
۱۴۰۱/۰۹/۱۹

۱۰/۱/۸۴۷۱/ص

دارد تشخیص اصالت نامه

باسمه تعالی

حجت االسالم و المسلمین جناب آقای ابراهیم رییسی

رییس محترم جمهوری اسالمی ایران

موضوع: درخواست بازنگری و اصالح بخشنامههای مربوط به موضوع شاخصهای تعدیل نیمه دوم سال ۱۴۰۰ سازمان برنامه و 

بودجه برای قراردادهای پیمانکاران و حق الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور  

با سالم و احترام،   
    به استحضار میرساند موضوع ابالغ شاخصهای تعدیل یکی از مهمترین مسائل حوزه پیمانکاری صنعت احداث کشور 
است و در طول انجام قراردادها، پیمانکاران همواره توجه خاصی به این موضوع دارند و عملکردشان در طول سال بهشدت 

تحت تاثیر اعالم این شاخصها قرار میگیرد.  
    در این ارتباط، شاخصهای تعدیل سهماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ طی بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۹۰۰۹ به تاریخ 
۱۴۰۱/۴/۲۲ توسط سازمان برنامه و بودجه ابالغ گردید. لیکن با ابالغ این شاخصها، عمده اعتراض شرکتهای 
پیمانکاری معطوف به ایرادات فنی مرتبط با تعیین مبنای محاسبه شاخصها، پایینبودن درصد شاخصهای ابالغی و عدم 
تطابق آن با شرایط اقتصادی و افزایش قیمتهای حادثشده در ششماهه دوم سال گذشته و ایرادات شکلی و ساختاری 
مرتبط با نحوه تصمیمگیری مانند عدم مشارکت بخش خصوصی و همچنین تاثیر مدیران ارشد سازمان در تعیین و تغییر 
نهایی شاخص و ضرایب بوده است. به نحوی که به اعتقاد فعاالن اقتصادی، شاخصها عالوه بر محاسبه بر مبنای دادههای 

ناکافی، در برخی از موارد، دستوری و بدون در نظرگرفتن نظرات کارشناسی تعیین شدهاند.
 همچنین در موضوع تعیین حقالزحمه نظارت مهندسان مشاور (بند ۱۲ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۹۰۱۱۱ مورخ 
۱۴۰۱/۰۴/۲۲)، مصوبات شورای عالی کار در تعیین دستمزدها مدنظر قرار نگرفته است و هزینههای باالسری نیز در 

پروژههای مشمول بیمه طرح عمرانی و طرح های غیرعمرانی کاهش داشتهاند. 
    شایان ذکر است موضوعات فوق در ۲ جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و در صد 
و دوازدهمین و صد و چهاردهمین نشستهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ و 
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ بررسی گردید و با عنایت به محرز بودن وجود مشکالت ناشی از تاخیر در اعالم شاخصها و همچنین 

اشکال در مبانی تعیین شاخصهای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری و حقالزحمه نظارت مهندسان مشاور، مقرر شد     
دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی درخواست بازنگری و اصالح بخشنامههای مربوط به موضوع 
شاخصهای تعدیل نیمه دوم سال ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه برای قراردادهای پیمانکاران (بخشنامه شماره 
۱۴۰۱/۱۹۰۰۹ به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲) و حق الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور (بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۹۰۱۱۱ مورخ 
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۱۴۰۱/۰۴/۲۲) را با قید فوریت جهت أخذ دستورات مقتضی به محضر حضرتعالی ارسال نماید. سپس موضوع توسط 
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در مقام رئیس شورای گفتوگو نیز پیگیری شود. (مستندات و گزارش های مربوطه به 

پیوست ارائه شده است)
    با عنایت به مطالب فوق، از آن مقام محترم تقاضا میشود دستور فرمایید موضوع امر به ابالغ گردد و نتایج رسیدگی را 

به دبیرخانه شورای گفت و گو اطالعرسانی فرمایند.
    پیشاپیش از حسن توجه و دستور مساعد آن مقام محترم قدردانی می گردد. 

رونوشت: 
- جناب آقای دکتر سید احسان خاندوزی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رییس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی

رییس اتاق ایران
و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
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