به شرح زیر اصاح می شود:

1- بند س ماده 4 به شرح زیر اصاح می شود:
کارکنــان: اعضــای هیــات مدیــره، مدیرعامــل  س- 
و کارکنــان )پرســنل( امتیازآور شــرکت که باید جهت 
کار  ســابقه  مــاه   36 حداقــل  دارای  امتیــازآوری، 
مرتبط در شــش سال گذشته منتهی به درخواست 
صاحیت، مســتند بــه بیمه و یــا روزنامه رســمی در 
فعالیتهای مرتبط باشند. در خصوص کارکنان امتیاز 
آور باید حداقل ســه ماه از سابقه کار مفید و مرتبط 
آنها منتهی به زمان تشــخیص صاحیت در شــرکت 

متقاضی باشد.
تبصره: برای شرکتهایی که برای اولین بار درخواست 
تشخیص صاحیت دارند و باالترین پایه درخواستی 

آنهــا پایه 5 اســت امتیاز کارکنان آنهــا، صرفا از طریق 
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره کسب میشود.

2- متون زیر به عنوان تبصره های 2 و 3 به ماده 13 
الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره 1 تلقی می شود:

تبصره 2: در مورد شرکتهایی که امتیاز تجمعی تجربه 
کاری آنها در 15 ســال گذشــته احراز نشــود و ســابقه 
فعالیت شــرکت بیش از 15 ســال اســت، مشــروط به 
اینکــه هیــات مدیــره و ســهامداران آن تغییــر پیــدا 
نکرده باشد، به ازای هر سال مازاد بر 15 سال در 30 
سال گذشته، ضریب افزایش 4% به امتیاز کار تجربی 
کثــر ضریــب افزایشــی متعلقه  اضافــه می شــود. حدا
ناشی از این تبصره در سرجمع امتیاز، 0.5 و فقط در 

یک رشته موثر خواهد بود.
کــه ضریــب 1.2 منــدرج در  تبصــره 3: در ســالهایی 
رابطــه 4 بــا ضریــب متوســط افزایــش وزنــی )مربوط 
به شــاخصهای تعدیل ســاالنه فهرســت های بهای 
اباغی از ســوی ســازمان( متناسب نباشد )اختاف 
بیش از ده درصد( امتیاز مبالغ کارهای انجام شــده 
EW برای ســالهایی که قــرارداد در آن جــاری بوده از 

معادله زیر محاسبه می گردد:
EW = %3 * میانگین تعدیل کار ضرایب کار شاخص * PK

3- ماده 15 به شرح زیر اصاح می شود:
ماده 15- امتیاز مالی P بر اســاس رابطه 6 محاســبه 

و تعیین می گردد:
رابطه 6

pc + pi 1.5 + pt 0.5=P
و  pt = مجمــوع درآمدهــا  گــردش مالــی  آن  کــه در 
هزینه هــای پیمانکار در یک ســال مالی )بر حســب 

میلیون ریال(
کــه بیانگــر توانایــی  تــوان مالــی جــاری pc = رقمــی 
مالــی پیمانکار بــرای ســرمایه گذاری کوتــاه مدت در 
طرحهــای در دســت اجــرا مــی باشــد و از رابطــه زیــر 

بدست می آید:
بدهی هــای جاری - دارایی های جاری = توان مالی 

جاری )برحسب میلیون ریال(
 تــوان مالــی بلندمدت pi = رقمی کــه بیانگر توانایی 
مالــی پیمانــکار بــرای انجــام تعهــدات و تضمیــن و 

قراردادهایش و از رابطه زیر بدست می آید:
بدهی هــای بلنــد مدت - دارایی هــای بلند مدت = 

توان مالی بلند مدت )برحسب میلیون ریال(
تــوان  تــوان مالــی جــاری و  گــردش مالــی،  تبصــره: 
مالــی بلنــد مدت بــه میلیون ریــال بر اســاس یکی از 
اظهارنامه هــای مالیاتی چهارســال منتهــی به زمان 
تشخیص صاحیت شــرکت که باالترین امتیاز مالی 
ک عمل می باشد. بروزآوری شده را کسب نماید، ما

ی؛ از سوی معاون اول رییس جمهور

اصالحیه آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران ابالغ شد
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از اواســط مهــر مــاه خبرهایــی دربــاره حضــور چیــن 
در صنعــت ســاخت و ســاز ایران بــه گوش رســید. از 
آنجایی که رکورد سریع ترین ساختمان سازی جهان 
گفتــه می شــود بــرای  بــه چینی هــا اختصــاص دارد 
ساخت 4 میلیون واحد مسکن دولتی نیز با چینی ها 
کره شــده تا ضمن انتقال تکنولوژی های مدرن،  مذا
در احــداث ایــن ســاختمان ها نیــز مشــارکت کنند. 
این اخبار در شــرایطی منتشــر شــد که مهندسان و 
سازندگان ایرانی از ظرفیت مغفول مانده این بخش 
ســخن می گوینــد و از دولــت می خواهند بســترهای 
الزم را بــرای فعالیــت بخش خصوصــی واقعی فراهم 

کند. 
خبرهــای مربــوط بــه حضــور چینی هــا در صنعــت 
احداث ایران با توجه به تجربه ناخوشایند همکاری 
آنها در پروژه آزادراه تهران-شــمال، منشا بحث های 
زیادی شــده و نظرات مخالــف و موافق را برانگیخته 
است، موضوعی که ماهنامه پیام آبادگران نیز به آن 

پرداخته است. 

نقطه آغاز خبر 
21 مهر ماه روزنامه همشهری نوشت پیگیری هایش 
کــی از این اســت کــه وزارت راه و شهرســازی برای  حا
کره  مشــارکت چینی ها در مســکن دولتی ایــران مذا
رســمی نداشــته اســت. همشــهری به نقــل از اقبال 
کره با  کری عضو کمیســیون عمران نوشــت: مذا شــا
چینی ها و تمایل همکاری با صنعتی سازان مسکن 
چینــی فقــط در حــد صحبــت وزیــر راه وشهرســازی 
وزارت  و  بــوده  عمــران  کمیســیون  نشســت  در 
راه وشهرســازی نیــز به صــورت رســمی هیچ اقــدام یا 

حرکتی در این زمینه انجام نداده است. 
کید بر اینکه انتقال تکنولوژی شرط اصلی  کری با تأ شا
موافقــت با حضــور خارجی هــا در ساختمان ســازی 
کرات این  ایران اســت، افزود: جزئیات مربوط به مذا
حــوزه بایــد از ســوی وزارت راه وشهرســازی اســتعام 

شود.
در ادامــه همشــهری در تمــاس بــا مســئوالن وزارت 
کره با چینی ها  راه وشهرسازی، پیگیر چند وچون مذا
بــرای صنعتی ســازی  مســکن در ایــران شــد امــا بعد 
گاه، به این  از اســتعام از چندین مســئول و منبــع آ
نتیجه رســید که در مجموعه وزارت راه وشهرســازی 
کــره با  هیــچ اقــدام یــا صحبــت رســمی در مــورد مذا
خارجی ها به خصوص چینی ها برای ورود به موضوع 
مســکن دولتــی انجــام نشــده و ورود چینی هــا بــه 
ساختمان ســازی در ایران با وجود بحث های داغی 
کــه در فضــای مجــازی درســت کرده اســت، موضوع 

بزرگ و با اهمیتی محسوب نمی شود.

حضور چین برای پروژه های مسکن
 در ایران تایید شد

کری در رســانه ها،  در پــی بازتاب ســخنان اقبال شــا
رضایــی کوچــی ـ رییس کمیســیون عمــران مجلس 
کــره وزارت راه و شهرســازی با  ضمــن مخالفت با مذا
چینی ها برای ســاخت انبوه مســکن در ایــران بیان 
کرد با وجود 500 هزار مهندس عمران در کشور، توان 

ساخت یک میلیون مسکن در ایران وجود دارد.
کری نیز روز آخر مهر اظهارات منتســب به  اقبال شــا
خــود را تکذیــب کرد و گفت: »صحبتی هم که شــده 

صرفــا خبــری بــوده کــه وزارت راه و شهرســازی برای 
کره کرده اســت. در  کارهــای خودش بــا چینی ها مذا
همیــن حــد. بقیه نکاتی کــه ذکر شــده اصا صحت 
نــدارد. انشــاءاهلل بــا تــوان و قدرت بخــش خصوصی 
داخلــی دارد موفق می شــویم هر ســال یک میلیون 

مسکن را طی 4 سال آینده بسازیم.«
پــس از ایــن موضع گیری هــای متفــاوت، تصــور بــر 
ایــن بود که حضــور چین در ایران برای خانه ســازی 
منتفی اســت. امــا اول آبان گذشــته معــاون وزیر راه 
و شهرســازی بر حضــور عن قریب چینی هــا در ایران 
صحــه گذاشــت، البتــه نــه برای ســاخت بلکــه برای 
ورود تکنولــوژی. محمــود محمــودزاده در خصوص 
مشــارکت چین در ســاخت واحدهــای نهضت ملی 
کراتــی که با کشــور چین و ســایر  مســکن، گفــت: مذا
کشــورها انجام شــده در حوره ســاخت نیســت بلکه 
کــره بــا چینی ها بــه منظــور ورود تکنولوژی های  مذا
جدید ساخت است که منطبق با معماری و هویتی 
کــه در ایــران وجــود دارد، بتوانیم ســرعت، کیفیت و 
قیمت تمام شده را مدیریت کنیم که این بسیار موثر 

است.
او کــه وعــده داده واحدهــای قانــون جهــش تولیــد 
مســکن 30 درصد پایین تــر از نرخ بازار عرضه شــود، 
کنون در ساخت وســازهای ســنتی  گفته اســت: هم ا
یک واحد مســکونی بین یک سال و نیم تا دو سال، 
احداث می شود اما چنانچه صنعتی سازی رواج پیدا 
کثر  کند در یکسال  این کار قابل انجام است که حدا
35 درصــد پایین تــر از قیمــت بــازار احــداث خواهد 
شد و کیفیت آن نیز متفاوت از ساخت و ساز سنتی 

است.

سایه سنگین چینی ها بر صنعت ساختمان
رپونده
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مگر مهندس ایرانی نداریم؟ 
از این صحبت محمودزاده چنین برداشت می شود 
کــه یکــی از راهکارهــای کاهــش قیمت تمام شــده 
واحدهای جهش تولید و تامین مسکن، استفاده 
از تکنولوژی چین خواهد بود. این در حالی اســت 
کــه از حدود دو ماه قبل به موضوع صنعتی ســازی 
کی از  توســط وزارت دفاع اشــاره شد. شــنیده ها حا
آن است که این وزارتخانه 100 هزار واحد را به روش 
صنعتی در قالب توافقنامه با وزارت راه و شهرسازی 
خواهد ساخت. عنوان شد که واحدهای این طرح 
قرار اســت مدت اجرای پروژه را از 36 ماه به شــش 
ماه برساند و عمر مفید ساختمانها از 25 تا 30 سال 
کبر سلیمانی  به باالی 100 برسد. در این زمینه علی ا
ـ معاون مهندســی و پدافند غیرعامل وزارت دفاع ـ  
اعام کرد که با استفاده از توان دانشمندان جوان 

این ایده را به یک محصول بومی تبدیل کنیم.
بــا توجه بــه وجود 500 هزار مهنــدس و توان علمی 
نیروهای داخلی که همواره به آن اشاره شده، حال 
این ســوال مطرح می شــود که چینی ها قرار اســت 
چــه ارزش افــزوده ای بــه صنعت ســاختمان ایران 
بیاورند؟ البته برخی معتقدند ورود چین به صنعت 
ساختمان ایران مزایایی همچون ورود تکنولوژی و 
ابزار پیشرفته، ورود سرمایه، امکان تهاتر پول نفت، 
ایجاد رقابت در بخش ساختمان و افزایش اشتغال 
کارگران ایرانی را در پی خواهد داشت، مزایایی که با 
توجه به سابقه چینی ها در تحقق آن تردید وجود 

دارد. 

سایه سنگین چینی ها بر صنعت 
ساختمان

در همیــن زمینــه روزنامــه تجــارت در 26 مهــر در 
مطلبی به قلم مصطفی ترامشلو، مهندس عمران 
نوشــته اســت: »مدتی اســت شــاهد انتشــار اخبار 
کشــور  ســوال برانگیــزی در عرصــه ســاخت و ســاز 
بــه درد مــی آورد و  را  کــه دلهــا  هســتیم، اخبــاری 
باعث ناامیدی فعاالن عرصه ســاخت و ســاز کشور 
می شود. زمزه سپردن ساخت مسکن به چینی ها، 
کــی را روی دســت همــه فعــاالن ســاختمان  آب پا
کارگــر ســاده ســاختمانی تــا اســتادکار،  ریخــت. از 
پیمانکار، انبوه ســاز، مهندســان رشــته های نظام 
مهندســی و هــر کس که دســتی بر ســاخت و ســاز 
دارد، نگــران هجوم چینی هایی اســت کــه بارها به 
کشــورمان ضربــه زده انــد. ورود چینی هــا  اقتصــاد 
همواره نگران کننده اســت. از یک سو مردم نگران 
خانه هایی هســتند که قرار است چینی ها بسازند 
زیــرا مــردم کاالهــای بی کیفیــت چینــی کــه از آنهــا 
بــه عنوان یــک بار مصــرف یــاد می شــد را فراموش 
کــه ســاختمانهای  نکــرده و نگــران ایــن هســتند 

کاالهــای بی کیفیتشــان باشــد و در  چینــی ماننــد 
مدت کوتاهی بر سرشــان آوار شــود. از ســوی دیگر 
کارفرمایــان نیــز امیــدی بــه ســاختمانهای چینــی 
ندارند، زیــرا کارخانه هایی که بدلیل واردات کاالی 
بی کیفیت چینی تعطیل شــده، نشان می دهد که 
پول برای چینی ها حرف اول را می زند و آنها حاضر 
هستند کاالیی با هر کیفیت را بسازند. هنوز هنگام 
بــه فروشــگاههای مصالــح ســاختمانی،  مراجعــه 
کاالی بی کیفیت اما ارزان چینی از سوی فروشنده 
پیشــنهاد می شــود و این بــاور دور از ذهن نیســت 
که وقتی سازنده چینی باشد، کاالهای بی کیفیت 

چینی را در ساختمان نصب کند. «
وی در ادامه نوشته است: نکته دیگر بحث نظارت 
کــه ســازنده چینــی باشــد، ناظــر  اســت. هنگامــی 
هــم چینــی خواهــد شــد، بنابراین هر نــوع مصالح 
و کیفیتی در ســاخت تایید می شــود. بدتر از همه 
هجوم نیروی کار چینی به کشورمان است. تا دیروز 
کارگر افغانســتانی رقیــب کارگر ایرانی بــود اما از این 
پــس فرصتهای شــغلی در تســخیر کارگــران چینی 
قــرار خواهــد گرفــت و بایــد نگــران افزایــش بیکاری 
کشــورمان باشــیم. بی شــک ایــن تصمیماتــی  در 
عجوالنــه و غیر کارشناســانه اســت که اقتصــاد را با 
چشم بسته به چینی ها تقدیم کنیم، اما الزم است 
این معضات را ریشــه یابی کنیم. به نظر می رســد 
دولت ســیزدهم برای تحقق وعده ســاخت ساالنه 
یک میلیون واحد مســکونی، حاضر اســت دســت 
بــه هــر کاری بزنــد، امــا دولــت بابــت هــر تصمیمی 
باید به ســواالت بســیاری پاسخ دهد. واقعیت این 
اســت کــه چینی ها بــرای ســاخت دالر یا یــوان می 
گیرنــد، در حالــی کــه ســازنده ایرانی ریــال می گیرد. 
در این شــرایط که کشــور با کمبود شــدید ارز رو به 
رو اســت، دولــت بــا چه انگیــزه ای اقدام به بســتن 
قــرارداد بــا چینی هــا می کنــد؟ نکته مهمتــر اینکه 
شــرکت های داخلی از ظرفیت و شایســتگی الزم در 

حوزه ساخت مســکن برخوردار هستند، اما دولت 
با ســپردن کار به چینی ها، بی اعتمادی خود را به 
نیروهای توانمند ایران نشان می دهد که با تبع آن 
شــاهد قهر نیروی کار ایران بــا دولت خواهیم بود، 
زیرا دولت نان ســفره نیروی کار ایرانی را دو دســتی 
تقدیم نیروی کار چینی می کند. نکته دیگر اینکه 
نزدیــک بــه 600 هــزار مهنــدس در ســازمان نظــام 
مهندسی ساختمان فعالیت می کنند و مهندسان 
بســیاری مدرک گرفته اما پروانه کار ندارند. در این 
شــرایط هیــچ دلیلــی نــدارد که صنعت ســاختمان 
کشــور را تقدیــم شــرکت های چینــی یــا شــرکتهای 

خارجی دیگر کشورها کنیم.
آنچــه نباید نادیده گرفته شــود، تــوان نیروهای کار 
ایرانی از کارگر ساده تا مهندسان است. امروزه بحث 
صــادرات خدمــات فنــی مهندســی بســیار جــدی 
اســت و بســیاری از کشــورهای جهــان درخواســت 
همــکاری بــا مهندســان و ســازندگان کشــورمان را 
گر صنعت ســاختمان را  دارنــد. با این توانمندی، ا
تقدیم چینی ها کنیم، توانمندی نیروی کار ایرانی 

را زیر سوال نبرده ایم؟
از همه مهمتر اینکه وقتی اعتقاد داریم چراغی که 
به خانه رواست، به مسجد حرام است، چه دلیلی 
دارد دالرهایــی کــه بــه ســختی بدســت مــی آوریم، 
دو دســتی تقدیــم چینی ها کنیم آن هــم در زمینه 
گر  ســاخت وساز که توانمندی 100درصدی داریم. ا
دولت ســیزدهم آنقدر پول دارد کــه می تواند برای 
ساخت مسکن به چینی ها پرداخت کند، چرا دایم 
از کســری بودجه می نالد و برای ایران و ایرانی ناله 

نداری سرمی دهد؟

بی اطالعی وزیر راه و شهرسازی از 
تکنولوژی های موجود در کشور

در همیــن زمینــه ایــرج رهبــر نایب رئیــس انجمــن 
گفتگــو بــا  انبوه ســازان اســتان تهــران 22 مهــر در 
خبرآناین در پاسخ به این سوال که آیا انبوه سازان 
از  اســتفاده  بــا  مســکن  ســاخت  بــه  قــادر  ایرانــی 
تکنولوژی های روز دنیا نیستند که دولت به دنبال 
کــره بــا شــرکت های خارجــی بــرای حضــور در  مذا
این بخش اســت، اظهار کرد: متاســفانه وزیــر راه و 
شهرسازی اطاعات کافی از امکانات و توانایی های 

داخلی در بخش صنعت ساختمان ندارد.
ایــرج رهبر تصریح کرد: ایران دومین کشــور جهان 
از نظر سدسازی، تعداد مهندسان راه و ساختمان 
و ... اســت و خوشــبختانه در کشــور دارای 7 تــا 8 
تکنولوژی روز در زمینه صنعت ساختمان هستیم 
و برخــی از ایــن تکنولوژی هــا در زمان مســکن مهر 
راه انــدازی شــد اما به دلیل عدم برخورد درســت با 
ایــن پروژه و همچنین نبود پیوســتگی و ادامه کار، 

تکنولوژی ها به اصطاح روی زمین ماند.

هزار   ۵00 وجود  به  توجه  با 
علمی  توان  و  مهندس 
همواره  که  داخلی  نیروهای 
حال  شده،  اشاره  آن  به 
می شود  مطرح  سوال  این 
چه  است  قرار  چینی ها  که 
صنعت  به  افزوده ای  ارزش 

ساختمان ایران بیاورند؟
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کنــون در صنعــت ســاختمان و به  وی ادامــه داد: ا
ویژه در پرند دارای تکنولوژی ســوپر پانل هســتیم 
امــا بــا وجود تولید مشــتری بــرای آن وجــود ندارد. 
همچنین سیســتم قالب تونلی که توسط ترکیه ای 
وارد کشور شد و در پردیس 10 هزار واحد به صورت 
قالــب تونلی اجرا شــد که متاســفانه بــه دلیل عدم 
اســتقبال از مســکن مهر و ادامه نیافتن کار ســبب 
شــد تا انبوه سازان اســتفاده از این تکنولوژی را رها 
کنند و بخشی از قالب ها به قیمت ضایعات فروخته 

شد.
رهبــر عنــوان کــرد: بایــد صنعتــی ســازی در کشــور 
متداول شود یعنی از حالت سنتی سازی در صنعت 
ســاختمان بایــد خارج شــویم امــا متاســفانه عدم 
همــکاری دولتمــردان یازدهــم و دوازدهــم و ادامه 
نیافتــن پروژه  مســکن مهر ســبب شــد تا بســیاری 
از تکنولوژی هــای وارد شــده و ســرمایه گذاری های 
انجام شده در این بخش با استقبال مواجه نشود.
وی خاطرنشــان کــرد: بنــده قبل از تشــکیل دولت 
سیزدهم در جلســه ای با رئیس جمهور این موارد 
را به عنوان عوامل ورشکستگی انبوه سازان مطرح 
گاهی وزیــر راه و  کنــون نیز بــه علت عــدم آ کــردم؛  ا
شهرسازی نسبت به وجود تکنولوژی های موجود 
در بخــش صنعــت ســاختمان کشــور و همچنیــن 
کنون شــاهد طــرح چنین  حضــور افــراد توانمند، ا

مواردی از سوی وی هستیم .
گفــت: ایــن مــوارد در حالــی بیــان  ایــن انبوه ســاز 
می شود که متاســفانه برخاف سیاســت گذاری ها 
کــه تــا زمانی کــه تولیــد داخــل داریم نباید نســبت 
بــه واردات اقــدام کــرد. در آزادراه تهــران- شــمال از 
شــرکت های چینی اســتفاده کردیم اما آنهــا پس از 
20 ســال پروژه را نیمه کار رها کردند و از ایران خارج 
شــدند؛ این گونــه مــوارد متاســفانه بــرای مــا درس 

عبرت نشده است.
وی ادامــه داد: تکنولوژی هــای مــورد اســتفاده در 
صنعــت ســاختمان از ســایر کشــورها وارد شــده و 
می تــوان به مــواردی مانند سیســتم قالــب تونلی، 
تکنولــوژی ســوپر پانــل، سیســتم ســازه ال اس اف 
) lsf (، سیســتم پیــچ  و مهــره ای و ... اشــاره کــرد که 
در کشــور کارخانــه ای مربــوط به ایــن تکنولوژی ها 
در حــال فعالیــت هســتند امــا متاســفانه مشــتری 
بــرای آنها وجود نــدارد به طوری که برای سیســتم 
قالب تونلی تکنسین تربیت کرده ایم و قالب سازان 
محصــوالت خود را عراق و ســلیمانیه و اربیل صادر 
می کننــد. رهبــر گفــت: اســتفاده از تکنولوژی های 
روز و موجــود در ایــران در صورت حمایت، موجب 
رکودزنــی در ســاخت و ســاز خواهد شــد بــه طوری 
کــه در پردیــس و بــا اســتفاده از ایــن تکنولوژی هــا 
توانستیم اســکلت 450 واحد مسکونی را در عرض 
یک روز انجام دهیم که نشان دهنده میزان تفاوت 

اســتفاده از تکنولوژی ها و سیستم های روز دنیا در 
ساخت و ساز نسبت به روش های سنتی است. در 
بلوک های 4 تا 6 واحده یک روز زمان نیاز اســت تا 
قالب ها بسته شود بنابراین به جرأت می توان گفت 
با حمایت های مالی می توان پروژه  ساخت ساالنه 
یــک میلیون واحد مســکونی را در کوتاه ترین زمان 

ممکن انجام داد.

۵٠٠ هزار مهندس بیکار داریم 
گر به دنبال تســریع در ســاخت و  کیــد کــرد: ا وی تا
ســاز هستیم به همان نســبت نیز باید تزریق مالی 
نیز با ســرعت انجام شــود در غیر این صــورت پروژه 
مشــمول زمــان می شــود زیــرا ســازنده بــرای خرید 
میلگرد و سیمان و سایر مصالح ساختمانی نیازمند 
نقدینگی است که باید به سرعت مرتفع شود. برای 
دستیابی به سرعت عمل مورد نیاز پروژه ها نیازمند 

هماهنگی بین تمام بخش ها و ارگان هستیم.
وی توضیــح داد: در صورت تامین بودجه می توان 
به صورت همزمان اســکلت بندی و حتی ســاخت 
کــه  دیــوار و ... پروژه هــا را انجــام داده بــه طــوری 
برای سایر طبقات مشکلی ایجاد نشود. هر مرحله 
گانه و به صورت هم زمان امکانپذیر است.رهبر  جدا
گر در صنعت ساختمان تکنولوژی روز دنیا  گفت: ا
اســتفاده شــود به حتم شــاهد کاهش مدت زمان 
اجرای پروژه ها و همچنیــن هزینه ها خواهیم بود؛ 
ســرعت عمل به هماهنگی میــان مدیریت اجرای 
پــروژه، حمایت دولت، تزریق منظم مالی متقاضی 
کنون شاهد این هماهنگی  و ... وابسته است که تا

در صنعت ساختمان نبوده ایم.
وی افزود: طرح ورود سازنده بخش مسکن از خارج 
اصا درســت نیســت زیــرا بــرای تربیت مهندســان 
و نیروهــای متخصــص وقــت و هزینه هــای فراوانی 
صــرف شــده و ایــن عــده تــوان بهبــود وضعیــت و 
شرایط صنعت ساختمان را دارا هستند و می توانیم 

به صادرات خدمات فنی بپردازیم.
کشــور ونزوئــا  وی توضیــح داد: در ســال 1391 در 
توانستیم با استفاده از سیستم قالب تونلی نسبت 
بــه ســاخت 3 هــزار واحــد اقــدام کنیــم و بــا توجــه 
به ســاخت ایــن تعــداد واحــد در دورتریــن نقطعه 
جغرافیایی نســبت به ایران چگونــه نمی توانیم در 
داخــل کشــور دســت بــه چنیــن کاری بزنیــم؟ وی 
گایــه کرد: عــوض تقویت صــدور خدمــات از ایران 
برعکس عمل می کنند که بــه اعتقاد بنده انحراف 
و اطاعات نادرســتی اســت که شــاید به وزیــر راه و 

شهرسازی ارائه شده است.
رهبر درباره ناامیدی و دلسردی انبوه سازان داخلی 
از طــرح چنیــن مواردی بیان کرد: طــرح این موارد 
تاثیر بســیار منفی بر روی کار مهندســان می گذارد 
کنون در کشــور  بیــش از 500 هزار مهندس  زیــرا ما ا

داریــم که بــه جرات می توان گفــت تقریبا همه آنها 
بیکار هســتند و در کنــار آنها دارای نیروی انســانی 
متخصــص در صنعــت ســاختمان هســتیم کــه بــا 
حمایت از این بخش می توانیم شاهد اشتغالزایی 
باشــیم. اما متاســفانه برخی به دنبال ورود نیروی 
خارجــی به بخش صنعت ســاختمان هســتند که 
در مقابل باید ارز به آنها پرداخت شود در حالی که 
نیــازی به این کار نیســت زیرا در ایــن بخش دارای 
تکنولــوژی و همچنین نیروی انســانی متخصص و 

کارآمد هستیم.

سابقه نامناسب چینی ها 
در آزادراه تهران شمال

بــا داغ شــدن بحــث در زمینــه حضــور چینی ها در 
صنعــت احــداث ایــران، 7 آیــان ســاختمان آناین 
کــه از پارلمــان شــنیده  نوشــت تازه تریــن صدایــی 
شده حکایت از آن دارد که با وجود مخالفت هایی 
نســبت به حضور شــرکت های چینی بــرای اجرای 
طرح نهضت ملی مســکن، ایــن ایده برای تصویب 

احتماال به صحن علنی مجلس خواهد رفت. 
اســماعیل حســین زهی ـ نایــب رییس کمیســیون 
عمــران مجلس ، ســابقه چینی هــا در پــروژه آزادراه 
تهرانـ  شــمال را »نامناســب« ارزیابی کــرده و گفته 
»بنــده با حضور شــرکت های چینــی در پروژه های 
طــرح جهــش تولید و تامین مســکن )نهضت ملی 
مســکن( مخالفم«. امــا او در عین حــال بیان کرده 
کــه »هرگونــه قــرارداد بــا کشــور چیــن بــرای  اســت 
ساختمان سازی باید در صحن علنی مجلس مورد 

بررسی نمایندگان قرار گیرد«
اما حال ســوال اینجاســت که چرا دولــت به انعقاد 
قرارداد با شرکت های چینی اصرار دارد؟ مهمترین 
کمبــود منابــع مالــی  دلیــل می توانــد مربــوط بــه 
گر با چیــن قرارداد  باشــد. اینگونه به نظر می رســدا
پروژه های جهش تولید و تامین مســکن را به امضا 
برسانیم می توانیم با توجه به تحریم ها نفت را تهاتر 

کنیم.

اگر هدف انتقال تکنولوژی باشد اشکالی 
ندارد

ســاختمان آنایــن نیــز 7 آبــان بــه نقــل از مجتبی 
نوشــت:  مجلــس  رئیســه  هیــات  عضــو  یوســفی 
»ســاختار نظام مهندســی و بنیه فنی و مهندسی 
کشــور در طــول ســال ها بعــد از انقــاب بــا وجــود 
تحریم های ظالمانه نه تنها نیاز داخلی را به راحتی 
رفــع کــرده بلکه در علــوم “های تک” نیــز در میان 
کشــورها جهان حرف برای گفتن داشــته و قابلیت 
ســاخت نیروگاه و پاالیشــگاه در کشــورهای دیگر را 
دارد. از ایــن رو می توانیم نیــاز خودمان را در تولید 
مســکن و خدمات فنی و مهندسی بر طرف کنیم. 

رپونده
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از طرفــی بــه دلیــل وجــود متخصیــص و نیروهــای 
توانمنــد داخلی علم و تکنولوژی فنی و مهندســی 
بســیار خوبــی در اختیــار داریــم امــا به دلیــل نبود 
حمایت کافی، در حوزه صنعتی ســازی ساختمان 
تجربــه نداریــم. از ایــن رو پروژه مســکن مهــر نیز به 
دلیل تجربه پایین، به صورت سنتی ساخته شد و 
دارای مشکات مختلفی در حوزه فنی و مهندسی 
نیز بود و این ضعف در کنار تمامی محاســن پروژه 
مســکن مهــم وجــود داشــت هرچنــد باید توســط 
دولت بعد تکمیل و اصاح می شد اما بدون معرفی 
جایگزیــن بــه صــورت کامــل متوقــف شــد و زمینه 
رشــد چند 100 درصدی مســکن در ســال ها اخیر را 
گــر همکاری بــا شــرکت های چینی در  فراهــم کرد.ا
طرح نهضت ملی مســکن با هــدف انتقال فناوری 
و اســتفاده از تجریبات آنهــا در موضوعات حقوقی 
اجــاره داری حرفــه ای، عرضــه مســکن در  ماننــد 
بورس، ساخت و ساز توسط صندوق های سرمایه 
گذاری و صنعتی ســازی ســاخت مســکن باشد، در 
یک بازه زمانی کوتاه مدت ایرادی نخواهد داشت.

گر قرار  عضو کمیســیون عمران مجلس بیان کــرد: ا
باشــد مانند دولت ســابق بــه دلیل عــدم توجه به 
توانمندی های داخلی به جای دریافت تکنولوژی 
به وارد کننده لوازم غیر ضروری تبدیل شویم با آن 
گر ســاخت  کید کرد: ا مخالــف هســتیم. یوســفی تا
و ســاز بــا منابــع مالی که مجلــس بر اســاس قانون 
جهش تولید مسکن پیش بینی کرده است، محلی 
بــرای اشــتغال و درآمدزایــی شــرکت های خارجــی 
گر بنا به  شــود به شدت با آن مخالف هســتیم اما ا
اســتفاده از فنــاوری و تجربه حقوقــی آنها در مدت 

زمان کوتاه باشد، مشکلی وجود ندارد.

مگر این که به عنوان سرمایه گذار حاضر 
شوند

در ادامــه ایــن اظهــار نظرهــا صدیــف بــدری نایب 
رئیس کمیســیون عمران مجلس شــورای اسامی 
کید کرد: ما هم  در گفتگوی خود )10آبان( با ایسنا تا
از لحــاظ دانــش فنی و هم از لحاظ نیروی انســانی 
توانایی باالیی در حوزه ســاختمان سازی داشته و 
نیازی به حضور شــرکت های خارجی برای ساخت 
ساالنه یک میلیون واحد مسکونی نداریم.ظرفیت 
داخلی کشــور در حوزه ساختمان سازی بسیار باال 
اســت. هم شــرکت های داخلــی و هم انبوه ســازان 
مــا از توانایــی باالیــی در حوزه ســاخت ســاختمان 

برخوردار هستند.
نایــب رئیس کمیســیون عمــران مجلــس در ادامه 
با بیان اینکه الزم اســت برای ســاخت یک میلیون 
واحد مسکونی در سال از ظرفیت های مهندسین 
داخلــی اســتفاده شــود، اظهــار کــرد: هــم در حوزه 
کمــی ظرفیت هــای  کیفــی ســازی و هــم در حــوزه 

داخلــی بــرای ســاخت مســکن کافــی بــوده و هیچ 
نیــازی به حضــور کشــورهای خارجی نداریــم، مگر 
اینکــه شــرکت های خارجــی بخواهنــد بــه عنــوان 

سرمایه گذار حاضر شوند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شــورای اسامی، 
تصریح کرد: ما نیازی نداریم که شرکت های خارجی 
بخواهنــد بــه عنــوان مجــری پــروژه حضــور یابند و 
حتی از ما پول نیز دریافت کنند اما از سرمایه گذاری 
آنان در این حوزه اســتقبال خواهیــم کرد. ما هم از 
لحــاظ دانــش فنی و هــم از لحــاظ نیروی انســانی 

توانایی باالیی برای ساختمان سازی داریم.

قرار نیست چینی ها کارگر به ایران بیاورند
باالخــره وزیر راه و شهرســازی روز 21 آبان در گفتگو 
با تســنیم حضور قریب الوقــوع چینی ها در صنعت 
ورود  راســتای  در  گفــت:  و  کــرد  تائیــد  را  احــداث 
کره با چینی هــا ادامه دارد.  فناوری هــای نوین مذا
وی افــزود: نمایندگانــی از شــرکت های چینــی در 
کره با آنها هستیم.  کشور حضور دارند و در حال مذا
البته قرار نیست که چینی ها کارگر به ایران بیاورند، 

یا مهندس یا مصالح ساختمانی وارد کشور کنند. 
چینی هــا  کــرد:  کیــد  تا شهرســازی  و  راه  وزیــر 
ایــران  بــه  را  ســاز  و  ســاخت  نویــن  فناوری هــای 
می آورنــد. قیمت خارجی ها برای ســاخت مســکن 
پایین  تــر از ســازندگانی ایرانــی اســت. وی بــا بیــان 
روش  بــا  قیمت هــا  مســکن  بخــش  در  این کــه 
ساخت ســنتی مناســب نخواهد بود، تصریح کرد: 
شــرکت های خارجــی پیشــنهاد ســاخت و ســاز بــا 
قیمت هــای پاییــن تــر از داخلی هــا می دهنــد. اما 
اســتفاده از توان داخلی در اولویت قــرار دارد و این 
نشــان می دهــد کار علمــی و فنــاوری در خصــوص 
ســاخت و ســاز مســکن انجــام نشــده و ایــن یــک 
ماموریــت ویــژه بــرای مرکز تحقیقات راه، مســکن و 
کید کرد: مرکز تحقیقات  شهرسازی است. قاسمی تا

راه، مســکن و شهرســازی باید با انتشــار فراخوان از 
شــرکت های دانش بنیان دعوت کنــد تا طرح های 
مناســب خــود را در مورد ســاختمان ارایــه بدهند. 
مرکز تحقیقات ماموریت دارد تا به سرعت در حوزه 
ســاخت و ســاز، تحول ایجاد کند و ایجاد تحول نیز 
از طریق شرکت های دانش بنیان حاصل می شود.

دولت چاره ای جز ساخت مسکن چینی 
ندارد

بســیاری از فعاالن ساخت و ساز کشور، انتقاد وزیر 
راه و شهرســازی از شــرایط ســنتی ســاخت و ســاز 
در کشــور را  دلیــل مناســبی برای حضــور چینی ها 
در صنعت احــداث نمی دانند. طی ســالهای اخیر 
پولــی دولــت و حضــور شــرکتهای  بــی  تحریمهــا، 
خصولتــی ضربات زیــادی بر پیکر صنعــت احداث 
وارد کــرده اســت، و موضــوع »تــاش بــرای حیــات 
شرکتها« فرصتی نگذاشته تا فعاالن صنعت احداث 
بــه رویکردهای جدید جهانی توجه کنند. هر گونه 
تاشی برای دستیابی یا استفاده از تکنولوژی های 
روز دنیــا نیــز در کــوران بحرانهای اخیر به حاشــیه 

رانده شده است.  
در چنیــن شــرایطی حضــور ســازندگان چینــی در 
بــه مهندســان  را  نهایــی  ایــران می توانــد ضربــه 
ایرانــی وارد کنــد. امری که نمی تــوان گفت دولت 
با وجود بدنه کارشناســی خود از آن غافل اســت. 
غ از بحثهــای توســعه و  امــا بــه نظــر می رســد فــار
کثر توان داخلــی، دولت در ازای  اســتفاده از حدا
فــروش نفــت چــاره ای جــز همــکاری بــا چینی ها 
برای »ســاخت مسکن چینی در ایران« ندارد و با 
وجود اعام آمادگی تشــکل های فنی و مهندسی 
برای مشارکت در ساخت یک میلیون مسکن یاد 
کرات دولت با طرف های چینی ادامه  شــده، مذا

دارد  .
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کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی در نامه ای 
به رئیس جمهور ضمن اعام آمادگی برای مشــارکت 
در ســاخت یک میلیون مســکن در ســال خواســتار 
حضور نماینده این کانون در جلسات شورای عالی 

مسکن شد.
بــه گــزارش اتــاق ایــران، حســین ســاح ورزی رئیس 
صنفــی  انجمن هــای  عالــی  کانــون  هیات مدیــره 
کارفرمایــی ایــران، در نامــه ای بــه ابراهیــم رئیســی 
رئیس جمهــور از آمادگــی ایــن کانون بــرای کمک به 
اجــرای طــرح اجاد یک میلیــون واحد مســکونی در 
ســال خبر داد.  در این نامه آمده است: کانون عالی 
انجمن هــای صنفــی کارفرمایــی ایران که بر اســاس 
مــاده 131 قانــون کار  باالترین نهاد کارفرمایی کشــور 
محســوب می شــود، با حضور بیش از دو هــزار و 700 
کارفرمایــی در حوزه هــای مختلــف  تشــکل صنفــی 
تولید و خدماتی از جمله شرکت های مختلف زنجیره 
ارزش صنعــت ســاختمان و حوزه احــداث می تواند 
نقش موثری در کمک به اجرای موفق طرح جهش 
تولید مســکن و احداث ســالیانه یک میلیون واحد 

مسکونی در کشور ایفا نماید.

کانــون  نمونــه  عنــوان  بــه  می افزایــد:  نامــه  ایــن 
سراســری پیمانــکاران عمرانی ایران بــه عنوان یکی 
از تشــکل های زیرمجموعــه، به تنهایــی دربرگیرنده 
و  ســاختمانی  شــرکت  هــزار  پنــج  و  ســی  از  بیــش 
پیمانکاری دارای رتبه بندی و تاییدصاحیت شده 
از سوی سازمان برنامه وبودجه، ظرفیت قابل قبولی 
برای اجرای طرح جهش تولید مسکن تلقی شده و 
گــر هر کدام از این شــرکت های عضــو، فقط وظیفه  ا
اجرایی احداث 30 واحد مسکونی را بر عهده بگیرند 
دغدغــه ای در خصوص احــداث یک میلیون واحد 

مسکونی در سال وجود نخواهد داشت.

در ادامه این نامه آمده است: از طرف دیگر با توجه 
بــه حضــور تشــکل های مرتبــط بــا صنایــع تولیــدی 
زنجیــره ارزش صنعــت ســاختمان از جملــه فــوالد، 
و  تاسیســات  ســرامیک،  و  کاشــی  گــچ،  ســیمان، 
تجهیــزات و ... در این کانون شــاید بتــوان به خوبی 
اپراتــور و پلتفرم زنجیــره ارزش صنعت ســاختمان را 
در کشــور برنامه ریــزی کــرده و به گونه ای شــکل داد 
کــه ســازوکار تهاتر بیــن اجزا زنجیــره و امــکان اجرای 
روش های تامیــن مالی و اعتباری مبتنی بر زنجیره، 
بســتر الزم اجرایی تولید ســالیانه یک میلیون واحد 

مسکونی در کشور را فراهم کند.
رئیس جمهــور  بــه  خطــاب  نامــه  ایــن  پایــان  در 
کانــون عالــی  آمــده اســت: ضمــن اعــام آمادگــی 
بــرای  ایــران  کارفرمایــی  صنفــی  انجمن هــای 
همــکاری در زمینــه تولیــد و احداث ســالیانه یک 
ح  میلیــون واحــد مســکونی و اجــرای بهینــه طــر
جهش ملی مســکن، در صورت صاحدید دستور 
کانون عالی  فرمایید تا ضمن دعوت نماینده این 
در جلسات شــورای عالی مسکن امکان استفاده 

گردد. از این ظرفیت فراهم 

ی به رئیس جمهور عنوان شد؛ ز در نامه  سالح ور

اعالم آمادگی باالترین نهاد کارفرمایی  برای مشارکت در ساخت مسکن دولت

چرایی انتقادها از چین برای طرح جهش مسکن

وقتی »آسفالت کار« سازنده مسکن مهر شد!
نگاه منفعت طلبانه  برخی سازندگان، شرکت های 
دســت چنــدم و مقاطعــه کاران بــه پــروژه مســکن 
کنــار کیفیت پاییــن ســاختمان ها و نبود  مهــر در 
خدمــات و زیرســاخت ها، ضربــه ای را بــه اعتمــاد 
کــه حــاال دولــت مجبــور شــده  کــرد  عمومــی وارد 
برخــاف میل ســازندگان ایرانــی، در طرح جهش 
تولید مســکن به شرکت های چینی هم رو بیاورد؛ 
یکــی از متقاضیــان مســکن مهــر مدعی اســت که 
برخــی پروژه هــای این طرح در قالب شــرکت های 
گــذار  زیرمجموعــه بــه آســفالت کار و جــدول کار وا

شده بود.
بــه گــزارش ایســنا، در پــروژه  2 میلیــون و 300 هــزار 
واحــدی مســکن مهــر، بــه جــز آنها کــه بــه صورت 
خودمالکــی بــه ســرانجام رســید، اغلــب طرحها به 
کارآمدی  دلیل نداشتن امکانات و زیرساختها یا نا
بعضــی ســازندگان دچــار تــورم و افزایــش قیمــت 
شــد. مســکن مهر آبشناســان ربــاط کریــم، مهرآباد 

رودهن، پردیس و پرند در اســتان تهران، هشتگرد 
کــرج، خوزســتان،  در البــرز، ابریشــم و ماهدشــت 
همدان و بســیاری دیگر، تنها نمونه هایی از بر باد 
رفتن اعتماد مردم به برخی دستگاه های دولتی و 
سازندگان بخش خصوصی ایران است؛ سازندگانی 
کــه از برخی حاتم بخشــی ها و طوالنی شــدن طرح 

مسکن مهر بهترین بهره را بردند.

چرا به سمت چین و ترکیه رفتیم؟
با وجود آن که در توان فنی و مهندسی شرکت های 
حرفه ای داخل کشــور تردیدی وجــود ندارد بحث 
اســتفاده از ســرمایه و تکنولــوژی چین بــرای پروژه 
جهش تولید مســکن ظاهرا جدی شــده است. در 
جدیدتریــن موضع گیــری، وزارت راه و شهرســازی 
کثــری از توان  اعــام کــرده که ضمن اســتفاده حدا
ســازندگان داخلی، از ظرفیت های ســرمایه گذاران 

کشور چین نیز استفاده خواهد کرد.
پیــش از این هم محمود محمــودزادهـ  معاون وزیر 

راه و شهرسازیـ  با اشاره به این موضوع که استفاده 
از تکنولوژی ساخت منجر به کاهش تا 35 درصدی 
قیمــت تمــام شــده مســکن خواهــد شــد، صراحتا 
کــره با چینی ها بــرای پروژه های مســکن ایران  مذا
را تاییــد کــرد اما گفت کــه آنها قرار اســت تکنولوژی 
وارد کنند نه اینکه بسازند. در حال حاضر نیز عنوان 
می شود که قرار است چینی ها سرمایه هم به ایران 

بیاورند.

درد دل سازندگان داخلی چیست؟
انبوه ســازان ایرانی از رکود بخش مســکن، تحمیل 
هزینه های سنگین به حوزه ساخت وساز، طوالنی 
شــدن فرآینــد صــدور پروانــه و بروکراســی پیچیــده 
اداری گله مند هستند. از حدود سه هفته قبل که 
بحث حضور چین برای اجرای پروژه جهش تولید 
و تامین مســکن به گوش رسید، صدای سازندگان 
داخلــی کــه معتقدنــد در بخــش ســاخت و ســاز با 

کمبود تخصص و امکانات مواجه نیستیم، درآمد.

رپونده
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ـ  نایب رییس انجمن انبوه سازان تهرانـ   ایرج رهبر
به بیکاری 5000 شرکت انبوه ساز و 500 هزار مهندس 
کشور که از توان اجرایی الزم برخوردار هستند اشاره 
کــرد و گفــت که بــه جای صــادرات خدمــات فنی و 
مهندسی بیاندیشیم داریم برعکس عمل می کنیم.
فرشــید پورحاجــتـ  دبیر کانــون انبوه ســازانـ  هم 
مشــکات بخــش ساخت وســاز را نــه پاییــن بودن 
تــوان داخلــی، بلکــه پیچیده بــودن فرآینــد صدور 
پروانــه، تبعیض بین شــرکتهای داخلــی و خارجی، 
مداخــات دولــت، تحمیــل هزینه های ســنگین و 
بروکراســی پیچیده اداری دانست و به ایسنا گفت: 
پروانه ســاختمانی برای شرکت خارجی در ایران 10 
روزه صادر می شود اما برای ما فقط 10 روز طول می 

کشد تا جواب سام مان را بدهند!
ســید محمد مرتضــویـ  عضو هیات مدیــره کانون 
انبوه ســازان ـ نیــز بــا اشــاره بــه ســابقه نــه چنــدان 
ـ شــمال  آزادراه تهــران  درخشــان چیــن در پــروژه 
اظهار کرد: در طرح مسکن مهر پرداختی به شرکت 
گــر همین امــکان برای  ترکیــه ای بــا دالر اســت که ا
ســازندگان داخلی در نظر گرفته شود آنها نیز خود 
را ارتقا می دهند و صنعت ساختمان کشور بیش از 

گذشته پیشرفت می کند.

طوالنی شدن پروژه هایی که به ایرانی ها 
واگذار می شود

شــرکتهای ساختمانی داخلی معموال چندان از باز 
شــدن پای خارجی ها به ایران خوششان نمی آید. 
اواخــر ســال گذشــته نیــز کــه پــروژه 3500 واحــدی 
مســکن ملی شهر جدید بهارستان از طرف شرکت 
عمــران بــه یــک شــرکت ایرانــی بــا مدیریــت فردی 
ترک تبار ســپرده شد، انبوه ســازان اصفهانی گفتند 
کــه فرصــت اشــتغال زایی از ایرانی هــا گرفتــه شــده 
اســت. شــرکت عمران هــم در جواب اعــام کرد که 
انبــوه ســازان اصفهــان از ســال 1394 حــدود 3000 

واحد مشارکتی را در دست گرفته اند و طی این پنج 
سال فقط 20 درصد کار را جلو برده اند.

مخالفت سازندگان داخلی با حضور سرمایه گذاران 
خارجی برای پروژه های مســکونی در حالی مطرح 
می شــود کــه عملکــرد نامطلــوب برخی ســازندگان 
ایرانــی در طــرح مســکن مهــر جلــوی چشــم قــرار 
دارد. از 83 هــزار واحــد مســکن مهــر شــهر جدیــد 
پردیــس حدود 50 هزار واحد به ســازندگان داخلی 
گذار شــد که هنوز بعد از گذشــت حدود 9 ســال  وا
بــه اتمام نرســیده و این در حالی اســت که شــرکت 
ترکیــه ای اغلب واحدها را تکمیل کرده اســت؛ مگر 
آن قســمت هایی که ایراداتی در جانمایی داشت. 
بــه گــواه متقاضیان نیــز کیفیت و خدمات شــرکت 
خارجــی بــه مراتب بهتــر از ســازندگان ایرانــی بوده 

است.

وقتی آسفالت کار، 
سازنده مسکن مهر شد!

از متقاضیــان مســکن مهــر  ـ  نبــی اهلل قدیری فــرد 
پردیــسـ  با بیان این که ســازندگان مســکن مهر در 
حــق متقاضیان، بی مهــری کردند به ایســنا گفت: 
بعضــی افراد بدون داشــتن هیچ گونــه تخصصی در 
انبوه ســازی با سوءاســتفاده از فرصت فراهم شــده 
وارد پروژه مســکن مهر شــدند. از آسفالت کار گرفته 
تــا جــدول کار، ســازنده مســکن مهــر شــد! بدیــن 
صورت که بعضی پیمانکاران طرف قرارداد، کار را به 
گذار  شرکت های دست چندم و افراد مقاطعه کار وا
کردنــد و فقــط از مزایــای اقتصادی ایــن طرح بهره 
بردند. هر روز هم قیمت مصالح و سقف تسهیات 

افزایش پیدا می کرد.
به گفته قدیری فرد، شــرکت تــرک در فاز 11 پردیس 
واحدهــا را با آورده نقدی حدود 30 میلیون تومان 
همراه با پکیج، رادیاتــور و کولر تحویل می دهد؛ در 
حالــی که انبوه ســازان داخلی کــه 40 تا 45 میلیون 

ایــن  کردنــد  دریافــت  را  متقاضیــان  آورده  تومــان 
نصبیات را ارایه نمی دهند. این در حالی اســت که 
از 83 هزار واحد مســکن مهر شــهر جدید پردیس 
حدود 18 هزار واحد هنوز پس از گذشــت 9 سال از 

آغاز این طرح تحویل نشده است.
البتــه پــای درد دل ســازندگان هم که می نشــینیم 
توجیهاتــی دارند، اما برای خانــواده ای که بعضا 14 
سال در انتظار مسکن مهر کل کشور به سر می برد، 
این حرف ها قانع کننده نیست. از حدود 2 میلیون 
و 300 هزار واحد مسکن مهر  حدود 240 هزار واحد 
هنوز تحویل نشده که بخشی در مراحل نازک کاری 
از 2  و بخشــی درگیــر مشــکات حقوقــی  اســت. 
میلیون و 60 هزار واحد مســکن مهر تحویل شــده 
یــک میلیون و 370 هــزار واحد معادل 67 درصد از 
در دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم و 33 درصد در 

دولت های نهم و دهم تحویل شده است.
حــاال بــا توجــه بــه این کــه تجربــه چــراغ راه آینــده 
اســت، به نظــر می رســد دولت بنــا دارد از گذشــته 
درس بگیــرد و تکنولــوژی روز جهــان را بــه خدمت 

پروژه های داخلی بیاورد.
بنا بر اعام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرســازی، یکی از ابزارهای تحت اختیار وزارت راه 
و شهرســازی بر مبنای ماده 14 قانون ساماندهی، 
جذب مشارکت و ســرمایه گذاران خارجی در تولید 
انبوه مســکن اســت. وزارت راه و شهرسازی در نظر 
کثری از ظرفیت سازندگان  دارد ضمن استفاده حدا
و انبوه سازان داخلی به منظور تحقق عرضه ساالنه 
ظرفیت هــای  از  مســکونی  واحــد  میلیــون  یــک 
سرمایه گذاری خارجی از جمله سرمایه گذاران کشور 
چین اســتفاده کند. ابعاد و مشخصات استفاده از 
ظرفیــت ســرمایه گذاری خارجــی در حوزه مســکن 
کــرات در دســت اقــدام و بــا توجــه بــه تــوان  در مذا
کــره و همچنیــن تکنولوژی  شــرکت های طــرف مذا

قابل استفاده در ایران، مشخص می شود.
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هــزار   23.5 گفــت:  بــورس  ســازمان  ارشــد  مقــام 
میلیــارد تومــان اوراق خزانه به پیمانــکاران داده 
شــد تا در بازار ســرمایه به فروش برسانند اما این 
اوراق بــه فروش نرســیده و بخــش زیادی از آن در 

دست پیمانکاران است.
گزارش بازار سرمایه، مدیر نظارت بر نهادهای  به 
مالــی ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در گفتگو با 
اخبــار نیمــروزی شــبکه یک بــا بیان ایــن مطلب 
کــه از مجمــوع اوراقی  و در پاســخ بــه ایــن ســوال 
کــه در ســال جاری منتشــر شــده  )اوراق دولتــی( 
اســت چــه میــزان وارد بــازار ســرمایه شــده و بــه 
فــروش رفتــه و چــه میــزان در بانــک مرکــزی بــه 
فروش رفته اســت، گفت: در ســال جاری که یکی 
از ســخت ترین ســال ها بــه لحــاظ تأمیــن بودجه 
دولــت بــوده اســت، اوراق بهــادار دولتــی در بــازار 

سرمایه منتشر شده است.
میثــم فدایی افــزود: یکی از این اوراق که توســط 
دولت در بازار ســرمایه منتشــر شده، اوراق خزانه 
قالــب  اوراق در  ایــن  کــه  ایــن صــورت  بــه  بــوده 
تهاتــر بدهی هــای دولــت بــا پیمانــکاران منتشــر 
و در اختیــار ســازمان برنامــه و بودجه قــرار گرفته 
و ســازمان برنامــه و بودجــه نیــز ایــن اوراق را در 
اختیــار پیمانکاران قــرار داده تا در یــک بازار نقد 

شــونده بــازار ســرمایه، ایــن اوراق بــه پیمانکاران 
کنند. ارائه شده تا با فروش آن، تأمین مالی 

فدایــی ادامــه داد: جالب آن اســت که 67 همت 
)هــزار میلیــارد تومان( از این اوراق توســط وزارت 
اقتصــاد در اختیــار ســازمان برنامــه و بودجه قرار 
گرفتــه اما هنوز در اختیــار پیمانکاران قرار نگرفته 
است، اما اوراقی که دولت در بازار سرمایه منتشر 
کرده و منابع نقدی را از بازار سرمایه در دو بخش 
اوراق ســلف دولتــی و اوراق مرابحه دولتی تأمین 

کند.
مدیــر نظارت بر نهادهای مالی ســازمان بورس و 
اوراق بهادار تصریح کرد: دولت توانسته در بخش 
اوراق ســلف دولتی 11 هزار و 500 میلیارد تومان و 
در اوراق مرابحــه دولتی هــم 34 میلیارد تومان را 

کند. از بازار سرمایه به صورت نقد تأمین مالی 
بــا  آیــا دولــت  کــه  ایــن ســوال  بــه  پاســخ  وی در 
فــروش اوراق بدهــی در بازار ســرمایه باعث شــده 
و  فروختــه  ســهام  صندوق هــا  یــا  شــرکت ها  کــه 
پــول خــود را اوراق دولتــی خریــده و از این طریق 
گفــت: صندوق های  موجــب ریزش بــازار شــوند، 
ســرمایه گذاری در بازار ســرمایه که دارای حجمی 
هســتند  تومــان  میلیــارد  هــزار   550 از  بیــش 
بــرای  ایــن زمینــه  پشــتوانه ای بســیار خــوب در 

حمایت از بازار سرمایه بوده و هستند.
حجــم  حاضــر  حــال  در  فدایــی؛  گفتــه  بــه 
میلیــارد  هــزار   100 بــه  بازارگردانــی  صندوق هــای 
تومان می رســد که وظیفه ایجاد نقدشــوندگی در 
بازار سرمایه را بر عهده دارند و طی 7 ماه گذشته 
بالــغ بــر 42 هــزار میلیــارد تومــان خریــد ســهام را 
انجــام داده و 28 هــزار میلیارد تومــان نیز فروش 
ســهام و بــه طور خالــص حــدود 14 هــزار میلیارد 
تومــان خریــد ســهام را در برنامــه فعالیــت خــود 

داشته اند.
بازارگردانــی  صندوق هــای  بــر  عــاوه  افــزود:  وی 
ســایر صندوق ها نیز در بازار ســرمایه فعال بودند 
بــه طوری که صندوق هــای با درآمــد ثابت نیز 11 
هــزار و 600 میلیــارد تومــان خرید ســهام را در بازار 

سرمایه انجام داده اند.
کــرد: بــازار ســرمایه آینــه تمــام  وی خاطــر نشــان 
نمای اقتصاد کشــور است اما با دو ابهام سیاسی 

و اقتصادی در فعالیت های خود مواجه است.

بخــش  در  ســرمایه  بــازار  کــرد:  اظهــار  فدایــی 
ابهام های سیاســی بازار سرمایه منتظر به نتیجه 
رســیدن اقدامــات دولتمــردان بــرای رفــع موانــع 
موجــود اســت و در بحــث مربــوط بــه ابهام هــای 
اقتصــادی نیز که شــامل قیمت گذاری دســتوری 
در صنایع مختلف اســت، خواهان رفع مســائل و 

مشکات موجود است. 

پیمانکاران اوراق اسناد خزانه را 
در بورس نقد نمی کنند

23.۵ هزار میلیارد تومان اوراق 
شد  داده  پیمانكاران  به  خزانه 
فروش  به  سرمایه  بازار  در  تا 
برسانند اما این اوراق به فروش 
نرسیده و بخش زیادی از آن در 

دست پیمانكاران است.

سازمان برنامه و بودجه نیز این 
پیمانكاران  اختیار  در  را  اوراق 
نقد  بازار  یک  در  تا  داده  قرار 
اوراق  این  بازار سرمایه،  شونده 
با  تا  شده  ارائه  پیمانكاران  به 

فروش آن، تأمین مالی کنند.
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کید  در نشست کمیته حمایت از کسب وکار تا
شد؛ نماینده بخش خصوصی به هیات حل 
اختــاف معامــات شــهرداری تهــران اضافــه 

شود.
از  حمایــت  کمیتــه  نشســت  تازه تریــن  در 
کســب وکار مقرر شــد بــا نظرخواهــی از بخش 
 38 مــاده  اجــرای  شــیوه نامه  خصوصــی، 
آیین نامــه معامات شــهرداری تهران تدوین 
کمیتــه  تخصصــی  کارگــروه  جلســه  شــود. 
بــا موضــوع »بررســی  کســب وکار  از  حمایــت 
شــهرداری  معامــات  آئین نامــه   38 مــاده 
تهــران و اصاحات و الحاقــات بعدی آن« در 
تاریــخ 1400/9/7 در اتــاق ایــران و بــا حضور 
نمایندگانــی از اتاق ایــران، اتاق تعاون ایران، 
اتاق اصناف ایران، معاونت حقوقی ریاســت 
ســازمان  تهــران،  شــهرداری  جمهــوری، 
، مجمع  کشــور شــهرداری ها و دهیاری هــای 
کانشــهرهای ایران و ســندیکای  شــهرداران 

گردید. شرکت های ساختمانی ایران برگزار 
تدوین شیوه نامه اجرای ماده 38 آیین نامه 
معامات شــهرداری تهــران موضوعی بود که 
در نشســت اخیر کمیته تخصصی حمایت از 
کید قرار گرفت و در نهایت  کســب وکار مورد تأ
مقــرر شــد ایــن شــیوه نامه بــا نظرخواهــی از 
و  شــهرداری ها  ســازمان  خصوصــی،  بخــش 
کانشــهرها و شــهرداری  دهیاری هــا، مجمع 
تهران تدوین و پس از نهایی شــدن از سوی 
ســازمان شــهرداری ها بــه کلیــه شــهرها اباغ 

شود.
بــر اســاس اظهــارات محســن عامــری، مدیر 
کســب وکار در  از  کمیتــه حمایــت  دبیرخانــه 
ســال 1390 قانــون اصاح و تســری آیین نامه 
معامــات شــهرداری تهران از ســوی مجلس 
آن  گرفــت و اصاحــات  قــرار  بازنگــری  مــورد 
ســوی  از  و  رســید  نماینــدگان  تصویــب  بــه 
 38 مــاده  شــد.  ابــاغ  وقــت  رئیس جمهــور 
از  ناشــی  »اختافــات  می گویــد  قانــون  ایــن 
معامــات موضــوع ایــن آیین نامــه در هیات 
حــل اختافــی بــا عضویــت یــک نفــر قاضــی 
دادگســتری بــا انتخــاب رئیــس قــوه قضائیه، 
یــک نفــر از اعضای شــورای شــهر بــا انتخاب 

بــه  شــهرداری  نماینــده  مربوطــه،  شــورای 
یــا  بخــش دار  نماینــده   ، شــهردار انتخــاب 
فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف 
از  صــادره  حکــم  و  رســیدگی  قابــل  قــرارداد، 
طرف قاضی جلســه برای دو طرف الزم االجرا 

است.«
در ایــن بین نبود ضمانت اجرایی مشــخص 
ایــن هیــات،  آرای صادرشــده توســط  بــرای 
آن،  برگــزاری جلســات  بــودن رونــد  طوالنــی 
نبــود نماینــده بخش خصوصی در جلســات 
هیات و مواردی از این دســت مورد اعتراض 

بخش خصوصی است.
بخــش  نماینــده  حضــور  دربــاره  عامــری 
جلســات  در  عضــو  عنــوان  بــه  خصوصــی 
کید  کمیســیون موضــوع مــاده 38 قانــون، تا
کــرد: حضور یک نماینده از ســوی تشــکل ها 
می توانــد بــه صــدور آرای تخصصــی و دقیــق 
کمــک کند. بنابرایــن تغییر در اعضای هیات 
بــرای بهبــود و تقویــت فعالیــت ایــن هیــات، 

کارساز خواهد بود.

باید از طرف بخش خصوصی نماینده ای در 
جلسات کمیسیون حضور داشته باشد

موضوع ماده 38 قانون حضور داشته باشد.
در ادامــه محمد تکلــی، نماینده ســندیکای 
از  انتقــاد  بــا  ایــران  شــرکت های ســاختمانی 
نبــود نماینــده بخش خصوصی در جلســات 
ایــن  متــن  کــرد:  خاطرنشــان  هیــات،  ایــن 
کار را  قانون دچار ابهاماتی اســت که شــرایط 

گر طبــق آنچه در بند  پیچیــده کرده اســت. ا
پایانــی قانــون آمــده و تنهــا قاضــی بایــد رأی 
از شــورای  نمایندگانــی  پــس حضــور  دهــد، 
گر  ، شــهرداری و غیره معنایی نــدارد و ا شــهر
ایــن طــور نیســت و بایــد نظــرات ایــن افــراد 
هــم دیــده شــود پــس بایــد از طــرف بخــش 
خصوصی هم نماینده ای در راستای تشریح 

موضوعات تخصصی حضور داشته باشد.
این فعال اقتصادی ساختار نظارت و بررسی 
مجــدد احکام و آرای هیات را مبهم توصیف 
کرد و خواســتار بازنگری قانون در این بخش 
شــد. بــه گفتــه او مهم تریــن مشــکل مربــوط 
کــه چــون  بــه اجــرای احــکام صــادره اســت 
ندارنــد؛  اجــرا  قابلیــت  نیســتند،  تخصصــی 
دربــاره بیشــتر پرونده ها شــاهد صــدور رایی 
هســتیم که کلی هســتند و با وجود اینکه به 
نفــع پیمــان کار هــم هســتند اما امــکان اجرا 

ندارند.

کمیسیون موضوع ماده ۳۸ محلی برای 
رفع اختالفات است 

محمدرضا پروازی مقدم، نماینده شهرداری 
تهــران و دبیر هیــات حل اختــاف ماده 38 
نیــز بــا تأییــد مشــکات و چالش هایــی ایــن 
نماینــدگان  اعتــراض  مــورد  آنچــه  و  بخــش 
ســندیکای  ویــژه  بــه  خصوصــی  بخــش 
شــرکت های ســاختمانی قــرار دارد، تصریــح 
کمیســیون موضــوع مــاده 38 محلــی  کــرد: 
کــه در صــورت  بــرای رفــع اختافــات اســت 

 در نشست کمیته حمایت از کسب وکار تاکید شد؛

نماینده بخش خصوصی به هیات حل اختالف 
معامالت شهرداری تهران اضافه شود
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بــه نتیجــه نرســیدن، می تــوان موضــوع را به 
دادگاه ارجاع داد.

کیــد بــر لــزوم تهیــه دســتورالعمل یــا  او بــا تا
ابعــاد مختلــف  بــرای اجــرای  شــیوه نامه ای 
قانــون گفــت: چون قانــون از ســوی مجلس 
گر نیاز بــه بازنگری  بــه تصویب رســیده پس ا
استفســاریه  از مجلــس  بایــد  باشــد  داشــته 
کــرد و یــا درخواســت اصــاح قانون  دریافــت 
ایــن مطلــب  بیــان  بــا  را داد. پروازی مقــدم 
کــه دربــاره ماهیت کمیســیون، اختــاف نظر 
وجــود دارد، تصریح کرد: اجــرای آرا تا حدی 
در تهران حل شده و با همکاری دادگستری 
گرفتیــم و اجــرای احکام  شــعبه ای را درنظــر 
به کمک این شــعبه دنبال می شود. هرچند 
بــه دلیــل ابهامــات موجــود، در حــال تهیــه 
شــیوه نامه ای در شهرداری تهران هستیم تا 

کار را جلو ببریم. بر اساس آن 
نیــز  هیــات  اعضــای  ترکیــب  در  تغییــر  بــا  او 
کــرد و یــادآورد شــد: از آنجایــی که  مخالفــت 
در  دعــوا  طــرف  یــک  عنــوان  بــه  پیمانــکار 
جلسات حضور دارد دیگر نیازی به نماینده 

بخش خصوصی نیست.

عمده مسائل موجود به شیوه اجرا 
مربوط است

مجمــع  نماینــده  مــرادی،  محســن 
کانشهرهای ایران با اشاره به آسیب شناسی 
گرفتــه دربــاره فعالیــت ایــن هیــات  صــورت 
گفت: به نظر می رســد عمده مسائل موجود 
کنــار آن  بــه شــیوه اجــرا مربــوط اســت و در 
بی توجهــی بــه موضوعــات حقوقی از ســوی 
بــا  باشــد.  توجــه  مــورد  بایــد  پیمــان کاران 
رفــع ایــن مســائل در قالــب دســتورالعمل ها 
دیگــر  و  کــرد  برطــرف  را  مشــکات  می تــوان 

نیازی به اصاح قانون نیست.
او ادامــه داد: ایــن کمیســیون یــک موضــوع 
کــرده  کار  کــه  قدیمــی اســت و سال هاســت 
کمیســیون  و نتیجــه آن را دیدیــم. در ایــن 
نماینده شورای شهر در واقع نماینده مردم 

اســت و ایــن فرضیــه کــه بــه نفــع شــهرداری 
دفاع می کند، درست نیست.

کیــد بــر ضــرورت اعمــال برخــی  مــرادی بــا تا
اصاحــات در چارچــوب روش هــای اجــرای 
اصــاح  بــه  نیــازی  کــرد:  تصریــح  قانــون، 
کمــک تدوین  قانــون نیســت و می تــوان بــه 

کرد. شیوه نامه ای این ابهامات را برطرف 
امــور  و  حقوقــی  مدیــرکل  نــوری،  حســن 
و  شــهرداری ها  ســازمان  قراردادهــای 
نظــرات  تأییــد  بــا  کشــور  دهیاری هــای 
کید  نماینــده مجمع کانشــهرهای ایــران، تا
بــرای  امــروز  کــه  مشــکاتی  از  بخشــی  کــرد: 
پیمانــکاران به وجود می آیند، ناشــی از عدم 
اســتفاده از مشــاوران حقوقی هنــگام انعقاد 
زمــان  در  پیمانــکاران  گــر  ا اســت.  قــرارداد 
انعقاد قرارداد از مشاور حقوقی کنند، بخش 

قابل توجهی از مشکات برطرف می شود.
کــرد: قانون موجــود ابهامات  او خاطرنشــان 
یــک شــیوه نامه  کمــک  بــه  نــدارد و  زیــادی 

کرد. می توان مشکات را برطرف 
پارسا گوهری، نماینده اتاق تعاون در انتقاد 
از نبــود نماینده بخش خصوصــی در ترکیب 
کمیسیون موضوع ماده 38 تصریح  اعضای 
کمیســیون حــل اختــاف  کــرد: هــدف ایــن 
اســت و بایــد نماینــده بخــش خصوصی هم 

جــزء هیات باشــد. در این کمیســیون هر دو 
طــرف خــود را ذی حــق می داننــد. بایــد این 
قانون بازنگری شــود چون طبق ســاختار آن 

کارفرما صادر می شود. همواره رأی به نفع 
یــک  را   38 مــاده  موضــوع  کمیســیون  او 
ظرفیت بســیار مهم در راســتای جلوگیری از 
اتــاف وقــت و هزینه دو طرف دعوا دانســت 
خصوصــی  بخــش  اعتــراض  داد:  ادامــه  و 
مربــوط بــه شــیوه اجراســت و دربــاره وجــود 
ایــن ظرفیت تردیدی نداریــم. به باور بخش 
خصوصی نماینده شورای شهر نمی تواند به 
دفــاع از یک بخــش تخصصی بپــردازد چون 
تخصــص ایــن حــوزه را نــدارد. بنابرایــن باید 
یــک نفــر به نمایندگــی از تشــکل مربوطه نیز 

به عنوان عضو حضور داشته باشد.
، کارشــناس معاونت حقوقی  امین قاســم پور
ریاســت جمهــوری اعمــال هرگونــه تغییــر در 
ایــن قانون را منوط به نظر مجلس دانســت 
کارســاز  اقدامــی  را  استفســاریه  دریافــت  و 
ارزیابــی کــرد و افــزود: بــه نظر می رســد طبق 
مفــاد قانــون، منعــی بــرای حضــور نماینــده 
بخــش خصوصــی نیســت هــر چنــد در ایــن 
رابطــه نیز مجلس باید نظر دهــد. به اعتقاد 
او چون ابهامات این قانون بسیار زیاد است 
اجرایــی  شــیوه نامه  یــک  تدویــن  بنابرایــن 

ضرورت دارد.
متــن  تهیــه  بــرای  شــد  مقــرر  نهایــت  در 
ریاســت  حقوقــی  معاونــت  از  استفســاریه 
مجمــع  تهــران،  شــهرداری  جمهــوری، 
کانشــهرها، ســازمان شــهرداری ها و بخــش 
خصوصی نظرخواهی شود و یک متن جامع 
تهیــه شــده و در اختیــار مجلــس قــرار گیرد. 
درباره شــیوه نامه اجرای قانون هم قرار شد، 
پیش نویــش تهیه شــده از ســوی شــهرداری 
گیــرد و نظــر ســایر  ک عمــل قــرار  تهــران  مــا
اعضــای جلســه دریافــت شــده و در صــورت 
تأیید نهایی این شیوه نامه از سوی سازمان 
شــهرداری ها و دهیاری ها به کلیه اســتان ها 

اباغ شود.

ار �ن سم�ی

امروز  که  مشكالتی  از  بخشی   
وجود  به  پیمانكاران  برای 
می آیند، ناشی از عدم استفاده 
از مشاوران حقوقی هنگام انعقاد 
قرارداد است. اگر پیمانكاران در 
مشاور  از  قرارداد  انعقاد  زمان 
قابل  بخش  کنند،  حقوقی 
برطرف  مشكالت  از  توجهی 

می شود.
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زلزلــه  ســالگرد  چهارمیــن  تخصصــی  وبینــار 
برگــزار  ذهــاب  ســرپل   1396 ســال  آبــان   21
پژوهشــکده  رییــس  ایــن نشســت  در  شــد. 
ســازه پژوهشــگاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندسی زلزله از لزوم شناسایی آسیب های 
پنهان و آشــکار ساختمان با ارزیابی عملکرد 
دکتــر  و  گفــت  زلزلــه ســخن  از  بعــد  ســازه ها 
بهــرخ حسینی هاشــمی، عضو هیــات علمی 
و  شناســی  زلزلــه  بین المللــی  پژوهشــگاه 
مهندسی زلزله از تدوین راهنمای تعمیر و یا 
تخریب ســازه های آســیب دیــده از زلزله خبر 

داد.
پژوهشــگاه  ســازه  پژوهشــکده  رییــس 
مهندســی  و  شناســی  زلزلــه  بین المللــی 
زلزلــه با اشــاره بــه پروژه هــای تحقیقاتی این 
پژوهشــکده بــرای ارزیابــی عملکــرد ســازه ها 
گفــت: مطالعاتــی در  در قبــل و بعــد از زلزلــه 
زمینــه ارزیابــی ایمنی ســازه ها با اســتفاده از 
پــس لرزه هــا از جملــه ایــن طرح ها اســت که 
امکان شناســایی آسیب های پنهان و آشکار 
ســاختمان ها بعــد از زلزلــه را بــرای محققان 

کند. فراهم می 
دکتر امید بهار در وبینار تخصصی چهارمین 
ســرپل   1396 ســال  آبــان   21 زلزلــه  ســالگرد 
تحقیقاتــی  فعالیت هــای  تمرکــز  ذهــاب، 
در  را  زلزله شناســی  بین المللــی  پژوهشــگاه 
در  کشــور  لــرزه ای  ریســک  کاهــش  راســتای 
لــرزه ای،  4 زمینــه علــوم زمیــن، ژئوتکنیــک 
مهندســی ســازه و مدیریــت ریســک لــرزه ای 
راســتا  ایــن  در  کــرد:  اظهــار  و  دانســت 
گام هایــی را در این حوزه  پژوهشــکده ســازه 
کــه می تــوان  کــرده اســت  بــرای خــود تصــور 
کــز صنعتــی و  در فعالیت هــای مرتبــط بــا مرا

کرد. پاالیشگاهی مشاهده 
کــز  مرا بــا  پژوهشــگاه  ایــن  همــکاری  وی 
صنعتی را در حوزه هایی چون مقاوم سازی، 
پایش سامت ســازه های پل ها و ساختمان 
و کمــک بــه اصــاح و تکمیــل آییــن نامه ها، 
دســتورالعمل ها و راهنماها دانســت و یادآور 
کــه بعد از زلزله ســرپل ذهاب رخ  شــد: آنچه 
کــه مســیرهای جدیــدی در  بــود  ایــن  داد، 

کــه عمــده آن  ایــن فعالیت هــا تنظیــم شــد 
پاســخگویی بــه نیازهــای جامعه مهندســی 
کــه در فعالیت هــای  کــردن خاهایــی  و پــر 

مهندسی وجود داشت، بوده است.
یــک  از  پــس  لــرزه ای  ارزیابی هــای   ، بهــار
رویــداد را از عمده ترین خاهــای موجود در 
فعالیت هــای مهندســی در ایــن زمینــه نــام 
برد و خاطر نشــان کرد: تاش ما در طی این 
ســال ها این بوده است که بتوانیم برای این 

موارد پاسخ هایی ارائه دهیم.
پژوهشــگاه  ســازه  پژوهشــکده  رییــس 
بین المللــی زلزلــه شناســی و مهندســی زلزله 
بــه برخــی از پروژه هــای اجــرا شــده در ایــن 
و  کــرد  اشــاره  پژوهشــکده  ایــن  در  زمینــه 
یــادآور شــد: »گونــه شناســی و تولیــد توابــع 
شکنندگی ساختمان های رایج در ایران« از 
جمله این پروژه اســت و طی آن تاش شده 
اســت کــه در زمینــه طبقه بنــدی گونه هــای 

مختلــف ســاختمان های متــداول در ایــران 
ایــن  بتــوان  کــه  پارامترهایــی  اســاس  بــر 
تفکیــک  را  ســاختمانی  مختلــف  گونه هــای 
کرد، اقدام شــود. هدف این طرح این است 
گونه های مختلف ســازه ها شناسایی و از  که 

یکدیگر تفکیک شود.
طــرح  ایــن  دســتاورد  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ارائــه چارچــوب واحــدی برای توســعه توابع 
شــکنندگی در ســاختمان بوده است، ادامه 
داد: در یک زمان مشــخصی متوجه شــدیم 
که برای ســاختمان ها یک توابع شــکنندگی 
در  نهایــت  در  و  دهیــم  ارائــه  مشــخصی 
بــرای  اســتفاده  قابــل  پلتفرمــی  طــرح  ایــن 

مهندسان در این زمینه ارائه می شود.
بهــار بــا بیــان اینکه بــرای تکمیــل این طرح 
دربــاره  اطاعاتــی  بانــک  ایجــاد  نیازمنــد 
گفــت:  هســتیم،  ســاختمانی  آســیب های 
ایــن بانــک از فعالیت هــای مرتبــط هنــگام 

در وبینار تخصصی چهارمین سالگرد زلزله ۲۱ آبان سال ۱۳۹۶ سرپل ذهاب مطرح شد:

شناسایی آسیب های ساختمان با ارزیابی 
عملکرد سازه ها بعد از زلزله
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رخــداد زلزله آغاز می شــود و تــا تعمیر را در بر 
می گیــرد. اطاعاتــی کــه در ایــن بانــک جمع 
آوری می شــود، ارزیابی از توابع زلزله در ابعاد 
تعریــف  را  اقتصــادی  و  اجتماعــی  فیزیکــی، 
بــه توســعه  آنکــه می توانــد  می کنــد، ضمــن 

روش ها کمک کند.
عملکــرد  بــر  مبتنــی  بهینــه  »طراحــی  وی 
ســازه ها بــر اســاس بــرآورد هزینه هــای طــول 
عمر مفید سازه ها« را از دیگر طرح های اجرا 
شده در این پژوهشکده عنوان کرد و در این 
بــاره توضیــح داد: کلیه هزینه هــای تعمیر در 
عمر مفید سازه برآورد می شود و بر اساس آن 
طراحی بهینه ای برای بهبود عملکرد ســازه 

شکل داده می شود.
بهــار ادامــه داد: عــاوه بــر آن مطالعاتــی در 
زمینــه ارزیابــی ایمنــی ســازه ها با اســتفاده از 
پس لرزه هــا اجرایــی شــد؛ بــه این صــورت که 
تعداد پســلرزه هایی رخ داده و ســازه آســیب 
دیــده اســت و می تــوان اثــرات پس لرزه هــا بر 
ساختمان را مورد ارزیابی قرار داد و تغییرات 
ســاختمان ها را بعد و قبل از وقوع پسلرزه ها 
مــورد ارزیابی قــرار داد. نتایج ایــن مطالعات 
و  سیســتم ها  شناســایی  در  می توانــد 
گفته  تشخیص آسیب کمک کننده باشد. به 
وی، بــا اســتفاده از ایــن مطالعــات می تــوان 
را  ســاختمان  پنهــان  و  آشــکار  آســیب های 

کرد. شناسایی 

راهنمای تعمیر و یا تخریب سازه های 
آسیب دیده از زلزله تدوین شد

گروهی از محققان بنا به درخواست سازمان 

برنامــه و بودجــه راهنمایــی بــرای تعمیر و یا 
تخریــب ســازه های آســیب دیده از زلزلــه را بر 
اساس تجارب 14 ساله )1382 تا 96( تدوین 

کردند. و عرضه 
دکتــر بهــرخ حسینی هاشــمی، عضــو هیــات 
علمــی پژوهشــگاه بین المللی زلزله شناســی 
و مهندســی زلزلــه نیــز در وبینــار تخصصــی 
چهارمیــن ســالگرد زلزله 21 آبان ســال 1396 
ارزیابی هــای  شــروع  گفــت:  ذهــاب،  ســرپل 
گسترده برای ساختمان هایی که بعد از زلزله 
آســیب می بینند و همچنین ارزیابی سازه ها 
بعــد از رخدادهــای لرزه ای و تعییــن تعمیر و 
یا تخریب ســازه ها به سال 1382 بعد از زلزله 

بم بر می گردد.
وی بــا بیان اینکه در زلزلــه بم بیش از 2 هزار 
ســاختمان مســکونی تخریــب شــدند، ادامه 
داد: بــرای ارزیابی میزان آســیب پذیری این 
ســاختمان ها، تشــخیص اینکــه ســازه بایــد 
تعمیــر شــود و یــا تخریــب و همچنیــن ارائــه 
طــرح تعمیــر ایــن ســازه ها در آن زمــان به 3 
گذار شد که نتایج ارزیابی آنها این  مشــاور وا
شــد کــه از میان ایــن 2 هزار واحد مســکونی 
مســکونی  واحــد   800 حــدود  دیــده  آســیب 
تخریبــی تشــخیص داده شــدند و برای 1200 

ساختمان طرح تعمیر ارائه شد.
زلزلــه  در  رونــد  ایــن  کــرد:  اضافــه  حســینی 
زلزلــه  در   ،1383 ســال  در  زرنــد  داهوئیــه 
ســیاخور در ســال 1385 و در زلزلــه ورزقــان 
در ســال 1391 و در زلزلــه ســرپل ذهــاب در 
ســال96 اجرایــی شــد و ایــن مطرح شــد که 

راهنما در این زمینه چیست؟
این محقق ادامه داد: از سال 1382 تا 96 که 
محققان زیادی برای ارزیابی ساختمان های 
گونــه  کردنــد، هیــچ  آســیب دیــده مشــارکت 
کــه بــر  کــه مشــخص کنــد  مــدرک مســتندی 
اســاس آن ارزیابی سازه های آســیب دیده را 
انجام دهد و طرح تعمیر را بر اساس آن ارائه 
دهند، وجود نداشت؛ از این رو هر مشاوری 
بــر اســاس دانــش و بــر اســاس قضاوت های 

کرد. خود طرح تعمیر و ارزیابی را ارائه می 
این عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی 
کیــد بــر  زلزله شناســی و مهندســی زلزلــه بــا تا
اینکه ما اطاعات ذی قیمتی را از سال 82 تا 
96 جمع آوری کردیم و نیاز به مستندسازی 
آن بــود، خاطــر نشــان کــرد: نیــاز بــود کــه بــر 
بــرای  راهنمایــی  اطاعــات،  ایــن  اســاس 
ارزیابــی ســازه ها تهیــه می شــد و ایــران جزو 
کشــورهایی اســت که در این زمینه پیشتاز و 
پیشقدم شــد، چون در هیچ کشوری چنین 
کــرد،  اســتفاده  آن  از  بتــوان  کــه  راهنمایــی 

وجود ندارد.
وی یــادآور شــد: ایــن موضوع باعث شــد که 
در ســال 98 ســازمان برنامــه و بودجه کشــور 
کــه مســؤولیت  از ایــن پژوهشــگاه خواســت 
تهیه راهنمای تعمیر ساختمان های آسیب 
دیده از زلزله را بر عهده بگیرد و پس از 2 سال 

مطالعه این راهنما تهیه شده است.  
حســینی، ایــن راهنمــا را شــامل 4 فصــل و 
کــه در آن ارزیابــی و  یــک پیوســت دانســت 
طرح تعمیر ســاختمان های فوالدی، بتنی و 

مصالح بنایی ارائه شده است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه 
بین المللی زلزله شناسی و مهندسی 

زلزله از تدوین راهنمای تعمیر و یا 
تخریب سازه های آسیب دیده از 

زلزله خبر داد.

حسینی، این راهنما را شامل 4 فصل 
و یک پیوست دانست که در آن 

ارزیابی و طرح تعمیر ساختمان های 
فوالدی، بتنی و مصالح بنایی ارائه 

شده است.
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کرد   مرکــز پژوهش هــای مجلــس پیش بینی 
67 درصــد از منابــع بودجه در ســقف اول تا 
انتهای سال 1400 محقق شود، در اینصورت 
مصــارف،  درصــدی   100 تحقــق  فــرض  بــا  و 
بودجــه ســال 1400 حدود 307 هــزار میلیارد 
خواهــد  تأمیــن  غیرقابــل  کســری  تومــان 

داشت.
پیش بینــی عملکــرد منابــع بودجــه تــا آخــر 
ســال 1400 حکایت از کســری منابع غیرقابل 
تامیــن در حــدود 307 هــزار میلیــارد تومــان 
در  دولــت  عمومــی  مصــارف  و  دارد.منابــع 
قانون بودجه ســال 1400، معادل 1277 هزار 
میلیــارد تومــان در ســقف دوم تعیین شــده 
اســت.البته طبق بند ب ماده واحده قانون 
کــرد ســقف دوم  بودجــه ســال 1400، هزینــه 
بودجــه منــوط بــه تحقــق درآمدها از شــش 

ماهه دوم سال 1400 شده است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس، جهت  در 
محاســبه کســری غیرقابــل تأمیــن، صرفــًا به 
پیش بینــی ارقام ســقف اول بودجه عمومی 
پرداخته می شود.درآمد مالیاتی و گمرکی: با 
توجه به روند دو ســال گذشــته تحقق باالی 
در  همچنیــن  و  مالیاتــی  درآمــد  درصــد   90
صورت تاش دولت جدید برای بهبود نحوه 
ممیزمحــور  نظــام  از  حرکــت  مالیات ســتانی 
بــه ســمت نظــام ســامانه محــور و  مالیاتــی 
جلوگیری از فرار مالیاتی، پیش بینی می شود 
که حدود 95 درصد این منبع تا پایان ســال 

1400 محقق شود.

منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی: 
بــا توجه بــه اینکــه درصــد محقق شــده این 
منبــع در چهــار و نیــم ماهــه اول ســال فقط 
15 درصد نســبت به میزان مصوب برای این 
دوره بــوده اســت و با توجه بــه احتمال عدم 
تغییــر خــاص در رفتــار بازیگــران خارجــی از 
جمله امریکا و پایداری تحریم ها، پیش بینی 
کــه درصــد تحقق ایــن منبــع برای  می شــود 
ســقف اول و دوم بودجه حدود 20 درصد تا 

پایان سال باشد.
همچنیــن عملکرد این بند برای ســقف اول 
بودجــه کــه بخش اصلــی آن منابع حاصل از 
ارزش صــادرات نفــت خــام و میعانــات گازی 
اســت هم با توجه به درصد تحقق 19 درصد 

آن در 5 ماهه اول سال، حدود 25 درصد تا 
پایان ســال پیش بینی می شــود، بــا توجه به 
کــه ذکر شــد، تحقق منابع ســقف  وضعیتــی 
دوم دور از انتظــار اســت و با احتمال بســیار 

باال محقق نمی شود.

فروش اوراق بدهی: 
بــا توجــه بــه تحقــق 27 درصدی ایــن منبع 
در مــدت 5 ماهــه اول ســال و همچنین باال 
بــودن تورم انتظــاری بازیگــران اقتصادی در 
کــه قواعــد خاصــی  ســال 1399، در صورتــی 
برای خرید اوراق گذاشــته نشــود برای مثال 
تکلیــف بــه بانک ها برای نگهــداری اوراق به 
میزان درصد مشخصی از مجموع سپرده ها، 
ترازنامه هــای  رشــد  بــر  محدودیت گــذاری 

الــزام  اوراق،  خریــد  اســتثنای  بــه  بانک هــا 
نگهــداری  بــه  ثابــت  درآمــد  صندوق هــای 
حداقلــی از اوراق و غیــره  )و یــا نرخ های بهره 
نشــود(،  گرفتــه  نظــر  در  اوراق  بــرای  باالتــر 
تحقــق این منبع تا پایان ســال بیشــتر از 50 
درصــد نخواهد بود؛ اما با توجه به نیاز مبرم 
بــرای  اوراق  فــروش  بــه  دو/tags/دولتلــت 
تأمیــن مالــی دولــت پیش بینــی می شــود بــا 
اتخــاذ اقدامات اصاحــی، همه اوراق بدهی 

فروخته شود.

منابع حاصل از واگذاری شرکت های 
دولتی: 

گذاری شرکت های دولتی  با توجه به روند وا
در ایــن مــدت و همچنیــن عملکــرد ضعیف 
دولــت در ســال 1399، پیش بینــی می شــود 
شــرکت ها  گــذاری  وا از  حاصــل  منابــع  کــه 
منابع مربوط به ســقف اول حدود 30 درصد 
محقق شــود، در مورد منبع مربوط به سقف 
گذاری سهام  دوم 130 هزار میلیارد تومان وا
و حقــوق مالکانــه موضــوع بنــد و تبصــره 2 
بالــغ بر30 هــزار میلیارد تومان فــروش اموال 
برای اجــرا و تکمیــل طرح هــای دارایی های 
کــه دولــت  ســرمایه ای پیش بینــی می شــود 
گــذاری شــرکت های مــد نظــر به  نهایتــًا بــا وا
نهادهایی مانند صندوقهای بازنشســتگی و 
غیره این قســمت از منابع و مصارف بودجه 
را حــل و فصل کند که با توجه به برآوردهای 
از  تومــان  میلیــارد  هــزار   70 شــده  انجــام 
ایــن منابــع کســری تــراز نقــدی صندوقهای 

بازنشستگی خواهد شد.

برای تأمین مخارج بودجه تا انتهای 
سال 1400 به 307 هزار میلیارد 

تومان افزایش منابع یا کاهش 
مخارج نیاز است؛ در غیر اینصورت 

تأمین این منابع از محل پایه پولی و 
ایجاد تورم محتمل است.

وهش های مجلس پیش بینی کرد    مرکز پژ

فاجعه کسری بودجه در سال 14۰۰
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اله م�ق

منابع حاصل از صندوق توسعه ملی: 
بــه دلیــل آنکــه منابــع ارزی صنــدوق بــا نرخ 
نیمایــی و نــه ارز 4200 تســعیر می شــود و بــا 
توجــه بــه افزایــش نــرخ ارز نیمــا، پیش بینی 
از  حاصــل  منابــع  درصــد   100 کــه  می شــود 
صنــدوق توســعه ملی محقق شــود، با توجه 
به توضیحات ارائه شــده پیش بینی می شود 
تــا  از منابــع ســقف اول بودجــه  67 درصــد 
آخــر ســال محقق شــود و در نتیجــه با فرض 
عملکــرد 100 درصــدی مصــارف ســقف اول، 

بودجــه ســال 1400 حدود 280 هــزار میلیارد 
خواهــد  تأمیــن  غیرقابــل  کســری  تومــان 

داشت.
در صــورت تــداوم رونــد فعلی و عــدم اجرای 
بــه خصــوص در شــیوه  اصاحــات اساســی 
دولتــی،  شــرکت های  ســهام  گــذاری  وا
منابــع  از  درصــد   67 می شــود  پیش بینــی 
بودجــه در ســقف اول تــا انتهای ســال 1400 
فــرض  بــا  و  صــورت  ایــن  در  شــود،  محقــق 
تحقــق 100 درصــدی مصــارف، بودجه ســال 

1400 حدود 307 هزار میلیارد تومان کســری 
غیرقابل تأمین خواهد داشت.

به عبــارت دیگر برای تأمیــن مخارج بودجه 
تــا انتهــای ســال 1400 بــه 307 هــزار میلیارد 
تومــان افزایش منابــع یا کاهش مخــارج نیاز 
اســت؛ در غیر اینصورت تأمیــن این منابع از 
محل پایه پولی و ایجاد تورم محتمل اســت.

شــایان ذکر اســت که برای محاســبه کســری 
بودجــه ســاختاری ســال 1400، الزم اســت تا 
از صنــدوق  اســتقراض  و  بدهــی  اوراق  رقــم 
توسعه ملی به کسری غیرقابل تأمین اضافه 
شــود. این عدد در حــدود 470 هزار میلیارد 

تومان است.
بــا توجــه بــه افزایــش قابــل توجــه پرداختــی 
از  ناشــی  اجرایــی  دســتگاه های  کارکنــان 
انــواع فــوق العاده هــای ویــژه و خاص و رشــد 
25 درصــدی در قانــون بودجــه ســال 1400، 
از مخــارج  قابــل توجهــی  متأســفانه بخــش 
ســقف اول بودجــه را حقــوق کارکنــان دولــت 
تشــکیل می دهد که در صــورت تصمیم برای 
تصمیم گیــری  نیازمنــد  هزینه هــا  مدیریــت 

اساسی در این باره است./ 23 مهر -فارس 

تهران )پانا( - معاون برنامه ریزی و مدیریت 
منابــع وزیــر راه و شهرســازی می گویــد 
به منظور تأمین کســری بودجــه موردنیاز 
طرح های عمرانــی بخش حمل ونقل تأمین 
6۸ هزار میلیــارد ریال ازطریــق فاینانس 
داخلی در دستورکار وزارت راه و شهرسازی 

قرار گرفته است.
برنامه ریزی  معــاون  غفــاری،  امیرمحمود 
و مدیریــت منابع وزارت راه و شهرســازی 
از تأمیــن 6۸ هزار میلیــارد ریال اعتبارات 
طرح های عمرانی راه و شهرسازی از طریق 
فاینانــس داخلی خبــر داد و گفت: تاکنون 
برای تأمین مالی ۸ طرح تملک دارایی های 
سرمایه ای بخش حمل ونقل این وزارتخانه و 
ارائه ۲0 هزار میلیارد ریال تسهیالت شبکه 
بانکی کشــور ضمانت نامه دولت از سازمان 

برنامه و بودجه اخذ شده است.
وی افزود: براســاس ضمانت نامه های مذکور 
مبلــغ 16 هزار میلیارد ریال تســهیالت به 
طرح های تکمیل راه آهــن میانه - اردبیل، 
تأمین ســیمان موردنیاز ۲۲1 طرح عمرانی 
مندرج در بودجه های ســنواتی، احداث باند 
دوم محور بیرجند - قائن و آزادراه تهران - 

شمال تزریق شده است.

غفــاری با اشــاره به اینکــه 4 ضمانت نامه 
جدیــد پس از اخذ مجوزهــای الزم و طی 
فرایندهای اجرایی طی هفته جاری توســط 
ســازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده 
اســت، گفت: بر این اســاس مبلغ 3۸۵0 
میلیارد ریال تسهیالت بانکی طی ماه جاری 
الیگودرز-  به طرح های احداث محورهــای 
مسجد ســلیمان )بزنوید- دستگرد( و طرح 
و  الیگــودرز(  )دره ســاری-  درود  داران- 
کمربنــدی درود و طرح ســلطانیه- قیدار- 

کبودرآهنگ تخصیص پیدا می کند.
شهرســازی  و  راه  وزارت  داد:  ادامــه  وی 

به منظــور تأمین اعتبــار ۲9 طرح دیگر به  
ارزش 4۸160 میلیارد ریال در حال اجرای 
فرایند تأمیــن مالی ماده )۵6( قانون الحاق 
موادی به قانون تنظیم بخشــی از مقررات 
مالی دولت اســت که ضمانت نامه 1۷ طرح 
از آن شــامل طرح ریلی میانــه به اردبیل، 
کنارگذر شــمال غــرب میانــدوآب، محور 
جــاده ای مشــهد – ســرخس، قطعه یک 
محور جاده ای ازنا – شازند، قطعه دو محور 
ازنا – شــازند، کمربنــدی درود،  جاده ای 
محور  خرم آباد،  کوهدشــت  جاده ای  محور 
جاده ای الیگودرز – مسجد سلیمان )بزنوید 
– دســتگرد(، تامیــن میلگــرد طرح های 
متقاضی، محور جاده ای فسا – جهرم – قیر 
– کارزین، منطقه ۲ آزادراه تهران – شمال، 
محور جاده ای اردبیل – ســرچم، قطعه اول 
محور جاده ای گیالنغرب – ســومار، محور 
جاده ای جهرم – الر- بنــدر عباس، محور 
جاده ای خرم آباد - پــل دختر، قطعه دوم 
محور جاده ای گیالنغرب – ســومار و محور 
جاده ای فســا – داراب – کهگم در سامانه 
جامــع مدیریت تضامین دولت ثبت شــده 

است.
۲6 مهر پانا 

  تامین ۶۸ هزار میلیارد ریال اعتبارات طرح های عمرانی از طریق فاینانس داخلی 

به منظور تأمین کسری بودجه 
موردنیاز طرح های عمرانی بخش 

حمل ونقل تأمین 68 هزار میلیارد 
ریال ازطریق فاینانس داخلی در 

دستورکار وزارت راه و شهرسازی 
قرار گرفته است.
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قرضه  اوراق  انتشار  راهكار  از  استفاده 
برای جبران بخشــی از کسری بودجه 
باوجود  می شود.  مطرح  برخی  ازسوی 
اینكه مزایایی بــرای این ابزار تعریف 
نادرست  اســتفاده  کرده اند، می دانیم 
از آن تبعــات منفی خود را هم خواهد 
داشــت. در زمینه اســتفاده از اوراق 
کشور،  مالی  در سیاست های  مشارکت 

شما چه ارزیابی دارید؟
یک نکتــه را الزم می دانم در همان ابتدای 
بحث روشن کنم. ما ابزاری نداریم که به طور 
کامل اســتفاده از آن در هر شرایطی مفید 
باشــد و از ســوی دیگر ابزاری هم نداریم 
که همواره به ســیاهی بینجامــد. منظورم 
این اســت که نســبت به ابزارهــا باید نگاه 
نســبی گرایانه داشــت و از مطلق اندیشــی 
خــودداری کرد، زیــرا به هر حــال در هر 
وضعیتی ممکن اســت یک سیاست یا ابزار 
کارکرد داشــته باشــد. در واقع اینکه میان 
سیاســت گذاران تفاوت به وجود می  آید قبل 
از هر چیز به این دلیل اســت که برخی از 
آنها با فراست می دانند چه موقع چه کاری 
بیشــتر ســودمندی دارد.در هر حال ما در 
زمینه اوراق قرضه یا اوراق مشارکت بسته به 
اینکه از آن چه استفاده ای کنیم، با پیامدها 

و تبعات متفاوتی هم مواجه خواهیم شد. 

کنیم.  تمرکز  ایران  فعلی  شــرایط  بر 
در این شــرایط این ابزار تا چه حد کار 

است؟
واقعیت این اســت که پاشنه آشیل استفاده 
از اوراق در ایران نرخ ســود باالی آن است؛ 
البته اگر مســئله را از این منظر ببینیم که 
استفاده از اوراق مشارکت در جهت افزایش 

ســرمایه گذاری روی پروژه هــای بــزرگ و 
اســتراتژیک بــوده و دولت هــا از آن بهره 
می گرفتند تا در گام نخست حجم نقدینگی 
را ناگهــان افزایش ندهند و از ســوی دیگر 
پروژه های زیرســاختی با ســرعت بیشتری 
به بهره برداری برســند و راه توسعه هموارتر 

شود.

در شرایطی که تورم کشور بیش از 4۵ 
انتظار دارید نرخ سود  درصد اســت، 
اوراق مشــارکت کمتــر از رقم فعلی 

باشد؟
من نمی خواهم ادعا کنــم که میان تورم و 
نرخ ســود بانکی و اوراق مشارکت رابطه ای 
وجــود ندارد امــا حتی اگر بــه میانه دهه 
90 هــم برگردیم که تورم ۲ ســال پی در 
پــی تک رقمی شــد، همان زمــان هم نرخ 
سود بانکی و اوراق مشــارکت ما در قیاس 

با کشــورهای مختلــف جهــان باالتر بود. 
پرداختــن به این تناقضات کــه در اقتصاد 
کشــور ما هم به وفور یافت می شود، بحثی 

جدا می طلبد.

برخی کارشناسان با تاکید بر اینكه در 
نهایت انتشار اوراق مشارکت به اقتصاد 
ایران زیان خواهد رســاند، نسبت به 
چقدر  می دهند.  هشدار  آن  پیامدهای 

این نگرانی را واقعی می بینید؟
از نظر مــن کامال این نگرانی بحق اســت 
و از قضا خــود من نیز دربــاره تبعات این 
مهمی  مسئله  دارم.  نگرانی هایی  سیاست ها 
که وجود دارد این اســت کــه با نرخ فعلی 
ســود این اوراق، در آینده نزدیک، یک بار 
ســنگین مالی برای دولت ایجاد می شــود 
که البتــه هم اکنون هم شــده و به باور من 
در آینــده این مشــکل بزرگ تر هم خواهد 
شــد.این طور توضیح می دهــم که در یک 
اقتصــاد هزینه هایــی وجود دارنــد که اگر 
ســرمایه آنها ایجاد شود، به ســود جامعه 
خواهد بود؛ پس دولت ها زمانی سراغ انتشار 
اوراق می روند که برای ســرمایه گذاری در 
پرو ژه هایــی به منابع مردمی نیــاز دارند تا 
بدون افزایش پایه پولی به شــکل ناگهانی، 
پــروژه ای را اجرایی کنند که ســود آن در 
نهایت به کل جامعه برســد، اما متاســفانه 
مــا با وضعیت دیگری مواجهیم. دولت برای 
اینکه بتواند حتی هزینه های جاری خود را 
بپردازد گاه دســت به انتشار اوراق می زند و 
از آنجایی که نرخ ســود این اوراق باالست، 
در زمــان بازپرداخت دوباره پایــه پولی و 

نقدینگی رشد می کند.

اوراق مشارکت شمشیری دولبه است
 امیرعباس آذرم وند:  کســری بودجه دولت  از جمله مشكالتی است که پس از تحریم خرید 
نفت در ایران تشدید شد. با این حال دولت روحانی و رئیسی هر دو وعده داده و می دهند که 
از روش های غیرتورمی برای جبران کســری استفاده کنند. گرچه در عمل پایبندی چندانی 
به این وعده وجود نداشــته، اما در روزهای گذشــته تحت همین عنوان، بر اهمیت استفاده 
از اوراق مشارکت تاکید شد.انتشــار اوراق مشارکت در اقتصادهای جهان صرفا برای تامین 
سرمایه ابرپروژه های ملی در دستور کار قرار می گیرد و باتوجه به اینكه به شكل ناگهانی ایجاد 
نقدینگی نمی کند، به مراتب از اســتقراض از بانک ها کارآتر اســت. البته اگر این منابع برای 
تامین بودجه جاری اســتفاده شود، مشكالتی مشابه استقراض رخ خواهد داد. در این زمینه 
احسان سلطانی، تحلیلگر اقتصاد معتقد اســت در ایران استفاده از این ابزار تبعات تورمی 
فراوانی خواهد داشت. به باور او مسبب مشكالت اقتصادی نه کسری بودجه بلكه خود کسری 

بودجه ناشی از حاکمیت سرمایه داران و رانت خواران بر اقتصاد است.
مشروح این مصاحبه را در ادامه بخوانید.

 دولت ها زمانی سراغ انتشار اوراق 
می روند که برای سرمایه گذاری در 

پرو ژه هایی به منابع مردمی نیاز 
دارند تا بدون افزایش پایه پولی 

به شكل ناگهانی، پروژه ای را اجرایی 
کنند که سود آن در نهایت به کل 

جامعه برسد
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بدهــی دولت را برخی کارشناســان 
مسئله عمده می دانند. شما با این گفته 

موافقید؟
نه اینکه بدهکار بودن، نشــان از یک چالش 
نــدارد، اما من فکر نمی کنــم میزان بدهی 
دولت ایران در قیاس با کشــورهای جهان، 

زیاد باشد. 
به تازگــی گفتــه شــده دولت ژاپــن برای 
بازپرداخــت بدهی های خود دچار مشــکل 
شده است. این مسئله درباره کشوری است 
که به شدت صنعتی و توسعه یافته است، نرخ 
تورم و ســود بانکی آن نزدیک صفر است و 
دســتگاه های نظارتی در این کشور به هیچ 

وجه اجازه رانت و فساد را نمی دهند. 

با این حــال میان بدهی دولت ایران با 
بدهی دولت ژاپن تفاوتی وجود ندارد؟

در این شکی نیست. دولت ژاپن هیچ گاه به 
اســتقراض از بانک ها یا انتشار اوراق قرضه 
دســت نمی زند تا بتواند هزینه های جاری 
یا مستمری بازنشســتگان خود را بپردازد؛ 
برعکس برای انجــام پروژه های بزرگ ملی 

است که به منابع مردم تکیه می کند.
 به عبارت ســاده تر در اغلب کشورها انتشار 
اوراق مشــارکت وسیله ای است که دولت از 
طریق آن می تواند تامین سرمایه پروژه های 
صنعتی خود را تســریع کند که طبعا با به 
بهره برداری رسیدن آن، هم اشتغال افزایش 
می یابد و هــم تولید. حال آنکــه در ایران 
دولــت درآمدهای حاصل از فــروش اوراق 
را می خورد و در نتیجــه اقتصاد و تولید از 
منابعی کــه از این طریق ایجاد می شــود، 

بهره ای نمی برند.
از سوی دیگر میزان بهره باال سبب می شود 

اثرات این سیاســت بر پایــه پولی همچنان 
بزرگ باشــد. تصور کنید بدهی دولت ایران 
حــدود ۵00 هــزار میلیارد تومان باشــد. 
تنها بهره این رقــم در موعد پرداخت 100 
هزار میلیارد تومــان خواهد بود. یعنی باید 
توجه کنیم که ســود بازپرداخت این اوراق 
یک هشتم بودجه امسال است. طبیعی است 
ایــن میزان نرخ ســود برای اقتصــاد ایران 

توجیه ندارد، ولو آنکه نرخ تورم باال باشد.
شــما معتقدید میزان بدهــی دولت ایران 
چنــدان چشــمگیر نیســت، در حالی که 
به عقیــده برخــی همین میزان هــم موانع 

فراوانی ایجاد کرده است. این طور نیست؟
نکته همین اســت. ما اگر کل بدهی دولت 
نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور را در 
نظــر بگیریم متوجه خواهیم شــد این رقم 
چندان باال نیســت. من دســت باال میزان 
بدهــی دولت را ۵00 هــزار میلیارد تومان 

عنوان کــردم که در قیاس با تولید ناخالص 
داخلی کشــور چندان زیاد نیست، اما این 
نافی نکته شما هم نیست. واقعا همین ارقام 
هم بــرای اقتصاد ایران دردسرســازی های 
فراوانی کرده، اما این ربطی به خود مســئله 
بدهی و اســتقراض ندارد. در واقع بخشی از 
بدهی های دولتی نیز ناشی از ساختار فاسد 
و رانتی حاکم بر اقتصاد اســت. این ساختار 
شــیره و جان یک اقتصــاد را می گیرد، به 
همیــن دلیل با بیماری های کوچک هم گاه 

مصائب فراوانی ایجاد می کند.

از  مهمی  بخش  می کننــد  ادعا  برخی 
اقتصاد ایران در دســت دولت است و 
این مشــكالت را هم ناشی از عملكرد 

دولت می دانند. این را قبول ندارید؟
برخــی  مــا  مشــکالت  مســبب  بلــه؛ 
سیاســت گذارانی بودند که راه را اشــتباه 
رفتند یا اهل فساد بودند، اما مسئله از ذات 

دولت شروع نمی شود. 
مسئله این اســت که می گویند بخش مهم 
و گاه مدعــی می شــوند ۸0 درصد اقتصاد 
ایران دولتی اســت. این یکی از بزرگ ترین 
دروغ هایی اســت که از فرط تکرار تبدیل به 
یک داده شده اســت. کسی برای سهم ۸0 
درصدی دولت در اقتصاد شاخص یا معیاری 
اعالم نکرده، اما در ســطح جهان موسساتی 
هســتند که حول این مســئله کار پایه ای 

می کنند.
 موسســه ای معتبــر و جهانی هر ســال به 
مختلف  اقتصادهای  آزادی  میزان  بررســی 
جهان دســت می زند. طبق گزارش ســال 
۲0۲0 میالدی این موسســه در حالی سهم 
بودجه دولت ایران به تولید ناخالص داخلی 

متاسفانه ما با وضعیت دیگری 
مواجهیم. دولت برای اینكه بتواند 

حتی هزینه های جاری خود را 
بپردازد گاه دست به انتشار اوراق 

می زند و از آنجایی که نرخ سود این 
اوراق باالست، در زمان بازپرداخت 

دوباره پایه پولی و نقدینگی رشد 
می کند.

وگو �ق
گ�ن
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1۵ درصد است که میانگین جهانی آن ۲۵ 
درصد اســت؛ یعنی بودجــه دولت ایاالت 
متحده یک چهارم کل تولید ناخالص داخلی 
آن کشور است اما بودجه دولت ایران حتی 
یک ششــم تولیــد را هم در بــر نمی گیرد. 
باید توجــه کنیم که خود امریــکا یکی از 
لیبرال  ترین و سرمایه داری ترین اقتصادهای 

جهان است. 
در کشــوری چون فرانسه که دولت موظف 
است سهم بیشتری را در ایجاد رفاه جامعه 
بر عهــده گیرد، بودجه ســهمی 40 تا ۵0 
درصدی از تولید ناخالص داخلی دارد. برای 
این کشورها بودجه دولت، سندی است که 
آهنگ اقتصاد را تعیین می کند اما در ایران 

چنین حرف هایی بی معنا است. 
جالب اینکه براساس همین گزارش اقتصاد 
ایــران در ســال ۲0۲0 یکــی از آزادترین 
اقتصادهــای جهــان بود. در هــر حال من 
معتقــدم کســانی که این طــور می گویند 
اقتصــاد ایران دولتی اســت، آگاهانه دارند 
جعلیــات را رواج می دهنــد. حداقل امروز 
مشــخص اســت بخش مهمی از اقتصاد ما 
دیگر دولتی نیست و بخش مهمی از بنگاه ها 
واگذار شدند. خصوصی سازی در ایران انجام 
شده اما برخی ویژه خواران و صاحب نفوذان 
مالک این بنگاه های واگذارشده شدند. پس 
در بدترین حالت هم اگر بخواهیم از ســهم 
تحت نظر دولت ســخن بگوییم، به ارقامی 

به مراتب کمتر خواهیم رسید.

این ســوال پیش می آیــد که چطور 
باوجود ســهم اندك بودجه از اقتصاد، 
باز هــم کشــور در بخــش مالی و 
دچار  بخش  این  سیاســت گذاری های 
مشكل اســت و کســری بودجه رخ 

می دهد؟
من این مسئله را هم از دریچه اقتصاد رانتی 
و ســودازده درک می کنم. ما در دهه ۷0 و 
۸0 همانقدر درآمد حاصل از صادرات نفتی 
داشــتیم که اکنون از صادرات مواد معدنی 
و خام جــذب می کنیم. باید توجه کنیم در 
بخش صادرات غیرنفتی حتی اگر تحریم ها 
هم لغو شــود، صادرات خدمات غیرنفتی از 
ایران رقیب اصلــی فروش نفت خواهد بود. 
ایــن در واقع هماوردی صادرات غیرنفتی با 

صادرات نفتی در ایران است.
خصوصی سازی شرایط را نسبت به گذشته 
تغییــر داد. در دهه ۷0 اگر درآمدی حاصل 
می شد متعلق به همه مردم بود؛ پس آن را 

در بودجه هزینه می کردند. باوجود نقدهای 
فراوانــی که می توان به آن دوران داشــت، 
نمی توان کتمان کرد که سعی می شد منابع 
عادالنه تر در کشــور توزیع شــود، اما وقتی 
می گویند باید اقتصاد را به بخش خصوصی 
بدهیم، افزایش صادرات به معنای انباشــت 
ثروت در جیــب یک نفر یــا اقلیتی ناچیز 

است. 
بخش خصوصــی نمی گوید صــادرات من 
محصــول تالش همگانی اســت و محصول 
تســهیالتی اســت که پرداخت می شود و 
همچنین منابع ارزان. او همه ســود خود را 
می خواهد و حاضر نیســت از یک ریال آن 
بگذرد و انواع فرارها و معافیت های مالیاتی 
را برای همین مســئله مورد اســتفاده قرار 

می دهد.
 اگر در گذشــته درآمدها در اختیار دولت 
قرار داشــت و این نهاد موظــف بود آن را 
صرف مردم کند، اکنون درآمدها به شــکلی 
هنگفت به حساب عده قلیلی ریخته می شود 
و به جای اینکه خرج همه مردم شود، خرج 
زندگــی الکچری در کانــادا و جزایر قناری 

می شود.
باید توجــه کنیم که دولت بــه هیچ وجه 
بــر بنگاه ها نظارتی نــدارد و در مقابل انواع 
تســهیالت و امکانات را بــرای آنها فراهم 

می کند. 
بنگاه های بزرگ کشــور در حالی از معادن، 
گاز، برق، دستمزد ســرکوب شده و... بهره 
می برند که تنها منافع خود را در نظر دارند. 
بگذارید با یک مثال بحثم را مشخص کنم. 
محاســباتی که داشتم نشان می دهد اگر در 
4 سال گذشــته دولت به اخذ مابه التفاوت 
نرخ گاز، برق، آب، دســتمزد، ســنگ های 
معدنــی و نفت از بنگاه های بزرگ کشــور 
دســت می زد، اکنون منابعــی معادل ۵00 

هزار میلیارد تومان داشت.

بنگاه ها  این میزان سوددهی  برخی در 
در اقتصــاد ایران شــک دارند. خود 
بحران ها بــه قطبی شــدن جامعه و 
افزایش شكاف طبقاتی منجر نمی شود؟

من فکر نمی کنم پشــت تمــام این ادعاها 
استدالل های علمی باشد، بلکه فکر می کنم 
منافعــی وجود دارد که عــده ای که اقتصاد 
هم خواندند چنین خاک به چشــم حقیقت 
بپاشــند. از قضا بنگاه های بزرگ در اقتصاد 
ایــران به نحوی ســود کســب می کنند که 
در کشــورهای توســعه یافته چنین روندی 

متعارف نیست. 
در ســال گذشته ســود عملیاتی ۲0 بنگاه 
بزرگ ایــران که هیچ کدام هــم متعلق به 
دولت نبودند، از کل بودجه سال 99 حدود 
40 درصد هم بیشــتر بوده است. باید توجه 
کنیم در سال گذشته کشور دچار چه کسری 
بودجه ای شد اما ۲0 بنگاه 40 درصد بیش 
از کل بودجه سود کسب کردند. سود خالص 
این بنگاه ها معادل ۲۵3 هزار میلیارد تومان 

بوده است. 
در سال گذشــته کل بدهی دولت به نظام 
بانکــی این رقم بــود. اینجــا الزم می دانم 
تاکید کنم این ســود نه محصول خالقیت، 
مشــابه امثال ایالن ماســک که یکســره 
محصول ســاختار فاسد و رانتی است. بدون 
تزریق های رانتی که انجام شــد، هرگز این 

سودها به دست نمی آمد.
بگذارید به طرف مقابل ماجرا هم نگاه کنیم. 
این بنگاه ها چقدر مالیات داده اند؟ ۷ درصد! 
این حجم عظیم سرمایه که به کلی محصول 
نیروی کار، انرژی و... ارزان است، حاصل شد، 
در شرایطی که تورم هم ابعاد سودآوری این 
بنگاه ها را افزایش داد. در یک کالم وقتی از 
نظارت صحبت می کنیم فورا از اینکه دولت 
امــکان نظارت بر همه جا را ندارد، ســخن 
می گویند، در حالی که مسئله همه بنگاه ها 
نیســتند بلکه مسئله آن دســته ای هستند 
که برندگان اصلی کشــور هستند اما موقع 

پرداخت هزینه، شانه خالی می کنند.

فــوری چه  به صورت  فكر می کنیــد 
اقدامی می تواند راهگشا باشد؟

به نظــر من راه مشــخص اســت و اجرای 
آن تنهــا اراده کافی می خواهــد. می توان 
با همیــن ۲0 بنــگاه اصلی که مشــخص 
هســتند، برخوردهای کافی انجام داد. تنها 
از این راه حــل می توان به صورت غیرتورمی 
و البتــه منصفانه کســری بودجه را جبران 
کرد.البتــه بگویم که انجام این کار دشــوار 
است، چراکه این اقلیت کالن سرمایه دار در 
سیستم نفوذ دارد و حتی این بنگاه ها برای 
برخی حیاط خلوت است.الزم می دانم تاکید 
کنم مشــکالت اقتصاد ما ناشــی از فساد و 
ویژه خواری اســت. از کسری بودجه تا تورم 
و شــوک ارزیهمه در راستای منافع عده ای 
ایجاد می شــود، اما تاکید بر معلول به جای 
علل از نظر من دیگر اشتباه تحلیلی نیست 

و دادن آدرس غلطی هدفمند است.
10 آبان
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مقدمه :
قانون آزمایشــی مالیات بــرارزش افزوده یکی 
از قوانیــن مهــم و موثــر درتوســعه پایــدار بــه 
شــمار مــی آیــد لیکــن بــه دالیــل متعــددی 
در اجــرا بــرای مودیــان مشــکاتی بــه همــراه 
کــه عــدم اســتفاده از نظــرات بخش  داشــت 
خصوصــی در تدویــن و اجرای قانــون وآئین 
نامه هــا، نبــود بســتر مناســب اجــرای قانون 
 ، مالیاتــی  سیســتمهای  هماهنگــی  عــدم   ،
عــدم اجــرای قانون توســط بخشــهایی نظیر 
کارفرمایان دولتی بــا توجیه عدم پیش بینی 
پرداخــت مالیات در بودجه در اوایل اجرای 
قانــون و عــدم پرداخــت بــه موقــع مالیــات 
کارکــرد  وضعیــت  صــورت  افــزوده  ارزش  بــر 
پیمانکاران و معافیتهای مختلف و  مواردی 
گردید که قانون به جای  از این قبیل موجب 
اینکــه فرصتــی بــرای تقویــت تولیــد وبخــش 
کشــور باشــد بــه نقطــه  خدمــات مهندســی 
فشــار بر تولید کننده و مودیان بزرگ مالیاتی 
و بدهکار نمــودن بخش خصوصی به دولت 
و ســوق دادن فعــاالن اقتصــادی بــه اقتصاد 

زیر زمینی بدل شود.
موضوعــات فوق از یک ســو و عــدم پرداخت 
اصــل مطالبــات و مالیــات بر ارزش افــزوده از 
کارفرمایان دولتی و مطالبه مالیات بر  ســوی 
ارزش افــزوده در موعد مقرر قانونی از ســوی 
ســازمان امور مالیاتی، فعاالن حوزه خدمات 
و  نمــود  جــدی  آســیب  دچــار  را  مهندســی 
حــوزه  مشــکل  بزرگتریــن  از  یکــی  به عنــوان 
صنفــی بــرای رفــع و اصاح مــورد مطالبه قرار 
گرفت   و پیگیری های زیادی برای اصاح آن 

انجام شد.
دارای  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  قانــون 
تغییــرات قابــل ماحظــه ای بــا هــدف رفــع 
ابهامــات و چالش های قانــون فعلی در دوره 
اجــرای آزمایشــی آن طی ســالهای 1387الی 
1400می باشــد یکــی از نکات مهم این قانون 
اهمیــت بــه نظــرات کارشناســی و اصاحاتی 
کارشناســان بــوده و بعد از  بــر مبنای نظرات 
پیگیری هــای فــراوان پیشــنهادات و نظرات 
اصاحــی بــر قانــون مالیــات بــرارزش افــزوده 
فعلی در راستای شفاف سازی و اصاح اخذ 
مالیات ستانی انجام شد امیدواریم خروجی 

آن تا حدودی رضایت بخش باشد. 
قانــون مالیات برارزش افــزوده در خرداد ماه 

1400 تصویــب شــد و مطابــق مــاده50 قانون 
زمــان اجــرای آن شــش مــاه بعــد از ابــاغ به 
رئیس جمهور اعام شــده است ،تاریخ اباغ 
12 تیرماه 1400 بوده که بر این اساس  12دی 
ماه 1400 تاریخ اجرای این قانون می باشــد.

جدیــد باید در کنــار قانون پایانه های فروش 
ایــن   ، شــود  اجــرا  مودیــان  ســامانه های  و 
کــه دو قانون  قانــون زمانــی موضوعیت دارد 
یادشده در مجموع به عنوان قانون مالیات 
بــر ارزش افــزوده اجرایــی شــود. در ســامانه 
مودیــان و پایانه فروشــگاهی پلتفرمی وجود 
کلیه مراودات مالی شــرکتهای ثبت  کــه  دارد 
کارپوشــه های آنهــا قرار  شــده بــا یکدیگــر در 
کار پوشــه ای  گیــرد یعنــی هــر شــرکتی   مــی 
کــه ســامانه  و وقتــی  مخصــوص خــود دارد 
مودیــان صورتحســابی را صادر مــی کند و در 
کارپوشــه طرف مقابل که خریــدار خدمت یا 
کاالســت لحاظ می شود طرف مقابل مهلت 
یک ماهه جهت تایید یا رد آن معامله دارد، 
گــر اقدامی جهــت تایید یا  در ایــن یــک ماه ا

به صــورت  معاملــه  ندهدایــن  انجــام  آن  رد 
خودکار تایید شــده، لحــاظ می گردد، مزیت 
ایــن سیســتم تعریف شــده اطــاع طرفین از 
معامــات انجام شــده مــی باشــد درحالیکه 
که  در قانــون فعلــی معاماتی وجود داشــت 
بــدون اطــاع طــرف معامله بصورت اشــتباه 
گزارشــات فصلــی اعــام می شــد   در ســامانه 
ایــن موضوع بــا اجرا شــدن ســامانه مودیان 
رفــع خواهد شــد و با اجرای ســامانه بررســی 
همــه پرونده هــای مالیــات بــر ارزش افــزوده 
نیــز برچیــده می گــردد در حالیکــه در قانــون 
جاری بعد از گذشــت سالها ممیزین مالیاتی 
به مودیان مراجعه و درخواســت حسابرسی 

مالیاتی می نمودند.)ماده 14 قانون( 
و  کاغــذی  شــرکتهای  بحــث  دیگــر  مزیــت 
کــه قبــا در قانون فعلــی به وفور  صــوری بود 
کــه صاحیــت  اتفــاق می افتــاد و شــرکتهایی 
نداشــتند  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  اخــذ 
وجود داشــت و ســازمان امور مالیاتی که کد 
اقتصــادی ایــن شــرکتها را صــادر نمــوده بود 

تغییرات قانون 
مالیات بر ارزش 
افزوده جدید 
)مصوب14۰۰(
نسبت به قانون جاری 
)مصوب 13۸7(

محمد تکلی
کارشناس  حقوقی 

سندیکای شرکت های ساختمانی ایران

اله م�ق
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عواقــب فعالیــت غیــر قانونی و اخــذ مالیات 
بــر ارزش افــزوده آنهــارا قبــول نمــی نمود در 
حالیکــه بــا اجــرای ســامانه مودیــان، فعــال 
کارپوشــه مــودی نشــان از صاحیت  بــودن 
دریافــت مالیــات و عــوارض از خریــداران را 
از نظــر ســازمان دارد ودر صورتیکــه مــودی 
شــرایط الزم برای دریافــت مالیات و عوارض 
را از دســت بدهــد، ســازمان موظــف اســت 
ترتیبــی اتخــاذ کنــد که بــه محض غیــر فعال 
کارپوشه مودی در ســامانه مودیان،  شــدن 
کلیه دســتگاههای پایانه فروشگاهی مرتبط 

با آن، غیر فعال شوند. )ماده 24قانون(. 
برخــی از تغییــرات مهــم قانــون مالیــات بــر 

ارزش افزوده می پردازیم :

تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده :
که برای شــرکتهای پیمانکار  یکی از مواردی 
کثــر مودیــان مالیاتــی  مشکل ســاز بــود،  و ا
بحــث تاریخ تعلق مالیات در ماده11 بود؛ به 
کارهای پیمانکاری  که  خصوص در مواردی 
انجــام و فروش هــای نســیه انجام می شــد. 
از ایــرادات فعاالن اقتصادی بــه این قانون، 
کــه بــا ایــن وجــود  کاال بــود  نســیه فروختــن 
دولــت و راس موعــد مقــرر مالیــات ســتانی 
مــی نمود و یک بار مالــی  زیادی به مودیان 
تاریــخ  جدیــد  قانــون  می شــد.در  تحمیــل 
تعلق مالیات و تاریخ صدور صورت حســاب 
شــفاف شــده اســت. اصــل بــر نقــدی بودن 
معامــات اســت مگــر مودیان فروش نســیه 
خــود را در ســامانه مودیــان ثبــت کند. یکی 
از مشــکات بســیار مهم در اینجا حل شده 

است.  
خدمــت   ارائــه  و  پیمانــکاری  خصــوص  در   
تاریــخ تعلــق مالیــات مطابق مــاده 11 قانون 

فعلــی تاریــخ ارائــه خدمت یــا تاریــخ صورت 
بــرای  باشــد،  تــر  کــدام مقــدم  هــر  حســاب 
پیمانکاران عمدتًا تاریخ ارائه خدمت مقدم 
بــوده و مبنــای محاســبه مالیــات بــر ارزش 
افــزوده از نظــر ســازمان امــور مالیاتــی تاریخ 
ارائــه خدمــت بــود و ایــن موضــوع در حــوزه 
پیمانکاری مشــکات بیشــماری بــا توجه به 
تاخیــر کارفرمایــان و یــا پرداخت غیــر نقدی 
کــه بــا  )اســناد خزانــه اســامی ( رقــم مــی زد 
اصــاح تاریــخ تعلــق مالیــات، مشــکل حــل 
 می گــردد مطابق ماده 4 جدید و تبصره های

عــوارض  و  مالیــات  تعلــق  تاریــخ  آن  ذیــل   
همــان تاریــخ صدور صورتحســاب اســت اما 
مودی می توانــد پرداخت مالیات و عوارض 
)پیمانــکاری(  معامــات  نــوع  ایــن  فــروش 
را تــا زمــان پرداخــت ثمــن معاملــه )صــورت 

وضعیــت( توســط خریــدار یــا مبلــغ قــرارداد 
توســط کارفرما، متناســبًا به تاخیــر بیاندازد. 
و ســازمان امــور مالیاتــی تــا زمــان پرداخــت 
مالیــات و عوارض فروش ایــن نوع معامات 
توســط کارفرما یا خریدار ، مودی را مشــمول 

کرد. جریمه تاخیر در پرداخت نخواهد 

تغییر در ماخذ اوراق تسویه خزانه بابت 
بدهی ارزش افزوده 

یکــی از تغییرات و اصاحات اضافه شــده  بر 
متــن قانــون فعلــی مربــوط بــه بحث تســویه 
بدهــی مالیاتی از طریق اوراق تســویه خزانه 
اســامی یــا اوراق مالی اســامی اســت که در 
قانون فعلی بر اساس قانون بودجه به مبلغ 
اســمی اوراق در سررسید انجام می شود. در 
تبصــره 4 ماده 4 قانون جدید اعام می دارد 
موضــوع  مشــاور  مهندســان  و  پیمانــکاران 
ایــن مــاده می تواننــد از اوراق تســویه خزانه 
اســامی موضوع  مــاده )2( قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور 
کــه  اســامی  اوراق  و   1394/2/1 مصــوب 
توســط دولت منتشــر می شــود برای تسویه 
نماینــد  اســتفاده  خــود  عــوارض  و  مالیــات 
ســازمان مکلــف بــه پذیــرش ایــن اوراق بــه 
عنــوان مالیــات و عــوارض بــه میــزان تنزیــل 
شــده آن )بــا نرخ حفــظ قدرت خرید اســناد 
خزانــه یــا نــرخ ســود اوراق مالــی اســامی ( 
متناســب با ســالهای باقی مانده تا سررسید 
اســت . به اصطاح ارزش تسویه اوراق ارزش 

تنزیل شده است
گر فرضًا برای 100 واحد، ارزش  بــه طور مثال» ا
اســناد در سررســید ســه ســال را با احتســاب 
حفــظ قدرت خریــدو ارزش افــزوده آن ، مبلغ 
آن  تنزیــل شــده  ارزش  158در نظــر بگیریــم 

سازمان مكلف به پذیرش این اوراق 
به عنوان مالیات و عوارض به میزان 
تنزیل شده آن )با نرخ حفظ قدرت 

خرید اسناد خزانه یا نرخ سود اوراق 
مالی اسالمی ( متناسب با سالهای 

باقی مانده تا سررسید است . به 
اصطالح ارزش تسویه اوراق ارزش 

تنزیل شده است
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اوراق در حال حاضر مبلغ  833 می باشــد در 
این شــرایط ســازمان امور مالیاتی،  بدهی را با 

همان رقم 833 تومان تسویه می کند.«

استرداد اضافه پرداختی ارزش افزوده 
در قانــون فعلــی ارزش افزوده هــای دریافتــی 
 بابت فروش ها را پس از کسر ارزش افزوده های
مــازاد  گــر  ا و  نمــود  تســویه  بایــد  پرداختــی   
پرداختــی وجود داشــته باشــد 3 مــاه از تاریخ 
گــردد.  ثبــت درخواســت مــودی مســترد مــی 
امــا در قانــون جدیــد طبــق مــاده 8 آن بعــد 
از درخواســت مودیــان ظــرف یکمــاه، اضافــه 
پرداختی مودیان باید رسیدگی و عودت گردد.
در اســترداد یــا تهاتــر مالیــات بــر ارزش افــزوده 
بابت ماشین آالت خطوط تولید هم در تبصره 
 4 مــاده 8 قانون جدید مشــکل مرتفــع و ارزش 
افزوده هایی که بابت ماشــین آالت و تجهیزات 
خطــوط تولیــد پرداخــت می کننــد بــرای کلیه 
واحدها قابل استرداد است و می توانند آن را با 

ارزش افزوده فروش هایشان تهاتر کنند.

تعیین تکلیف قراردادهای مشارکت 
مدنی 

در مشــارکت های مدنــی، اعــم از اختیــاری و 
قهری، اشــخاص حقیقی در هر واحد شغلی 
مکلفنــد  از بیــن خــود یــک نفــر را به عنــوان 
کلیه  نماینده واحد شــغلی انتخــاب نمایند. 
جملــه  از  شــغلی،  مالیاتــی  واحــد  تکالیــف 

ثبت نام و ثبت معامات در ســامانه مؤدیان 
و پرداخــت مالیات توســط وی به  نمایندگی 
شــرکا انجــام می شــود، در غیــر این صــورت، 
واحــد  دسترســی  اســت  موظــف  ســازمان 
مزبــور بــه ســامانه مؤدیــان را قطــع و پایانــه 

فروشگاهی آن را مسدود نماید.

تغییر در دادرسی مالیاتی 
جدیــد  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  درقانــون 
مهلت اعتراض به برگه مطالبه مالیات 30روز 
گرفته شده و قبا در  همانند عملکرد در نظر 
قانون فعلی 20روز بــود، همچنین وفق ماده 
قانــون مالیات هــای مســتقیم مهلــت   238
واحــد مالیاتــی بابت توافــق یا ارجــاع پرونده 
به هیات هــای حل اختاف مالیاتــی از زمان 
اعتراض کتبی مودی 30روز بود که در قانون 
جدیــد بابــت عملکــرد و ارزش افــزوده هر دو 
مهلــت فــوق 45 روز شــده اســت. در قانــون 
مالیــات بــر ارزش افــزوده مرحله اعتــراض به 
اعتراض شــورای عالی مالیاتــی موضوع ماده 
وجــود  دادرســی  فرآینــد  در  م.  م.  ق.   251
نداشــت در قانــون جدیــد ایــن مــورد پیــش 
بینی شده و بعد از قطعی شدن برگ مالیات 
بــر ارزش افــزوده مــی تــوان ظــرف 2 مــاه بــه 

شورای عالی مالیاتی اعتراض نمود .

اثرات اصالحی این تغییرات
بــا اصاحاتــی کــه در قانــون جدیــد مالیــات بر 

 ارزش افزوده اتفاق افتاده است به نظر می رسد
 در صــورت اجــرای موفــق، دغدغــه مالیاتــی 
شــرکتها کمتــر مــی شــود و رجــوع بــه هیات ها 
کمتــر و بدلیــل پذیــرش  و ادعاهــای مالیاتــی 
اعتبارات در ســامانه مودیان شرکتهای صوری 
و غیــره برچیده می شــود و بــا اصاحات انجام 
شــده دادرســی به عدالت نزدیک تر می باشد. 
در پایان مطابق نظر کارشناسان و صاحبنظران 
حوزه مالیاتی اخذ نظرات گروههای مختلف از 
ســوی دولت و مجلس و ســازمان امور مالیاتی 
در اصــاح بهینه قانون موثر بوده اســت، امید 
است دولت، سازمان ها و دستگاههای اجرایی 
کشــور درراســتای تمکین به مــواد 2 و 3 قانون 
کار بــا اخــذ  کســب و  بهبــود مســتمر محیــط 
نظرات بخش خصوصی و تشکلهای صنفی در 
اصاحــات قوانیــن و مقــررات، در وضع قوانین 
شــفاف و بــدون ابهام کــه از اســباب حکمرانی 
و  اســت  قانــون  کمیــت  آثــار حا از  و  مطلــوب 
پســاقانونمندی کــه تضمیــن کننــده هــر چــه 
بیشتر حقوق تابعان قانون در مقابل کنشگران 

عرصه تقنین است اقدام نمایند. 
کــه   در ادامــه در جــدول تطبیقــی مــواردی 
ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای 
را  مدنظــر  اصاحــات  جلســات  ابتــدای  از 
پیگیــری و درخواســت نمــوده و اصاحــات 
انجام شــده اســت جهــت اســتحضار تقدیم 

گردد. می 
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متن قانون  مالیات بر ارزش افزوده 
جدید  مصوب 1400

مالحظات

شرح 1 به  مالیات  تعلق  تاریخ   -11 ماده 
زیر است:

ب ـ در مورد ارائه خدمات: 

ارائه  تاریخ  یا  صورتحساب  تاریخ 
باشـد  مقـدم  کـه  هرکـدام  خدمت، 

حـسب مورد؛ 

ماده 3- تاریخ تعلق مالیات و عوارض تاریخ صدور صورتحساب مطابق با مقررات است.



 پیام آبادگران                                  
آذر 1400

 شماره 399

39

متن قانون مالیات بر ارزش ردیف
افزوده جاری  مصوب 1387

متن قانون  مالیات بر ارزش افزوده 
جدید  مصوب 1400

مالحظات

مكلفند، 2 مالیاتی  مؤدیان   -21 ماده 
اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه 
امور  و دستورالعملی که توسط سازمان 
می شود،  اعالم  و  تعیین  کشور  مالیاتی 
تاریخ  از  روز  پانزده  ظرف  حداکثر 
انقضاء هر دوره، به ترتیب مقرر تسلیم 
و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر 
قانون  این  مقررات  طبق  که  مالیاتهایی 
کسرمی باشد،  قابل  و  کرده اند  پرداخت 
که  حسابی  به  مذکور  مقرر  مهلت  در 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  توسط 
)خزانه داری کل کشور( تعیین و توسط 
اعالم  کشور  مالیاتی  امور  سازمان 

می گردد، واریز نمایند.

ماده 4-مؤدی مكلف است حداکثر تا پایان ماِه پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را که طی آن 
دوره به فروش کاال و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره )2( این ماده و پس از کسر اعتبار 

مالیاتی خود، به ترتیبی که سازمان مقرر میكند، پرداخت نماید.

و  دریافت  و  معامالت  بودن  نسیه  اینكه  مگر  است؛  معامالت  بودن  نقدی  بر  اصل  قانون،  این  مطابق   -1 تبصره 
یا  معامله  که  مواردی  در  باشد.  رسیده  طرفین  تأیید  به  و  ثبت شده  مؤدیان  سامانه  در  آن  با  مرتبط  پرداختهای 

قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی می شود.

تبصره 2- در معامالت غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و قراردادهای پیمانكاری و مشاوره 
ای، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لكن مؤدی با رعایت تبصره فوق مجاز است 
پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معامالت را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد 
نوع معامالت  این  مالیات و عوارض فروش  پرداخت  تا زمان  بیندازد و سازمان  تأخیر  به  توسط کارفرما، متناسبًا، 
توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تأخیر در پرداخت نخواهد کرد.درخصوص معامالت مذکور،تا زمان 

پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد.

تبصره3-کلیه کارفرمایان موضوع ماده)۵(قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/8 و ماده ) 29( قانون 
برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 139۵/12/14موظفند 
عالوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانكاری، کلیه پرداختهای خود به پیمانكاران را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نموده، 
همزمان با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانكار پرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت 
مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد ازانقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمه های متعلق به 
آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانكار منظور 

خواهدشد.

تبصره 4-پیمانكاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده میتوانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده )2( قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1اوراق مالی اسالمی که توسط دولت منتشر 
میشود )منوط به دریافت مستقیم از دولت( برای تسویه مالیات وعوارض خود استفاده نمایند. سازمان مكلف به 
پذیرش این اوراق به عنوان مالیات و عوارض به میزان ارزش تنزیل شده آن )با نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه یا 
نرخ سود اوراق مالی- اسالمی( متناسب با سالهای باقی مانده تا سررسید است. میزان مالیات وصولی از این محل به 
عنوان عملكرد وصولی نقدی سازمان در سال پذیرش اوراق محسوب می شود. در اجرای این تبصره سازمان مكلف 
است که معادل سهم عوارض از پذیرش اوراق مذکور را از محل وصولی های جاری به حساب عوارض شهرداریها و 

دهیاری های مربوطه منظور نماید.

تبصره -8چنانچه وجه واردات خدمت در دوره یا دوره های بعد پرداخت شود، مالیات و عوارض آن هم در همان 
دوره پرداخت می شود. 

این ماده بنا 
به پیشنهادات 

بخش خصوصی و 
سندیكا و با حضور 
در جلسات مختلف 

از جمله جلسات 
مرکز پژوهشهای و 

کمیسیون های مجلس 
و پیشنهاد اصالح 
به نحوی که تاریخ 

تعلق مالیات بر ارزش 
افزوده پیمانكاری 

بعد از وصول از 
کارفرمایان باشد 

مطرح گردید و بعد از 
ویرایش های متعدد 

در نهایت بدین شرح 
اصالح گردید که 

نسبت به قانون فعلی 
بسیار بهتر است.

بهای 3 محاسبه مالیات،  مأخذ   -14 ماده 
صورتحساب  در  مندرج  خدمت  یا  کاال 
خواهد بود. در مواردی که صورتحساب 
موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری 
مدارك  و  اسناد  موجب  به  یا  و  شود 
مندرج  ارزش  که  شود  احراز  مثبته 
محاسبه  مأخذ  نیست،  واقعی  آنها  در 
مالیات بهای روز کاال یا خدمت به تاریخ 

روز تعلق مالیات می باشد

ماده ۵- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کاالها و خدمات، در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش فروش 
مندرج در صورتحساب الكترونیكی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.

مؤدیان 4 که  مالیاتهایی   -17 ماده 
برای  خدمت  یا  کاال  خرید  موقع  در 
استناد  به  خود  اقتصادی  فعالیتهای 
این  موضوع  صادره  صورتحسابهای 
قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از 
آنها کسر  مالیاتهای وصول شده توسط 

ویا به آنها مسترد می گردد.

اقتصادی  فعالیت های  انجام  برای  نیاز  مورد  و خدمات  کاالها  برای خرید  مؤدیان  که  عوارضی  و  ماده -8-مالیات 
خود پرداخت میكنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر میشود. در 
صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف 
است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره های بعد منتقل نماید. در صورتی که مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به 
وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یكماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد مابه 
التفاوت مذکور از محل وصولی های جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی به میزان دودرصد)2( 
در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر میباشد که توسط سازمان و از محل 
به  رسیدگی  هیأت  رأی  و  مؤدی  درخواست  با  این حكم  اجرای  از  متخلفین  میگردد.  پرداخت  جاری  وصولی های 

تخلفات اداری به مجازات بند »د« ماده )9( قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7محكوم می شوند.

تبصره -2-در صورتی که مؤدی به عرضه توأم کاالها و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته باشد، صرفًا مالیات 
و عوارضی که بابت خرید نهاده های موردنیاز برای تولید کاالها و خدمات مشمول پرداخت کرده است، حسب مورد، 

قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.

تبصره ۵- آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یااسترداد نیست، 
به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.

اعتبار مالیاتی 
مودیان

استرداد اضافی ظرف 
یكماه

تبصره انتهای ماده 9- در مواردی که دریافت وجه توسط یک مؤدی مستند به فروش کاال یا ارائه خدمت نیست،مانند ۵
دریافت هرگونه خسارت، درآمد های حاصل از تسعیر دارایی های ارزی، انواع سود، انواع جریمه )مادامی که بخشی 
انواع کمک های دولتی، عرضه  از بهای کاال و خدمات تلقی نگردد(، آورده نقدی یا غیرنقدی به عنوان سرمایه و 

خدمت محسوب نمیشود و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی باشد.

خسارت و تسعیر نرخ 
ارز مشمول مالیات بر  

ارزش افزوده نیست.

ماده -12-عرضه کنندگان کاالها و خدمات که به موجب این قانون و سایر قوانین از مالیات وعوارض معاف می باشند 6
معامالت  که حجم  اقتصادی  ویژه  مناطق  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  در  مستقر  اقتصادی  فعاالن  همچنین  و 
ساالنه آنها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تأیید هیأت وزیران می رسد، بیشتر باشد، مكلف به عضویت و ثبت 
معامالت در سامانه مؤدیان هستند. این حكم شامل کلیه مناطق کشور ازجمله مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق 
ویژه اقتصادی میشود. متخلفان از حكم این ماده عالوه بر جریمه موضوع بند »ب« ماده )22 ( قانون پایانه های 
ای معادل نه درصد 9%ارزش معامالت ثبت نشده در سامانه مذکور  فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشمول جریمه 
میشوند. آیین نامه اجرائی این ماده در خصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ظرف مدت سه 
ماه پس از ابالغ این قانون به پیشنهاد سازمان و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه 

اقتصادی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.



 پیام آبادگران                                  
آذر 1400
 شماره 399

40

متن قانون مالیات بر ارزش ردیف
افزوده جاری  مصوب 1387

متن قانون  مالیات بر ارزش افزوده 
جدید  مصوب 1400

مالحظات

ماده 13- پس از راه اندازی سامانه مؤدیان، همه مشموالن این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعالم 7
می کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معامالت خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معامالت )خرید و فروش( در 
سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه های مالیاتی 
و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 97/4/92۵7و اصالحات بعدی آن است. در 

سایر موارد، مفاد این قانون جاری است

تکلیف به ثبت نام در 
سامانه مودیان و ثبت 

معامالت در سامانه

ماده -1۵- دستگاه های اجرائی موضوع ماده ) ۵( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم 8
توسعه و سازمان های وابسته به آنها مكلف به ثبت معامالت خود در سامانه مؤدیان می باشند. وزارت صنعت، معدن 
الكترونیكی دولت  تدارکات  اطالعات معامالت ثبت شده در سامانه  اتخاذ کند که  ترتیبی  و تجارت موظف است 

موضوع تبصره )۵(8ماده )169 ( قانون مالیات های مستقیم عینًا و به صورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود
تكلیف دستگاه 
اجرایی به ثبت 

معامالت پیمانكاری 
در سامانه

ماده -18کلیه کارفرمایان موضوع ماده )۵ ( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده )29( قانون برنامه ششم توسعه 9
موظفند اطالعات مربوط به قراردادهای پیمانكاری را حداکثر تا یک ماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت 
نمایند، در غیر اینصورت، سازمان مكلف است با رعایت ماده ) 9( قانون  پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 

اطالعات ثبت شده توسط پیمانكاران در سامانه مذکور را موردقبول کارفرما تلقی نماید.

تكلیف کارفرمایان 
به ثبت قراردادهای 

پیمانكاران در سامانه

ماده 20- بند پ - در مشارکت های مدنی، اعم از اختیاری و قهری، اشخاص حقیقی در هر واحد شغلی مكلفند  از 10
بین خود یک نفر را به عنوان نماینده واحد شغلی انتخاب نمایند. کلیه تكالیف مالیاتی  واحد شغلی، از جمله ثبت نام 
و ثبت معامالت در سامانه مؤدیان و پرداخت مالیات توسط وی به  نمایندگی شرکا انجام می شود، در غیر این صورت، 

سازمان موظف است دسترسی واحد مزبور به سامانه مؤدیان را قطع و پایانه فروشگاهی آن را مسدود نماید.
مشارکت های مدنی

ماده 24 - پس از استقرار سامانه مؤدیان، فعال بودن کارپوشه مؤدی در سامانه مزبور به این معنی است که او از 11
نظر سازمان، شرایط الزم برای دریافت مالیات و عوارض از خریداران را دارد. در صورتی که مؤدی شرایط الزم برای 
دریافت مالیات و عوارض را از دست بدهد، سازمان موظف است بالفاصله کارپوشه وی را در سامانه مؤدیان غیرفعال 
نماید. بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که به محض غیرفعال شدن کارپوشه مؤدی در سامانه مؤدیان، 

کلیه دستگاههای پایانه فروشگاهی )pos( مرتبط با آن، غیرفعال شوند.

مجاز بودن اخذ 
مالیات بر ارزش 

افزوده از طرف مقابل

ماده 37-بند ب- کتمان معامله، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت 12
معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات 
یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده  )4( این قانون و در 

صورت تكرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات پرداخت نشده.

جریمه کتمان معامله 
یا معامالت صوری

ماده )34(:14

این  موضوع  مالیات  مشمول  مؤدیان 
صورتحسابها  دفاتر،  از  مكلفند  قانون 
ماشینهاي  مربوط،  فرمهاي  سایر  و 
روشهاي  و  وسایل  سایر  یا  و  صندوق 
امور  سازمان  که  حساب  نگهداري 
استفاده  مي کند،  تعیین  کشور  مالیاتي 
ده  به مدت  باید  مذکور  مدارك  نمایند. 
توسط  مربوط  مالي  سال  از  بعد  سال 
مراجعه  صورت  در  و  نگهداري  مؤدیان 

مأموران مالیاتي به آنان ارائه شود.

ماده 14 - چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نتواند سامانه مؤدیان را 
مستقر کند، مكلف است رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان 
بدون  را  اظهارنامه ها  سایر  و  نموده  محدود  است،  ماده  آمده  این  تبصره  در  که  میزانی  به  صرفًا  می شود،  تسلیم 

رسیدگی قبول نماید.

تبصره  - بعد از استقرار سامانه مؤدیان سازمان مجاز است حداکثر یک درصد)1%( از پرونده های مالیاتی مؤدیان 
عضو سامانه مؤدیان را با اولویت مؤدیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. چگونگی انتخاب مؤدیانی که پرونده آنها 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  به تصویب  سازمان  پیشنهاد  با  که  دستورالعملی  در  گیرد،  قرار  رسیدگی  مورد  باید 
می رسد، معین می شود. سازمان مكلف است تا پایان مهرماه هر سال فهرست اسامی مؤدیانی که مشمول رسیدگی 

قرار می گیرند را در سامانه عملیات الكترونیكی خود اعالم عمومی کند

نحوه رسیدگی به 
اظهارنامه های مالیاتی 

مودیان

محیط زیست، 1۵ حفاظت  سازمان  تشخیص  به  که  آالینده  خدماتی  و  معدنی  صنعتی،  تولیدی،  واحدهای   - 27 ماده 
حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان 
مزبور برای آنها تعیین می شود، نسبت به رفع آالیندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، 
نوع و مكان آالیندگی با نرخهای نیم درصد  )۵/0%(، یک درصد  )1%( و یک و نیم درصد )۵/1%(، به مأخذ فروش کاال 
و  معاف  واحدهای  از  اعم  آالینده،  واحدهای  کلیه  مورد  در  این حكم  می شوند.  عوارض سبز  مشمول  یا خدمات، 
است.  جاری  اقتصادی  ویژه  مناطق  و  صنعتی  تجاری -  آزاد  مناطق  در  مستقر  واحدهای  و  صادراتی  غیرمعاف، 

معیارهایی که در تعیین سطح  آالیندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار می گیرد، .....................

دریافت عوارض از 
واحدهای خدماتی 

آالینده

قابل توجه واحدهای 
تولیدکننده آسفالت یا 

سنگ شکن و غیره

فصول 16 به  مربوط  ـاحكام   )33( ماده 
سوم  فصل  و  چهارم  باب  نهم  و  هشتم 
پنجم ومواد)167(،)191(،)202( باب 

مالیاتهاي  و)230(تا)233(قانون 
در   1380/11/27 مصوب  مستقیم 
مالیات هاي  و  مستقیم   موردمالیات هاي 
این قانون جاري است. حكم ماده )2۵1( 
مصوب  مالیات هاي  مستقیم  قانون 
قانون جاري  این  مورد  1380/11/27 در 

نخواهد بود.

ماده ۵1 - متن زیر جایگزین ماده  )2۵1( قانون مالیات های مستقیم می شود و به این قانون تسری می یابد:

ماده 2۵1 - مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دوماه از تاریخ ابالغ رأی قطعی هیأت حل اختالف 
به  کافی  اعالم دالیل  با  نقص رسیدگی،  یا  موضوعه  مقررات  و  قوانین  رعایت  استناد عدم  به  تجدیدنظر،  مالیاتی 

شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

مطابق درخواست و 
پیشنهاد این ماده 

اضافه گردید.



 پیام آبادگران                                  
آذر 1400

 شماره 399

41

متن قانون مالیات بر ارزش ردیف
افزوده جاری  مصوب 1387

متن قانون  مالیات بر ارزش افزوده 
جدید  مصوب 1400

مالحظات

ماده 13- پس از راه اندازی سامانه مؤدیان، همه مشموالن این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعالم 7
می کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معامالت خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معامالت )خرید و فروش( در 
سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه های مالیاتی 
و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 97/4/92۵7و اصالحات بعدی آن است. در 

سایر موارد، مفاد این قانون جاری است

تکلیف به ثبت نام در 
سامانه مودیان و ثبت 

معامالت در سامانه

ماده -1۵- دستگاه های اجرائی موضوع ماده ) ۵( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم 8
توسعه و سازمان های وابسته به آنها مكلف به ثبت معامالت خود در سامانه مؤدیان می باشند. وزارت صنعت، معدن 
الكترونیكی دولت  تدارکات  اطالعات معامالت ثبت شده در سامانه  اتخاذ کند که  ترتیبی  و تجارت موظف است 

موضوع تبصره )۵(8ماده )169 ( قانون مالیات های مستقیم عینًا و به صورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود
تكلیف دستگاه 
اجرایی به ثبت 

معامالت پیمانكاری 
در سامانه

ماده -18کلیه کارفرمایان موضوع ماده )۵ ( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده )29( قانون برنامه ششم توسعه 9
موظفند اطالعات مربوط به قراردادهای پیمانكاری را حداکثر تا یک ماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت 
نمایند، در غیر اینصورت، سازمان مكلف است با رعایت ماده ) 9( قانون  پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 

اطالعات ثبت شده توسط پیمانكاران در سامانه مذکور را موردقبول کارفرما تلقی نماید.

تكلیف کارفرمایان 
به ثبت قراردادهای 

پیمانكاران در سامانه

ماده 20- بند پ - در مشارکت های مدنی، اعم از اختیاری و قهری، اشخاص حقیقی در هر واحد شغلی مكلفند  از 10
بین خود یک نفر را به عنوان نماینده واحد شغلی انتخاب نمایند. کلیه تكالیف مالیاتی  واحد شغلی، از جمله ثبت نام 
و ثبت معامالت در سامانه مؤدیان و پرداخت مالیات توسط وی به  نمایندگی شرکا انجام می شود، در غیر این صورت، 

سازمان موظف است دسترسی واحد مزبور به سامانه مؤدیان را قطع و پایانه فروشگاهی آن را مسدود نماید.
مشارکت های مدنی

ماده 24 - پس از استقرار سامانه مؤدیان، فعال بودن کارپوشه مؤدی در سامانه مزبور به این معنی است که او از 11
نظر سازمان، شرایط الزم برای دریافت مالیات و عوارض از خریداران را دارد. در صورتی که مؤدی شرایط الزم برای 
دریافت مالیات و عوارض را از دست بدهد، سازمان موظف است بالفاصله کارپوشه وی را در سامانه مؤدیان غیرفعال 
نماید. بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که به محض غیرفعال شدن کارپوشه مؤدی در سامانه مؤدیان، 

کلیه دستگاههای پایانه فروشگاهی )pos( مرتبط با آن، غیرفعال شوند.

مجاز بودن اخذ 
مالیات بر ارزش 

افزوده از طرف مقابل

ماده 37-بند ب- کتمان معامله، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت 12
معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات 
یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده  )4( این قانون و در 

صورت تكرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات پرداخت نشده.

جریمه کتمان معامله 
یا معامالت صوری

ماده )34(:14

این  موضوع  مالیات  مشمول  مؤدیان 
صورتحسابها  دفاتر،  از  مكلفند  قانون 
ماشینهاي  مربوط،  فرمهاي  سایر  و 
روشهاي  و  وسایل  سایر  یا  و  صندوق 
امور  سازمان  که  حساب  نگهداري 
استفاده  مي کند،  تعیین  کشور  مالیاتي 
ده  به مدت  باید  مذکور  مدارك  نمایند. 
توسط  مربوط  مالي  سال  از  بعد  سال 
مراجعه  صورت  در  و  نگهداري  مؤدیان 

مأموران مالیاتي به آنان ارائه شود.

ماده 14 - چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نتواند سامانه مؤدیان را 
مستقر کند، مكلف است رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان 
بدون  را  اظهارنامه ها  سایر  و  نموده  محدود  است،  ماده  آمده  این  تبصره  در  که  میزانی  به  صرفًا  می شود،  تسلیم 

رسیدگی قبول نماید.

تبصره  - بعد از استقرار سامانه مؤدیان سازمان مجاز است حداکثر یک درصد)1%( از پرونده های مالیاتی مؤدیان 
عضو سامانه مؤدیان را با اولویت مؤدیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. چگونگی انتخاب مؤدیانی که پرونده آنها 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  به تصویب  سازمان  پیشنهاد  با  که  دستورالعملی  در  گیرد،  قرار  رسیدگی  مورد  باید 
می رسد، معین می شود. سازمان مكلف است تا پایان مهرماه هر سال فهرست اسامی مؤدیانی که مشمول رسیدگی 

قرار می گیرند را در سامانه عملیات الكترونیكی خود اعالم عمومی کند

نحوه رسیدگی به 
اظهارنامه های مالیاتی 

مودیان

محیط زیست، 1۵ حفاظت  سازمان  تشخیص  به  که  آالینده  خدماتی  و  معدنی  صنعتی،  تولیدی،  واحدهای   - 27 ماده 
حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان 
مزبور برای آنها تعیین می شود، نسبت به رفع آالیندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، 
نوع و مكان آالیندگی با نرخهای نیم درصد  )۵/0%(، یک درصد  )1%( و یک و نیم درصد )۵/1%(، به مأخذ فروش کاال 
و  معاف  واحدهای  از  اعم  آالینده،  واحدهای  کلیه  مورد  در  این حكم  می شوند.  عوارض سبز  مشمول  یا خدمات، 
است.  جاری  اقتصادی  ویژه  مناطق  و  صنعتی  تجاری -  آزاد  مناطق  در  مستقر  واحدهای  و  صادراتی  غیرمعاف، 

معیارهایی که در تعیین سطح  آالیندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار می گیرد، .....................

دریافت عوارض از 
واحدهای خدماتی 

آالینده

قابل توجه واحدهای 
تولیدکننده آسفالت یا 

سنگ شکن و غیره

فصول 16 به  مربوط  ـاحكام   )33( ماده 
سوم  فصل  و  چهارم  باب  نهم  و  هشتم 
پنجم ومواد)167(،)191(،)202( باب 

مالیاتهاي  و)230(تا)233(قانون 
در   1380/11/27 مصوب  مستقیم 
مالیات هاي  و  مستقیم   موردمالیات هاي 
این قانون جاري است. حكم ماده )2۵1( 
مصوب  مالیات هاي  مستقیم  قانون 
قانون جاري  این  مورد  1380/11/27 در 

نخواهد بود.

ماده ۵1 - متن زیر جایگزین ماده  )2۵1( قانون مالیات های مستقیم می شود و به این قانون تسری می یابد:

ماده 2۵1 - مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دوماه از تاریخ ابالغ رأی قطعی هیأت حل اختالف 
به  کافی  اعالم دالیل  با  نقص رسیدگی،  یا  موضوعه  مقررات  و  قوانین  رعایت  استناد عدم  به  تجدیدنظر،  مالیاتی 

شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

مطابق درخواست و 
پیشنهاد این ماده 

اضافه گردید.

پیشگفتار: 
اخیــرا مجموعه ای تحلیلی با نــام " بکارگیری 
ماشــین آالت در پروژه هــای صنعــت احــداث 
" تهیــه شــده توســط مهنــدس محمــد رضــا 
حبیــب زاده انتشــار یافت . با تشــکر فــراوان از 
بــرادر ارجمنــد جنــاب مهنــدس حبیــب زاده 
که در طول دو دهه گذشــته در حوزه بررســی 
بکارگیــری ماشــین آالت مطالعــه و تــاش وافر 
نمــوده و مقآالت و کتب متعــددی در فضای 
مجــات مهندســی کشــور مــن جملــه مجلــه 
آبادگــران چــاپ نمودندخاطــر نشــان می  کنم 
ایشــان  نیــز حاصــل تاش هــای  ایــن مقالــه 

میباشد . 
در ادامــه نگارنــده تــاش دارد کــه بــا توجه به 
کنــون در  ســوابق ایــن امــر بررســی هایی که تا
ایــن زمینــه انجام شــده را  فهرســت وار ارائه و 
در انتهــای مقاله ا پیشــنهادهایی بــرای بهتر 

شدن موضوع تقدیم نماید .

قسمت اول : سوابق کار   
1. در اواخر دهه 30 و اوائل دهه 40 با گسترش 
کار پیمانــکاری در ایــران باالخص راهســازی، 
نیاز به شناخت بیشتر ماشین آالت راهسازی،  
اشــنایی با راندمان و نحوه کار با آنها در محور 
بحث پیمانکاران این رشــته قــرار گرفت البته 
اســتفاده از ماشــین های قدیمــی راهســازی 
مانند بولدوزر و بیل در ایران معمول بود ولی 
با شروع کار راهسازی در قالب کار پیمانکاری 
با نگاه سازمان برنامه و بودجه به این موضوع 
بیشــتر احســاس شــد . شــاید اول بار نــگاه به 
این مســئله توسط دوســت بزرگ و ارجمندم 
مهندس اصف خلدانی با تهیه و انتشار کتابی 
با عنوان" شــیوه بهــره برداری از ماشــین های 
راهســازی" در ســال 1364 شــروع شــد . ایــن 
کتــاب در زمــان خــود یــک راهنمــای بســیار 
مناســب قابــل توجــه بــرای پیمانــکاران ایــن 
صنف بود،  ایشان در این کتاب با بیان ساده 
و روشن تحلیلی از بکارگیری ماشین آالت مهم 
و راندان گیری آنها با توجه به شــرایط منطقه 
ارائــه  ای ایــران و باالخــص راننــدگان ایرانــی 
دادند و سرآغاز ورود به این مسئله بوده است 
کــه بــرای ایشــان آرزوی ســامتی و طــول عمر 
دارم . البته ایشان عاوه بر این کتاب کتابهای 
دیگــری در مورد موضوع جمع آوری و تصفیه 
فاضاب منتشر نمودند که در نوع خود طایه 
دار ورود بــه ایــن حوزه ها بوده اســت که تا آن 
تاریــخ کتابــی در این مورد به فارســی نوشــته 

نشده بود . 
گســترش  و  رشــد  بــا   50 دهــه  اوائــل  در    .2

پیمانــکاری در اجــرای پروژه هــای راهســازی 
بــه  نیــاز  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  توســط 
معرفی انواع ماشــین آالت راهســازی در کشور 
احســاس شــد و در این مــورد اول بار "نشــریه 
شــماره 15" با عنــوان " تجزیــه و تحلیل هزینه 
کارهای ســاختمانی و راهســازی"  و در پی آن 
دو نشــریه شماره های 1 و 76 با همین عنوان 
البته بســیار تکمیل تر از اولی هر دو در تاریخ 
آذر 1362 منتشــر نمود . جــا دارد از مهندس 
گرانقدر و بزرگ صنعت احداث کشــور مرحوم 
زنــده یــاد مهنــدس مصطفــی یزدان شــناس 
یــاد بنمایــم . ایشــان در مدیریــت دفتــر فنــی 
ســازمان برنامــه و بودجــه بــا عشــق و عاقــه 
شــخصی که داشتند اقدام به انتشار نشریات 
فوق داشتند و نگارنده افتخار هم صحبتی با 
ایشــان را داشــته اســت. در این نشــرات بطور 
مشــخص ورود به تعیین هزینه ســاعتی انواع 
کار بــر اســاس  ماشــین آالت و ابــزار مختلــف 
هزینه سرمایه گذاری اولیه، عمر مفید،  هزینه 

ک،  هزینــه بهــره بــرداری و نگهــداری  اســتها
و هزینه هــای راننــده دســتگاه بــا الگوگیــری از 
ضوابــط و اســتانداردهای کمپانی هــای بزرگ 
ســازنده این ماشــین آالت عمدتا کارخانجات 
کاترپیاتور و کماتسو ژاپن متمرکز بود که البته 
بعدا کره ای جنوبی و چینی ها در این اواخر با 
کپی کردن از دو کشــور فوق اقدام به ســاخت 

ماشین آالت مشابه نمودند . 
3. حضــور قیمت های پایه در کشــور باالخص 
شــکل گیری آنها در دهه 50 مستلزم تهیه یک 
دســتورالعمل جامع برای آنالیزهای مربوط به 
ردیف های مختلف کار در فصول مختلف این 
فهــارس بهــا بود اولیــن فهارس بهای ســازمان 
برنامــه و بودجــه در اوائــل دهــه 50 در مــورد 
فهرســت بهای ابنیه شــکل گرفت کــه البته در 
ایــن مقاطع ما فاقد مشــخصات فنی عمومی 
مربــوط بــه ابنیــه،  راهســازی،  سدســازی، اب 
و فاضــاب و نظایــر آن بودیــم کــه در این دهه 
و پــس از انقــاب شــکل گیــری فهرســت بهای 

بکارگیری 
ماشین آالت 
در پروژه های 
صنعت احداث
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مختلف و مشخصات فنی مربوطه فوق شکل 
گرفت . البته الزم به یادآوری است در اواخر دهه 
40 برای کارهای ساختمانی ابنیه نشریه 55 در 
حجم محدود و زیر 100 صفحه توسط سازمان 
برنامه منتشر شده بود ولی بعدا سازمان برنامه 
اقــدام بــه چــاپ نشــریه 55 در ســال 1383 در 
کــه  حجــم 802 صفحــه و در 26 فصــل نمــود 
نگارنــده در تهیــه و تنظیم ایــن متن همکاری 
کنــون نیز این نشــریه  مســتقیم داشــته و هم ا
توسط" مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی" زیر 
نظر سازمان برنامه و بودجه با حجم بآالتر و به 

روز شده در دست انجام است .
بهــای  فهــارس  آنالیــز  انقــاب  اوائــل  در   .4
ارگان هــای مختلــف نظیــر  مختلفــی توســط 
ارتــش و نظامــی برای کارهــای مربوط به خود 
کارهــای عمرانــی کشــور انجــام مــی  در مــورد 
گــذاری و  کــه اختافاتــی از نظــر قیمــت  شــد 
تعاریــف در شــرایط مســاوی کار دیده میشــد 
بــه تدریج نیــاز به اصاح و یکپارچگی توســط 
کــه  ســازمان برنامــه و بودجــه احســاس شــد 
ایــن نیــاز تهیــه فهــارس بهــای مختلــف بــود 
کــه در اوائــل انقــاب اقــدام بــه تهیــه فهارس 
بهای مختلف پایه ابنیه،  راهســازی و بقیه به 
صــورت امروزی گردید. در اوئل کار انلیز بهای 
ردیــف کار بــر روی ســایت بــرای اطــاع عموم 
قــرار نمی گرفــت و به هنــگام تهیــه آنالیزهای 
مربوطه، دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه با 
استفاده از کارشناسان سندیکاها و انجمن ها 
و کارشناســان خبــره نســبت به تهیــه و تجزیه 
بهــای آنالیزهــا اقــدام مــی نمــود . جــا دارد در 
این نوشتار نامی از جناب آقای مهندس قباد 
بهرامــی از ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی 
کــه از مهندســین زحمت کش ایــن حرفه می 
باشند به نیکی یاد نمایم و برای ایشان آرزوی 
ســامتی و طــول عمر را دارم ایشــان اول بار با 
استفاده از آنالیزهای سازمان برنامه و بودجه 
اقدام به تهیه و انتشــار دو جلد کتاب توســط 
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی در ســال 
1371 بــا نام "مجموعه تجزیــه و تحلیل بهای 
کارهــای ســاختمانی"  و "مجموعــه تجزیــه و 
تحلیــل بهای کارهــای راهســازی" نمودند که 
کنون در  در چنــد نوبــت تجدید شــده و هــم ا
دســترس مــی باشــد . در نشــریات اخیــر الذکر 
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی عمومــا در 
مــورد آنالیزهــا بــا توجــه بــه تجربیــات عملــی 
پیمانکاران عضو ســندیکا اقدام به اصاحاتی 
البتــه ممکــن  کــه  گردیــد  کار  در ردیف هــای 
اســت این اصاحــات در آنالیزهــای ردیف کار 
کنون بر  مــورد تاییــد ســازمان برنامــه که هــم ا

روی ســایت ســازمان برنامه قابل رویت است 
نباشد. 

5. بحث بر روی عملکر ماشــین آالت مختلف 
جملــه  مــن  احــداث  صنعــت  پروژه هــای  در 
پروژه هــای عمرانــی در طــول 3 دهــه همــواره 
مصــرح بــوده و نظراتی بصــورت مقاله و کتاب 
در ایــن حــوزه منتشــر شــده اســت که یکــی از 
فعال تریــن این افراد دوســت ارجمند جناب 
آقای مهندس محمد رضا حبیــب زاده، بوده 
اســت نشــریه اخــر مورد بحث توســط ایشــان 
تهیه و منتشر شده اســت که نگارنده ورودی 
به این نوشتار نموده و در انتها پاره ای دیدگاه 

و پیشنهاداتی تقدیم شده است  . 
6. نوشــتار مــورد بحــث حاضــر در 18 صفحــه 
تهیــه شــده وظاهــرا در بخش هــای مختلــف 
نگارش می یاید در این نوشــتار تنها به بخش 
اول اشــاره شده و چنین استنباط میشود که 
بخش هایــی بعــدی بعــدا تهیه و منتشــر می 
شــود در بخــش اول 7 مرحلــه برای شــناخت 
ماشــین آالت ،  نحــوه مدیریــت آنهــا توســط 
ذینفعــان اســتفاده کننــده ان داده شــده کــه 
بــرای مراجعه ســریع بــه این مراحــل بصورت 

اجمالی ذیا اشاره ای میشود . 
تامیــن  موضــوع  بــه  ورود   :1 مرحلــه  الــف: 
خریــداری  بصــورت  مختلــف  ماشــین آالت 
فــوق  از دو روش  و اجــاره و باالخــره ترکیبــی 
بصورت Lazing  که در این مرحله پارامترهای 
شــده  آورده  محتــرم  نگارنــده  توســط  موثــر 
اســت . در ایــن بخــش بــه ضریــب اختصاص 
)Assignment Rate  ( اشاره گردیده است و در 

تعریف ان چنین آمده است :
"ایــن ضریــب فــاغ از مقــدارش تنها مــی تواند 
در  مقایســه  و  ارزیابــی  بــرای  باشــد  مبنایــی 
مدیــران  هدایــت  و  مــدت  بلنــد  دوره هــای 
ارشــد تصمیــم گیــر بــرای اقدامــات بهبــود به 
منظــور اســتفاده بهینه از ســرمایه اختصاص 

 داده شــده به ماشــین آالت در شــرکت" ) نقل 
از متن (

ب: مرحلــه 2: در ایــن قســمت اشــاراتی بــه 
در  ماشــین آالت  مفیــد  زمانهــای  بکارگیــری 
اجرای پروژه ها است و زمانهای پرت استفاده 
از ماشــین کــه بصــورت اجبــار در کار بــروز می 
نمایــد مــورد توجه قرار گرفته اســت  و ضریبی 
 ) Accessibility Rate (بنــام ضریب دسترســی

را ارائه نمودند . 
پ: مرحلــه 3: موضوع برنامــه ریزی مدیریت 
پــروژه بــرای ماشــین خــاص و ضریبــی بنــام 
ضریب برنامــه )Program Rate ( توســط مدیر 
از  بــه منظــور بهینــه ســازی اســتفاده  پــروژه 

ماشین تعریف شده است . 
ت: مرحله 4: در این قســمت نگارنده به عمر 
ماشین و نحوه بهره برداری از ماشین ) شامل 
ســوخت نامناســب،  لــوازم یدکــی نامناســب 
توجــه نمــوده و و ضریبی بنام ضریــب کاربرد) 

working Rate ( را اشاره دارند . 
ث: مرحلــه 5 : اصــوال نــگاه به عــدم بکارگیری 
ماشین آالت در کارگاه در تاخیرات انجام شده 
توســط کارفرمــا مــی باشــد کــه پیمانــکار نمی 
توانــد بر اســاس برنامه زمانبنــدی خود عمل 
نمایــد کــه ایــن از مــوارد اختــاف جــدی بین 
کارفرمــا و پیمانــکار در حال حاضر میباشــد و 
 )Activity Rate (ضریبی بنام ضریب فعالیــت

مورد توجه است .
ج: مرحلــه 6 : مــواردی اســت کــه در ارتباط با 
عــدم مدیریت پیمانــکار در بکارگیری صحیح 
ماشــین آالت مــورد توجــه قــرار میگیــرد و این 
 Productivity تولیــد)  بعنــوان ضریــب  مــوارد 

ک است . Rate ( ما
چ: مرحلــه 7 : در ایــن مرحلــه دقــت عمــل 
اســتفاده صحیــح  بــرای  پیمانــکار  مدیریــت 
و بهینــه ماشــین آالت بــا توجــه به ســه عامل 
کیفیت،  کمیت و مبلغ مورد توجه می باشــد. 
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بدیــن معنــی کــه صرفا خریــد ماشــین آالت با 
قیمــت پاییــن راهکار صحیح نیســت کیفیت 
ماشین بســیار مهم تر از سرمایه گذاری اولیه 
آن است . این دیدگاه بعنوان ضریب بهره وری 

) Efficiency Rate( مورد توجه است  . 
توســط  تحلیل هایــی  نوشــتار  ادامــه  در  ح: 
نگارنده برای جمــع بندی و نگاه به 7 مرحله 
فــوق الذکر ارائه شــده اســت که قابــل توجه و 

تعمق است . 
توضیــح : در گــزارش بخــش دوم ارائــه نشــده 
اســت و ظاهــرا نگارنده در صدد  آن اســت که 

بخش دوم را متعاقبا ارائه دهد . 

قسمت دوم : پیشنهادات :
در این قسمت نگارنده نوشتار دیدگاه هایی را 

ارائه می نماید : 
مــورد  در   : پایــه  قیمت هــای  بــه  نــگاه   .1
قیمت هــای پایــه صحــت و ســقم ان در مورد 
بکارگیــری نیــروی انســانی و ماشــین آالت در 
آنالیزهــای مربوطــه همــواره بین پیمانــکاران 
و مســئوالن محترم ســازمان برنامــه و بودجه 
بحــث و گفتگو جــاری بود که هنــوز هم ادامه 
دارد . بخــش خصوصــی تــاش بســیار نموده 
اســت که بتواند با مســئوالن ذیربط ســازمان 
برنامــه در نظام فنی اجرایی برای بروزرســانی 
و انطبــاق قیمت هــای پایــه ســازمان برنامه و 
همچنیــن تعدیل هــای مرتبط بــه یک نقطه 
مشــترک و تعادل برسند . گرچه در این بحث 
و گفتگوها پیشــرفتهای بســیاری حاصل شد 
ولی متاســفانه بایســتی اعــام نمود . بــا ورود 
،  تــورم غیر قابل  کرونــا به محیــط کســب و کار
کنتــرل به جهت پایین آمــدن ارزش پول ملی 
و باالرفتــن نــرخ ارز پیمانــکاران بــه شــدت در 
کار اجــرای  فشــار بــاالی قیمت هــای واقعــی 
پــروژه با قیمت های منتشــره ســازمان برنامه 
هم در حوزه فهارس بها و هم در حوزه تعدیل 
کارهــا میباشــند . بــه بــآور نگارنــده کلیــه ایــن 
مطالعاتــی که بخش خصوصــی در قالب نگاه 
به ماشین آالت و همچنین با نگاه به ظرفیت 
نیروی انســانی دارد بایستی از نوشتار به فعل 
درامــده و بــا ســازمان برنامه و بودجه توســط 
ســندیکاها و انجمن ها بصــورت جدی بحث 
کــره شــود . در ایــن مورد نگارنــده مقاله  و مذا
ای بــا عنــوان "حــذف بــی مقدمــه ضرایب در 
فهــارس بهــا" ســال 1388 در مجلــه مهندس 

مشآور سال 1388 چاپ نموده است . 
2. بر اساس قوانین جاریه کشور فضای بسیار 
روشنی برای فعالیت بخش خصوصی از ابتدا 
از اصل 44 قانون اساســی جمهوری اســامی 

دیده نشد در این ماده قانونی ابتدا اولویت با 
بخش دولتی و بعد از آن بخش تعاونی اســت 
و عمــا بخــش خصوصــی جایگاهی نداشــت 
ولــی خوشــبختانه و در پــی آن قوانین بعدی 
تســهیل کننده بــرای حضور بخش خصوصی 
قابــل ذکــر اســت مــن جملــه قانــون اجــرای 
سیاســتهای اصــل 44 قانون اساســی،  قانون 
اقتصاد مقاومتی،  دســتورالعمل مقام معظم 
رهبــری و اباغ ســند چشــم انداز تا افق ســال 
1404 بــرای حضــور بخــش خصوصی اســت و 
در این اواخر قانون بسیار روشنی با نام قانون 
بهبود مستمر محیط کسب و کار برای تعیین 
و تثبیــت جایــگاه بخــش خصوصی ارائه شــد 
کــه در ایــن مــورد نگارنــده در مجلــه آبادگــران 
مقالــه ای بــا عنوان" نگاهی بــه جایگاه بخش 
خصوصــی در قانــون بهبــود مســتمر محیــط 
کسب و کار " در شماره 327 مورخ دی 1393 
کــه در مــواد 2و 3 بــه صراحــت  ارائــه دادنــد 
نوشــته شــده که دولت بایســتی بــرای تهیه و 
ابــاغ دســتورالعمل ها،  بخشــنامه ها  و آییــن 
نامه ها قطعا نظر بخــش خصوصی را دریافت 
نمایــد و برای اجــرا و راهبرد این نظــر در ماده 
11 ایــن قانون شــورای گفتگو بعنــوان پارلمان 
بــا حضــور همــه صاحــب  بخــش خصوصــی 
منصبــان بخــش دولت و حضــور فعال بخش 
خصوصی توســط اتاق تعریف شده است . که 
در ایــن قانــون اتاق ها تجمیــع و بصورت اتاق 

ذکر شده است . 
درخواســت  کــه  اســت  یــادآوری  بــه  الزم   .3
از دولــت همــواره  عاجــل بخــش خصوصــی 
بــر ایــن امــر اســتوار بــوده اســت که دولــت در 
رقیــب  را  اجــرای پروژه هــا بخــش خصوصــی 
خــود تلقــی ننمــوده و بــرای رســیدن بــه افق 
ســال 1404 معتقد باشــد که رســتگاری کشور 
خواهــد  خصوصــی  بخــش  مســیر  از  قطعــا 
گذشــت کــه تشــخیص صحیح و بجــای مقام 
معظــم رهبــری اباغ ســند چشــم انــداز بوده 
اســت و متاســفانه مــا بــه انتهای ســال 1404 
 رســیده ایم ولی خصوصی ســازی در کشور به 
رنــگ  پــر  خصولتــی ســازی و حضــور بســیار 
گردیــده اســت .  پیمانــکاران غیــر خصوصــی 
اجــرای  در  گــری  تصــدی  از  بایســتی  دولــت 
پروژه ها کاما خروج نماید در غیر این صورت 
کامــا مضمحــل و از بیــن  بخــش خصوصــی 
خواهــد رفــت. بخــش خصوصــی 100 ســال در 
ایران قدمت دارد و ثابت کرده است می تواند 
چنانچــه دولت هــم متقابا بــه حضور بخش 
بخــش  دغدغــه   . نمایــد  اعتمــاد  خصوصــی 
خصوصــی در ایــن مــورد در طــول حداقل دو 

دهــه گذشــته همــواره از طریــق ارائــه مقآالت 
کــرات فیمابیــن بیــن بخش  و نوشــته ها،  مذا
خصوصی و دولت در دولت های گذشته مورد 
کنون ما با  بحث بوده است که متاسفانه هم ا
نتیجه نه چندان مطلوب رسیدن به افق سال 
1404 مواجــه هســتیم و خصوصــی ســازی بــا 
تایید مسئوالن محترم ذیربط زیر 10 % گزارش 
می شود . همه دولتها در گفتار و ارزش گذاری 
بخــش خصوصــی در کشــور اذعــان داشــتند 
ولی متاسفانه این خواسته محقق نشد . هم 
کنــون نیــز در دولت ســیزدهم رئیس جمهور  ا
محترم چه در دوران مبارزات انتخاباتی و چه 
پــس از آن همواره به جایگاه بخش خصوصی 
کیــد دارند . بخش خصوصی انتظار دارد در  تا
یک سال اینده نمودهایی در گشایش بخش 

خصوصی شاهد باشد . 
4. ایضا پیشــنهاد دیگر نگارنــده به انجمن ها 
احــداث  صنعــت  در  حاضــر  ســندیکاهای  و 
کــه پیمانــکاران متقابــا بــا  کشــور ایــن اســت 
توجه به شناخت چالش های اجرای پروژه ها 
در سیســتم مدیریــت آنهــا و همچنیــن نــگاه 
کاال و تجهیــزات در  بــه تامیــن منابــع مالــی و 
پروژه هــای نظام دو عاملی EPC به یک روش 
توافــق  قیمــت  دادن  بــه  نســبت  یکنواخــت 
داشــته باشــند و مشــابه کاری که ســندیکای 
شــرکتهای ســاختمانی در مــورد انتشــار اتالیز 
بهای کارهای ابنیه و راه در 30 ســال گذشــته 
نمــود همــت نمــوده و فراینــد و الگویــی برای 
قیمــت دادن صحیح برای ورود به مناقصات 
ارائه داده شود تا از خطاهای جدی در دادن 
قیمت ها توسط پاره ای از پیمانکاران به عمد 
یا ســهو خودداری شــود که قطعا باعث خلط 

حیثیت و اعتبار پیمانکاران خواهد بود . 
امیــد اســت مقاله تقدیمــی حاضــر کمکی به 
حل مشــکات عدیده پیمانکاران در شــرایط 
حال کشور بنماید . بخش خصوصی بایستی 
راسا جایگاه خود را تعریف نماید و انتظار یک 
سویه از کارفرمایان برای تثبیت جایگاه بخش 
خصوصی نداشته باشد . ما پیمانکاران،  گروه 
خدمتگزاریم،  می ســازیم،  وطنمان را با تمام 
وجــود دوســت داریــم و عاشــق  آن هســتیم 
و معتقدیــم بایســتی آن را بنحــوی شایســته  

تحویل نسل بعدی به فرزندانمان دهیم .

جا دارد در انتهای نوشتار باز از زنده یاد استاد 
بزرگــم مهندس احمد حامی در این مقاله نیز 
یــاد  شــود که همواره می فرمودنــد " هر ایرانی 
کــه قلبــش بــرای ایــران نتپــد بهتر اســت هرگز 

نتپد " همه ما قلبمان برای ایران می تپد .
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چنانچــه مدیــران ارشــد شــرکتها بخواهند از 
چگونگی وضعیت ماشــین آالت شــرکت خود 
گاهی نســبی داشته باشــند مقادیر تقریبی  آ
ســتون  )درصد هــای  شــده  مطــرح  ضرایــب 
( می توانــد معیاری باشــد  وســط جــدول زیــر
بــرای ارزیابــی و تــاش برای رســیدن بــه آنها 

.) )جدول زیر
 

کار  برگرفتــه از تجــارب میدانی ناشــی از عرف 
پیمانــکاری به نظر می رســد بهتر اســت ســه 
ضریــب مراحــل یک و دو و ســه در هم ضرب 
کارگیــری"  شــده و تحــت عنــوان "ضریــب بــه 
ماشــین آالت برای ارزیابی دوره ای به منظور 
ســرمایه  از  اســتفاده  میــزان  بــه  بــردن  پــی 
ماشــین آالتی شــرکت به جای ضریب مرحله 
یک مد نظر قرار گیرد، با این توضیح چنانچه 
در بهترین شرایط فرض بر این باشد که هیچ 
ماشینی در انبار و یا پارکینگ شرکتی متوقف 
نباشــد مقدار این ضریب ترکیبــی با توجه به 
فرضیات قبلی یعنی %70 ضریب دسترســی و 

%70 ضریب برنامه ریزی خواهد شد:
  %50≈%70×%70×%100

در  زمانــی  نســبت  کــه  ترکیبــی  ضریــب  ایــن 
ماشــین آالتی  ســرمایه  بــودن  کار  برنامــه 
شــرکت برای ایجاد ارزش افزوده به کل زمان 

مالکیتی ســرمایه اســت را می توان ضریب به 
 کارگیری ســرمایه ماشین آالتی نامگذاری کرد

.)Assigned Investment Rate( 
به عبارتی می توان گفت چنانچه این ضریب 
در شــرکتی باالتــر از %50 بــود ایــن شــرکت از 
نظــر بــه کارگیری ســرمایه ماشــین آالتی خود 
گــر این ضریــب کمتر  موفــق بوده اســت امــا ا
باشــد مدیران ارشــد تصمیم گیــر باید دالیل 
آن را بررســی کــرده و در صورتــی کــه توجیهی 

کنش نشــان  نداشــته باشــد نســبت به آن وا
دهند.

گر چه به نظر  ضرایــب مرحله چهــار و هفت، ا
می رســد ضرایبی مســتقل هســتند اما با هم 
گــذار بــر یکدیگر و در  رابطــه ای متقابــل و اثر 
کار دارنــد، بنابرایــن هــم بــه صــورت  نتیجــه 
مســتقل و هــم حاصــل ضــرب آنهــا می تواند 
بــرای برخــی تصمیمات مهم باشــند، ضریب 
شماره چهار در بهترین شرایط عددی است 
بین %70 تا %90 و بستگی به عمر و چگونگی 

راندمان 
ماشین آالت 
در پروژه های 
عمرانی
قسمت دوم

مهندس محمد رضا حبیب زاده
 
 

شماره مرحله و  نام 
ضریب

درصد 
فرضی

توضیح شرایط

یعنی: هیچ ماشینی در انبار یا پارکینگ شرکت نباشد و همه به پروژه ها اختصاص داده %100ضریب مرحله 1 
شده باشند

به %70ضریب مرحله 2   از 24 ساعت شبانه روز  یعنی: علیرغم حضور ماشین در پروژه، پروژه 17 ساعت 
ماشین دسترسی دارد 

یعنی: پروژه از این 17 ساعت یک شیفت 12 ساعته برای کارگاه خود برنامه ریزی می %70ضریب مرحله 3  
کند

یعنی: ماشین بطور متوسط در  20 % اوقات مشكل فنی داشته و توانایی کار ندارد یا %80ضریب مرحله 4 
بعبارتی در   80 % اوقات کار میكند

یعنی:   ۵% اوقاتی که ماشین مشكل فنی ندارد ممكن است ماشین کار نداشته باشد %7۵ضریب مرحله ۵
و بیكار بماند

یعنی: 2.۵  % اوقاتی که ماشین در حال کار است به اتالف میگذرد و ماشین در حال %97.۵ضریب مرحله 6  
کار، زیر بار نیست

یعنی: کارایی ماشین در شرایط واقعی کار  10 % کمتر از شرایط نرمال گفته شده توسط %90ضریب مرحله 7 
کارخانه سازنده است
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نگهــداری ماشــین دارد، ضریــب شــماره هفــت هــم در بهتریــن شــرایط 
عــددی اســت بیــن %85 تا %95  و بســتگی بــه عمر و فاصله شــرایط کار 
کارخانه ســازنده دارد،  با شــرایط اســتاندارد و نرمال گفته شــده توســط 
گرفته و آنها را فعًا مستقل در  چنانچه متوسط این دو ضریب را در نظر 

نظر بگیریم در بهترین شرایط به ترتیب عبارت خواهند بود از :
%80=2/)%70 + %90(
%90=2/)%85 + %95(

به عبارتی می توان گفت چنانچه ضریب مرحله چهار در شرکتی باالتر از 
%80 و ضریب مرحله هفت باالتر از   %90 بود این شرکت از نظر استفاده 
از ماشــین آالت خــود در هــر یک از ایــن دو مرحله موفق بوده اســت اما 
گر از این ضرایب کمتر باشــد مدیران ارشــد تصمیم گیر باید دالیل آن را  ا
کنش  بررسی کرده و در صورتی که توجیهی نداشته باشد نسبت به آن وا

نشان دهند.
گر چه به نظر می رســد ضرایبی مستقل  ضرایب مرحله پنج و شــش هم ا
باشــند امــا می تواننــد در هم ضــرب شــوند و ضریب ترکیبی میــزان زمان 
کار واقعــی ماشــین به دســت آید، ضریــب مرحله پنج در بهترین شــرایط 
نباید بیشــتر از %10)تخمینی و کامًا فرضی( از ضریب مرحله چهار کمتر 
باشــد چــرا کــه در آن صــورت از ماشــین آماده بــه کار بدون اشــکال فنی 
اســتفاده خوبی نشــده اســت و زمان بیکاری بدون علت زیادی داشــته 
اســت )صاحب نظران ماشــین آالت مورد اســتفاده در معادن معتقدند 
ضریــب مرحلــه 5 نبایــد بیــش از 5% از ضریــب مرحلــه 4 کمتر باشــد که 
گر باشــد به معنای آن اســت که از ماشــین در زمانی که می توانسته کار  ا
نماید و مشــکل فنی نداشــته به خوبی استفاده نشده لذا نشان دهنده 
مدیریــت نادرســت اســت یا به تعبیــری دیگر کار ماشــین آالت در چنین 
گفته نماند که بحث ماشــین آالت در  ســایتی مقــرون به صرفه نیســت نا
معــادن بحــث دیگریســت و ماهــواً بــا بحــث ماشــین آالت در پروژه هــای 
عمرانــی متفاوت اســت(، ضریب مرحله شــش که نشــان دهنــده زمان-
های تلف شــده حین کار اســت واقعیتی اســت که نمی توان آن را حذف 
کــرد )برخــی از صاحبنظران %95 را برای این ضریب پیشــنهاد کرده اند( 
گر ضریب  شــاید در بهتریــن شــرایط بتــوان آن را به نصــف کاهــش داد، ا

مرحلــه چهــار %80 )فــرض قبلی( و ضریب مرحله پنج هــم بین %0 و 10% 
گرفته شود حاصل  کمتر از آن و ضریب مرحله شش هم %97.5 در نظر 

: تاثیر این دو ضریب )ضریب مرحله پنج و شش( عبارت خواهد بود از

%73≈ %97.5×)2/)%0 + %10 (-2/)%70 + %90(

این ضریب ترکیبی نشان دهنده نسبت زمان کار واقعی ماشین به زمان 
برنامه زیری است)Real Working Rate( در بهترین شرایط.

گر فقط چهار ضریب مراحل آخری جدول را که ضرایب مربوط به  حال ا
کارگاه هســتند در هــم ضــرب نماییم ) دو ضریب مراحــل چهار و هفت و 

: حاصلضرب ضرایب مراحل پنج و شش( نتیجه عبارت خواهد شد از

%53≈%73×%90× %80
کارگاه"  این ضریب ترکیبی را می توان "ضریب بهره وری مطلق ماشین در 
نامگذاری کرد)Absolute Efficiency Rate( که در بهترین شــرایط 53% 
اســت، بــه عبارتی می توان گفــت چنانچه این ضریب در شــرکتی باالتر از 
%53 بــود ایــن شــرکت از نظــر اســتفاده از نــاوگان ماشــین آالتی خود در 
گر ایــن ضریب کمتر باشــد مدیران  کارگاه هایــش موفــق بوده اســت امــا ا
ارشــد تصمیم گیر باید دالیل آن را بررســی کرده و در صورتی که توجیهی 

کنش نشان دهند.  نداشته باشد نسبت به آن وا
چنانچــه کلیــه ضرایــب را در هم ضــرب نماییــم )به عبارتــی حاصلضرب 
سه ضریب مراحل یک و دو و سه را در حاصلضرب چهار ضریب مراحل 

چهار و پنج و شش و هفت( نتیجه خواهد شد:

%27≈ %53× %50
ســرمایه  مطلــق  بهــره وری  "ضریــب  می تــوان  را  ترکیبــی  ضریــب  ایــن 
 Absolute Investment Efficiency(ماشــین آالتی شرکت" نامگذاری کرد
گفــت  کــه در بهتریــن شــرایط %27 اســت، بــه عبارتــی می تــوان   )Rate
چنانچــه ایــن ضریــب در شــرکتی باالتــر از %27 بــود ایــن شــرکت از نظــر 
بهره وری از ســرمایه ناوگان ماشــین آالتی خود موفق عمل نموده اســت 
گر این ضریب کمتر باشــد مدیران ارشــد تصمیم گیــر باید دالیل آن  امــا ا
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افراد یا واحد های تاثیر گذارعامل تاثیر گذارمرحله و نام ضریب
ضریب مرحله 1 :

Assignment Rate

داشتن پروژه های بیشتر و پی در پی، تمرکز 
کاره،  چند  و  کار  پر  آالت  ماشین  خرید  بر 
واگذاری  و  مستقل  کاری  گروه های  ایجاد 

ماشین آالت به آنها

مدیرعامل شرکت، مدیر پروژه، مدیر ماشین 
آالت 

ضریب مرحله 2 :  

Accessibility Rate

کم کردن تعطیالت کارگاهی، مهیا کردن 
امكانات سرویس دهی  در محل کار اپراتورها، 

هماهنگی بهتر در تعویض شیفت ها

مدیر پروژه، مدیران میانی اجرایی، مدیر 
ماشین آالت

ضریب مرحله 3 : 

Programm Rate

 

افزایش ساعات شیفت کارگاه، افزایش 
ساعات فعالیت های ماشین بر،تشویق و ارائه 

خدمات بهتر به اپراتورها 

مدیر پروژه، مدیران میانی اجرایی، مدیر 
ماشین آالت

ضریب مرحله 4 : 

Working Rate

استفاده از ماشین آالت با کیفیت تر،داشتن 
تیم نگهداری و تعمیر ماهر تر، داشتن 

برنامه نگهداری و تعمیر پیشگیرانه در ستاد 
و پروژه

مدیرعامل شرکت، مدیر پروژه، واحد ماشین 
آالت )مرکزی و پروژه بخصوص اپراتور(

ضریب مرحله ۵ : 

Activity Rate

برنامه ریزی بهتر برای فعالیتهای ماشین بر 
کارگاهی، جایگزین نمودن ماشین آالتی که 
کمتر مورد استفاده قرار می گیرند با ماشین 

آالت اجاره ای، ایجاد سیستم حمل و نقل 
بین و داخل کارگاهی 

مدیر پروژه، مدیران میانی اجرایی، مدیر 
ماشین آالت

ضریب مرحله 6 : 

Productivity Rate

داشتن مباشر عملیات با تجربه، خدمات 
رسانی بهتر به اپراتورها، کنترل و تحویل 

کار طبق برنامه

مدیر پروژه، مدیر ماشین آالت، مدیران 
میانی اجرایی، 

ضریب مرحله 7 :   

Machine Efficiency

جایگزین نمودن ماشین آالت کهنه با 
ماشین آالت نو، اورهال یا تعمیرات اساسی 

ماشین آالت کم راندمان، داشتن سیستم 
تعمیر و نگهداری پیشگیرانه در پروژه 

مدیرعامل شرکت، مدیر پروژه و مدیران 
میانی اجرایی، واحد ماشین آالت بخصوص 

مدیر ماشین آالت

را بررســی کــرده و در صورتــی کــه توجیهی نداشــته باشــد نســبت به آن 
کنش نشان دهند. وا

گونــی می توان با ترکیــب این ضرایب  کــه آرایش های گونا بدیهی اســت 

بدســت آورد کــه ممکــن اســت بــرای کارشناســان تجزیــه و تحلیــل آمار 
و اطاعــات جالــب باشــد، امــا آنچه که بــرای کارشناســان اجرایی حوزه 
، پنج، شش و هفت و  ماشین آالت مهم است چهار ضریب مراحل چهار
حاصل ضرب آنهاست و آنچه که برای مدیران ارشد شرکت ها می تواند 
مهم باشــد ســه ضریب مراحل یک، دو و ســه و حاصل ضرب آنهاســت 
و آنچــه کــه بــرای مدیــران اقتصــادی مملکــت بایــد مهــم باشــد نتیجه 
نهایی یا حاصل ضرب همه ضرایب درهم است که در حال حاضر و در 

بهترین شرایط  بسیارتکان دهنده است.
جــا دارد  بعــد از جــدول "خاصــه ضرایــب" و توضیحات فوق که اشــاره 
به مقادیر تخمینی ضرایب در شــرایط عالی همه پارامترهای تاثیر گذار 
دارد بــه حداقل ســه عامل تاثیرگــذار در هر ضریب و افــراد یا واحدهای 
موثر با اولویت پر وزن ترین که می توانند ضرایب واقعی را در هر شرکت و 
پروژه به این درصدها نزدیک کنند، علیرغم  توضیحات قبلی، اشاره ای 

مجدد و اجمالی بشود:   
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پــس از ســالها حضــور فعــال صنفــی و بــه پشــتوانه 
/ســاعت تجربــه مهندســی و فعالیــت  هــزاران نفر
، ســندیکای شــرکت های  کشــور عمرانــی اعضــا در 
ســاختمانی ایــران بــا توجــه بــه مشــکات پیــش 
روی شــرکت ها بــر آن شــد تــا بــا تدویــن مجموعــه 
کاربــردی از ابهامــات و مشــکات پیمانــکاران  ای 
کــه توســط ســندیکا و بــا  در حوزه هــای مختلــف 
بــا ســازمان برنامــه و بودجــه و  مکاتبــات رســمی 
نظام فنی و اجرایی حل و فصل شده است، سعی 
در رفــع مشــکات مشــابه و افزایــش دانــش فنــی 

پیمانکاران در امور قراردادی و فنی باشد.
منتشــر  مختلــف  جلدهــای  در  مجموعــه  ایــن 
می گــردد کــه در هــر جلــد بــه موضوعــی خــاص بــا 
فهرســتی تخصصــی تنظیــم شــده اســت. پرســش 
اولیه، بررســی کارشناســی و پاســخ نهایی از ســوی 
ارگانهــای مرجــع  یــا  ســازمان برنامــه و  بودجــه و 
مرتبــط بــا موضــوع در اختیــار متخصصیــن گرامی 

قرار دارد.

“مجموعــه  نــام  بــا  موضوعــی  مجموعــه  ایــن 
پرســش و پاســخ در ارتبــاط با امــور پیمانکاری” 
همچون جعبه ابزاری برای شــرکت های مهندسی 
پیمانکاری اســت و به مدیران و مهندسان امکان 

مطالعــه دانــش تجربــی قوانیــن و مقــررات را 
بــدون حضــور در مجامــع صنفــی تخصصــی 
فراهم می نماید. قبل از آنکه گرفتار مشــکات 
گردیــد بــا مطالعــه تجربیــات رخ داده توســط 
بــروز مشــکات  از  را  پیمانــکاران دیگــر خــود 
کــه دچار مشــکل  ایمــن نماییــد و در صورتــی 
گشته اید با مطالعه آن از مسیر صحیح نسبت 
بــه حــل آن اقــدام نمایید. این یک پیشــنهاد 
صنفی تخصصی اســت که ســالها تجربه شــده 
تخصصــی  دانــش  بــا  بــودن  همســو  اســت. 

جمعی.

موضــوع  بــا  مجموعــه  ایــن  چهــارم   جلــد 
شــده  تدویــن  و  تهیــه  تعدیــل”  “ضوابــط 
اســت  و شــامل مهمترین ابهامات و ســواالت 
شــرکت های پیمانــکاری بــا موضــوع “ضوابط 
تعدیل” می باشــد که توســط ســندیکا در طی 
ســالها فعالیــت و ارتبــاط بــا ســازمان برنامــه و 

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

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

 انتشار جلد چهارم مجموعه پرسش و پاسخ  با موضوع

  ضوابط تعدیل   

در  شــده  درج  نظــر  مــورد  ابهــام  موضــوع  از    
هــر جلــد از این مجموعه بــرای تمامی فعالیــن حوزه 
ســندیکای  رســمی  وبســایت  در  احــداث  صنعــت 
و   )acco.ir( ایــران  ســاختمانی  شــرکت های 
 همچنیــن ســفارش و  تهیــه آن یــا از طریــق ســایت
 یــا   بــا شــماره های 66464261 و 66402037  داخلی 

100 و 140   میسر  است.



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

قراردادی و فنی باشد.

ایــن مجموعــه در جلدهــای مختلــف منتشــر 
کــه در هر جلــد بــه موضوعی خاص  می گــردد 
بــا فهرســتی تخصصــی تنظیــم شــده اســت. 
پاســخ  و  کارشناســی  بررســی  اولیــه،  پرســش 
نهایی از ســوی ســازمان برنامــه و  بودجه و یا 
ارگانهــای مرجــع مرتبــط با موضــوع در اختیار 

گرامی قرار دارد. متخصصین 

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

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

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

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

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

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

 یــا   بــا شــماره های 66464261 و 66402037  
داخلی 100 و 140   میسر  است.

 انتشار جلد چهارم مجموعه پرسش و پاسخ  با موضوع

  ضوابط تعدیل   
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