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استانداردفتر:محل نشست11,00:ساعت خاتمه9,00:ساعت شروع 24/08/96:تاریخ جلسه 44:شماره نشست 

دستور جلسه

: پیش از دستور جلسه

-----------

:دستور جلسه

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي-

دستگاههاي اجرائی با فعاالن اقتصادي بخشهاي خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل قراردادهاي پیمانکاري -

باستناد وظایف و اختیارات شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی (شرایط ناعادالنه به طرف مقابل در این قراردادها

)قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار11مصرح در بند چ ماده 

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در استان در خصوص وظایف شهرداریها در اختصاص16مادهبررسی چگونگی اجراي -

.)بدلیل اتمام زمان جلسه مطرح نشد(داخل مکانهاي مناسبی براي عرضه کاالهاي تولید

ارائه گزارش سازمان صنعت معدن و تجارت و شوراي هماهنگی بانکها از چگونگی فعال سازي واحدهاي تولیدي تحت تملک -

.)بدلیل اتمام زمان جلسه مطرح نشد(بانک ها وادامه تولید و استفاده از ظرفیت هاي راکد این واحدهاي تولیدي 

.)بدلیل اتمام زمان جلسه مطرح نشد(:مالیاتی شاملطرح مباحث -

قانون مالیات هاي مستقیم147ماده 3روند اجراي تبصره -
قانون تجارت141قانون مالیات هاي مستقیم مرتبط با شرکت هاي در چارچوب ماده 149ماده 1روند اجراي تبصره -
.درصد مالیات بر ارزش افزوده که به شهرداري ها اختصاص دارد9صد از در3قانون مالیات بر ارزش افزوده و کاهش 50اجراي ماده -

-
جمع بندي و مصوبات-
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وضعیت حضور و غیاب جلسه

دولت-الف

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نمایندهنام و نام خانوادگی 

حاضر)رئیس شوراي استانی(استاندار علیرضا رشیدیان1

حاضراستانمدیریت و برنامه ریزيسازمانرئیسرضا جمشیدي2
حاضرامور اقتصادي و دارایی استانمدیر کلسید مهدي رمضانی3
ناصريابراهیم نمایندهرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانراضیه علیرضایی4

حاضرمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانمحمود احمدي5
حاضررئیس سازمان جهاد کشاورزي استانمجتبی مزروعی6
حاضراستانيهابانکهماهنگیشورايدبیرمحمود منصوري7
محمد آرانیاننمایندهمدیرکل امور مالیاتی خراسان رضويجناب آقاي یعقوب نژاد8

مجید سعادتمندنمایندهرضويخراسانايمنطقهبرقشرکتمدیرعاملزادهجناب آقاي متولی9

حاضررضويخراساناستانگازملیشرکتمدیرعاملجناب آقاي فانی10
حاضرخراسانايمنطقهآبسهامیشرکتمدیرعاملجناب آقاي جعفري11
حاضرنیشابورشهرستانفرماندارواستاندارمعاونجناب آقاي شیبانی12
غایبحیدریهتربتشهرستانفرماندارواستاندارمعاونتجناب آقاي موهبتی13
حاضرسبزوارشهرستانفرماندارواستاندارمعاونجناب آقاي برادران14
حاضررضويخراسانشهرسازيوراهمدیرکلاخوانجناب آقاي دکتر15

اسالمیمجلس شوراي -ب

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضرنماینده مجلسحسین مقصودي1
غایبنماینده مجلسحمید بنائی2
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غایبنماینده مجلسمحمود نگهبان سالمی3

غایبنماینده مجلسحمید دکتر گرمابی4

قضائیهقوه -ج

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

علیرضا سروش امیننماینده)یا معاون(استاندادگستريکلرئیسعلی مظفري1

غایباستانمرکزدادستانغالمعلی صادقی2

)رؤساي اتاق ها(تعاونی و خصوصی-د

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضراستانمرکزکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیسغالمحسین شافعی1

غایباستانتعاوناتاقرئیسسید حسین مجتبوي2

حاضراستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد3

)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی 
نماینده

حاضررئیس خانه صنعت،معدن و تجارت استان حسینیحسن1

حاضرعضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضويیزدانبخش...عبدا2

حاضرعضو هیات مدیره کانون انجمنهاي کارفرمایی صنایع واهريجمحمدرضا3

غایبعضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي محمدرضا توکلی زاده4

غایبعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزياحمد زمانیان5

غایبعضو هیئت مدیره اتاق تعاون طرقبهابويهادي6

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون خوشخومرتضی7

حاضرمدیرعامل شرکت الکترواستیلمجید محمدزاده8
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شهرداري و شوراها-هـ

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

خلیل اله کاظمینمایندهاستانمرکزشهر شهردارتقی زاده خامسیقاسم1

احمد نوروزينمایندهاستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

معاون اقتصادي اداره کل اطالعات استان جناب آقاي بوستانی1

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمعاونمیرشاهیشکوه2

شهردار نیشابورعلی نجفی3

شهردار ي  سبزواربهروز استیري4

مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خراسان رضويجناب آقاي عدالتی 5

و رئیس دفتر داوري اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزي استانحقوقیامورمشاورهاشمبنیآقايجناب6

رضويخراسانتاسیساتیوساختمانیشرکتهايکارفرماییصنفیانجمندبیرجناب آقاي سلیمی7

خراسانشعبه-ایرانبرقصنعتسندیکايمدیرههیئتمحترمرئیسمحسن شادمان8
مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی آفرینه توسجناب آقاي معین تقوي9
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

جناب آقاي دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر محترم کشور به عنوان 06/08/1396مورخ 125901به موجب نامه شماره -
حضرت حجت االسالم والمسلمین جناب آقاي دکتر روحانی ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران، پیرامون ارزیابی عملکرد 

مصوبات در ، کرمان و خراسان رضوي از نظرشوراي گفتگوي استانهاي کشور در شش ماهه اول سال جاري، استانهاي اصفهان
.جزء سه استان برتر کشور معرفی شدندنظم در برگزاري جلساتو، مصوبات اقدام شدهچارچوب شرح وظایف شورا

شوراي «در گردهمایی شهرداران کالنشهرهاي کشور در مشهد مقدس، شهردار مشهد به عنوان نماینده کالنشهرها در -
.انتخاب شد» خصوصیوگوي دولت و بخشگفت

.تهیه کرده استارائه نیزگزارش2تا کنون ومرکز رتبه بندي محیط کسب و کار در اتاق ایران آغاز به فعالیت نموده -
.میلیارد ریال اسناد خرانه رتبه اول را در کشور داراست370استان خراسان رضوي با جذب حدود -
سختگیرانه دستگاههاي ، نظارت هايبخش خصوصیمرتبط با یکی از چالش هاي دستگاههاي اجرایی استان در تسهیل امور -

.ذیربط است
طرح مسائل و مشکالت بخش خصوصی، شامل عالوه بر شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی مطالب قابل طرح در -

لذا دستگاههاي اجرایی موضوعات و می باشدبخش خصوصی نیز پیشنهادات دستگاههاي اجرایی در خصوص بهبود عملکرد
.پیشنهادات خود را می توانند در دبیرخانه شوراي گفت و گو  مطرح نمایند

دستگاههاي اجرائی با فعاالن اقتصادي بخشهاي خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی قراردادهاي پیمانکاري ) ب
باستناد وظایف و اختیارات شوراي گفت و گوي دولت (طرف مقابل در این قراردادهاو منع تحمیل شرایط ناعادالنه به 

)قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار11و بخش خصوصی مصرح در بند چ ماده 

بیست و ششـمین و بیسـت و هفتمـین جلسـه دبیرخانـه شـوراي       ،12در هشتمین جلسه دبیرخانه بند ب ماده این مو ضوع-
کارشناسان ذیربط، مشاورین اتاق، دفتر حقوقی و داوري اتـاق نظر تشکل ها،مطرح و خش خصوصی استان گفتگوي دولت و ب

.کارشناسان و مسئوالن بخش دولتی اخذ گردید
قانون بهبود محیط کسب و کار در خصوص وظایف و اختیارات شوراي گفت و گو مبنی بر ارائه 11باستناد بند چ ماده-

هاي دستگاههاي اجرائی با فعاالن اقتصادي بخشهاي خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و پیشنهاد در مورد قرارداد
.موضوع در دستور کار دبیرخانه شوراي گفت و گو قرار گرفتمنع تحمیل شرایط ناعادالنه به طرف مقابل در این قراردادها

قراردادهاي پیمانکاري و شرایط عمومی پیمان مورد بررسی قرار  با توجه به کثرت و تنوع قراردادهاي موصوف، در اولین گام -
.گرفت

درقراردادهاي پیمانکاران بخش خصوصی و دستگاههاي اجرایی بخش دولتی هیچگونه تمهیدي براي جبران افزایش نرخها -
نبودن کار اجرایی برخالف مانند نرخ ارز، فلزات ، دستمزدها و امثالهم دیده نمیشود وطرف قرارداد با توجه به شرایط حاکم و

ولی . د ند و با قبول کلیه ریسک هاي مربوطه وارد مناقصه و قرارداد میشونمیل باطنی اینگونه قراردادها را امضا می نمای
.باافزایش نرخ ها قطعا بامشکل مواجه شده و در بسیاري از مواقع منجر به ضرر و زیان و فسخ و ضیط قرارداد می گردد 

یر نرخ ارز و تاثیر آن بر فلز و سایر اقالم تولیدي و مصرفی در قرارداد ها جبران نگردیده و موجب تضعیف و افزایشات اخ-
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.ورشکستگی پیمانکاران می گردد
.شرایط عمومی پیمان براساس آخرین اصالحات پیشنهادي تاکنون ابالغ نگردیده است-
مه چهارم توسعه می باشد بصورت کامل اجرا نمی شود و از که منطبق بر برنا1385نظام فنی و اجرایی کشور مصوب سال -

) جدید(همچنین سند نظام فنی و اجرایی کشور .این بابت مشکالتی براي پیمانکاران بخش خصوصی بوجود آورده است
.قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه نیز تا کنون تدوین و ابالغ نگردیده است34باستناد بند الف ماده 

تعیین صالحیت پیمانکاران به صورت دستگاهی و پراکنده که هزینه بر بوده و منجر به اعمال نظرات هر دستگاه می انجام -
. گردد بایستی بصورت یکپارچه و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولی اصلی اجرا شود

در رابطه با قراردادهاي  یمه تامین اجتماعیببا توجه به مشکالت پیش آمده براي پیمانکاران در خصوص هزینه هاي -
.خصوص استعالم شوددر ایندر زمان برگزاري مناقصات از سازمات تامین اجتماعی پیمانکاري و سهم کارفرما پیشنهاد شد

مشکالت پیش آمده براي پیمانکاران بدلیل نزدیکی وظایف تصدي گري و حاکمیتی دولت بوده و عمدتاً در قراردادهاي -
.سوق پیدا می کنددولت به سمت حاکمیتی عملکرد ،پیمانکاري بجاي تصدي گري

جز در ،الزام به دریافت مجوز شوراي فنی استانبر اجراي پیمانی پروژه ها بوده و اجراي امانی بدلیل ،سیاست و تاکید استان-
.توصیه نمی شودپروژه هاي تامین و تجهیز 

صالحیت هاي سازمان مدیریت و برنامه انتخاب پیمانکار باستناد تاییدشهرداري مشهد با اینکه در سنوات گذشته ملزم به -
قرار می داد ولی بسیاري از دستگاههاي اجرایی استان استنادحیت ها را مورد ریزي استان نبود ولی در مناقصات این صال

علی رغم  الزام قانونی، بی توجه به تایید صالحیت پیمانکار توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي، راساً اقدام به تایید 
.ستن موضوع تخلف آشکار از قانون است و مشکالتی را براي بخش خصوصی ایجاد نموده اصالحیت نموده اند که ای

بوجود آمدن مشکل براي پیمانکاران در قراردادهاي پیمانکاري با دولت، موضوع در کمیته پیمان استان و در در صورت -
.می شودارجاعر فنی کشوبه شوراي عالی موضوع ،صورت عدم پذیرش راي این کمیته توسط پیمانکار

صورت جداگانه توجه شود و با عنایت به شرایط مساعد جهت اجراي سیاستهاي اقتصاد مقاومتی، باید به شرایط هر استان ب-
.استان و توانایی پیمانکاران بایستی اختیارات الزم تفویض شود

زیرا ممکن است منجر به افت کیفیت و افزایش زمان اجراي تنها معیار انتخاب پیمانکار باشدقیمت پایین در مناقصات نباید-
تنها تا کنون پروژ ه ها و سختگیري دستگاههاي نظارتی متاسفانه قیمت کامل برآورددر این رابطه به دلیل عدم . پروژه شود

.بوده است که بایستی این روش اصالح شودمالك انتخاب پیمانکار قیمت پایین 
پیشنهادات زیر که در جلسات کارشناسی دبیرخانه شوراي گفت و گوي مورد توافق بخش هاي دولتی و خصوصی قرار گرفته -

:بعنوان مصوبات پیشنهادي در جلسه مطرح شداست  
:نهادات عمومیپیش•
از آن جا که یکی از مشکالت بخش خصوصی عدم تفویض اختیار استانی در خصوص تنظـیم قراردادهـا و متعاقـب آن    -1

هزینه هایی است که متحمل بخش خصوصی می شود، لذا استانداري محترم طی مکاتباتی لزوم تفویض اختیار تنظـیم  
.ادهاي پیمانکاري به ادارات کل و شرکتهاي دولتی استانی را از طریق وزارتخانه هاي ذیربط پیگیري نمایندقرارد

استانداري محترم طی نامه اي به کلیه دستگاههاي عمرانی کار استان و شرکتهاي دولتی ابالغ نمایند تا ضـمن رعایـت   -2
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مستمر محیط کسب و کار قراردادهاي مربوطه را بـه نحـوي   قانون بهبود 11قوانین و مقررات در چارچوب بند چ ماده 
.تنظیم نمایند تا حقوق طرفین رعایت گردد

کلیه دستگاههاي دولتی و وابسته به دولت و شرکتهاي دولتی و شهرداري ها موظـف گردنـد کـه در مناقصـات و عقـد      -3
نسـبت بـه زمـان    ...) لـز، دسـتمزد و   فخصوصاً موارد شاخص ماننـد ارز،  ( قراردادها الزاماً نحوه جبران افزایش قیمت ها

.برگزاري مناقصه و یا عقد قرارداد منظور نمایند
به عنوان نماینده دولت، با توجه به اشرافی که به موضوعات پیمانکاران دارند، در این خصوص با برنامه و بودجهسازمان-4

.بخش خصوصی و دولتی همکاري و تبادل نظر نموده و نهایتاً داور مرضی الطرفین پیمان دهنده و پیمان گیرنده باشد
:پیشنهادات تخصصی•
قانون احکـام دائمـی برنامـه هـاي توسـعه کشـور      34اجرایی یکپارچه موضوع ماده تدوین سند نظام فنی و تسریع در -1

در . قانون برنامه پنجم توسعه کشور موضوع نظام فنی و اجرایی طرح گردید کـه اجـرا نشـد   214در ماده .شودپیگیري
.قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور این موضوع مجدداً مطرح شد34نهایت در ماده 

قانون احکام دائمی توسعه مکلـف  34دستگاهاي اجرایی تا زمان تدوین و ابالغ سند نظام فنی و اجرایی منطبق بر ماده -2
هیأت  محترم وزیران 1385/04/20هـ مورخ 33497ت/2339به اجراي نظام فنی واجرایی موضوع تصویب نامه شماره 

.باشند
اي اجرایی مراکز متعدد تشخیص صالحیت مختص به خود را دارند هر یک از دستگاههدر حال حاضربا توجه به اینکه-3

و پیمانکاران و مشاوران با تعدد تشـخیص صـالحیت مواجـه    .... مثال وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازي و 
زمان فرآیند اجراي تعیین صالحیت پیمانکاران در چارچوب نظام فنی و اجرایـی یکپارچـه و صـرفاً توسـط سـا     .هستند

بخش خصوصی معتقد است در برخی مـوارد شـرکت   .مدیریت و برنامه ریزي انجام شود و از پراکندگی خودداري شود
که تحت شرایط سخت و طی نمون مسیر دشوار از سازمان برنامه تایید صالحیت شـده اسـت،   1پیمانکاري داراي رتبه 

لـذا ایـن   . هاي دیگر تشخیص صالحیت مجدد می گـردد دوباره جهت دریافت فعالیت هاي پیمانکاري توسط وزارتخانه 
.امر زمینه ایجاد رانت و فساد می نماید

شرایط عمومی پیمان جدید که در .بر ابالغ آن بوده استبنا1394پیگیري ابالغ شرایط عمومی پیمان جدید که از سال -4
نتیجـه بحـث و بررسـی وجمـع بنـدي      . می باشد1378جمعبندي و اصالح شده است و جایگزین شرایط عمومی پیمان 94سال 

.استنظرات تشکلها و بخش خصوصی 

تمامی بخشنامه ها و دستورالعمل هاي جبرانی و حمایتی از پیمانکاران در قراردادهاي عمرانی همانند بخشنامه جبران -5
متاسفانه کارفرمایان با علم به موضوع تغییرات نرخ و بخشنامه هـاي  .شوداعمال و اجرا..... افزایش نرخ ارز، نرخ فلزات و 

به عنـوان مثـال   .( پیرامون این موضوع، در شرایط خصوصی پیمان این تغییرات توسط پیمان دهنده در نظر نمی گیرند
برنامـه و بودجـه   سـازمان  29/9/95بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان هـاي ریـالی مـورخ    

)کشور در قراردادها لحاظ نمی گردد
اجراي بخشنامه دامنه قیمت مناسب در برگزاري همه مناقصات و پرهیز از واگذاري کار به قیمت صرفاً پایین که منجـر  -6

این بخشنامه اجرا نمی شود و همچنان مناقصات به پـایین تـرین قیمـت    .به تبعات بعدي و عدم انجام تعهدات می شود
.واگذار می گردد و تبعات بعدي آن سالها گریبانگیر کارفرما و پیمانکار می باشد
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بخشنامه هاي تعدیل و مابه التفاوت در قراردادهاي دولتی و پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران در حین اجـراي کـار  -7
وجـود  .... ارز، فـوالد، سـیمان و   بخشنامه هاي متعددي در خصوص تعدیل، مابه التفـاوت، .عیین و به موقع ابالغ گرددت

دارد اما بخش خصوص معتقد است این بخشنامه ها معموالً به موقع ابالغ نمی گردد و بعد از یـک سـال از اتفـاق غیـر     
ابالغ می گردد که در طی این یکسال پیمانکـار بـا مشـکالت متعـددي مواجـه      ) به عنوان مثال افزایش نرخ ارز(منتظره

.یمه تمام باقی خواهد ماندشده و بعضاً فعالیت ن
سالها است کـه   .شودروش حل و فصل دعاوي و تخصصی کردن روش رسیدگی به پرونده هاي قضائی در محاکم اصالح-8

در صورت مواجه با مشکل، اگر طرح عمرانـی باشـد بایـد مطـابق     .بخش خصوصی در این مورد ابهامات و مشکالتی دارد
بعضـی از قراردادهـاي   ( در صورتی که طرح غیر عمرانی باشد.پیمان طرح شودضوابط فنی شوراهاي استان، در کارگروه

کارگروه پیمان ورود پیدا نمی کند و مسیر محاکم را طـی مـی نمایـد کـه بخـش خصوصـی       ....) نفت، گاز، شهرداري و 
انجـام مـی   معتقد است، در این زمینه بعضاً قضات محترمی که راي می دهند و یا افـرادي کـه کارشناسـی موضـوع را     

دهند، تسلط الزم در این زمینه را دارا نمی باشند و تصمیماتی اتخاذ می گردد که سالها پیمانکار را بـا مشـکل مواجـه    
می سازد

جلوگیري از افراط و تفریط ها در بحث داوري در قراردادهاي دولتی که بعضاً به نحو یکطرفه و خـارج از عـرف تعیـین    -9
اغلـب اوقـات در   .موارد به صورت غیر کارشناسی در ایـن مهـم تعیـین روش مـی نماینـد     داور می نمایند و یا در برخی 

قراردادها ذکر می شود در زمان اختالف بین کارفرما و پیمانکار داور مورد نظر کمیسیون خـاص مـی باشـد کـه نحـوه      
تعیین داور در قرارداد امکـان  زیرا در زمان اختالف و مراجعه پیمانکار به مراجع قضایی بدلیل .تعیین داور عادالنه نیست

.پیشنهاد می گردد داور مرضی الطرفین در قراردادها در نظر گرفته شود.رسیدگی وجود ندارد
نظام فنی و اجرایی موضوع تشخیص صالحیت دستگاههاي اجرایی در انجام قراردادهـاي عمرانـی اجـرا    10-5بند -10

یی و یا شرکتهاي دولتی به عنوان کارفرما، بـا پیمانکـاران   در چارچوب بودجه هاي تخصیصی تمام دستگاهاي اجرا.شود
در صورتیکه بسیاري از این دستگاهها نه بدنه حقوقی و نـه تخصصـی   .بخش خصوصی اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند

.رددر زمینه قراردادهاي دارند و این موضوع در فرآیند اجراي کار مشکالتی جدي براي پیمانکاران به وجود می آو
ابالغ ( خسارت تاخیر پرداختی به پیمانکار و پیش پرداخت از طریق اجرایی شدن آیین نامه تنظیم معامالت دولتی-11

ضـمانت  : آیین نامـه تنظـیم معـامالت دولتـی    11ماده .شودبرانج)1394/09/22معاون اول محترم ریاست جمهوري 
باید -1383مصوب -قانون برگزاري مناقصات ) 10(اده م) ب(که طبق بند ) کارفرما(تأخیر تعهدات مالی مناقصه گزار 

در اسناد مناقصه و به تبع آن در قرارداد منعقده قید و تعهد گـردد، بـر اسـاس شـاخص تـورم اعالمـی بانـک مرکـزي         
کشور، نحوه محاسبه تمدیـد مـدت پیمـان    برنامه و بودجهسازمان . جمهوري اسالمی ایران تعدیل و پرداخت می گردد

در .با لحاظ پرداخت ضمان تأخیر تعهدات مالی کارفرما را تهیه و ابالغ نمایـد ) ردن تأخیر تحویل مورد معاملهمجاز شم(
میزان پیش پرداخـت از پـانزده   : تضمین پیش پرداخت6بند پ ماده ،حال حاضر این موردآیین نامه اجرایی نمی شود

دقیق آن بایـد در اسـناد فرآینـد ارجـاع کـار و پیمـان از       درصد تا بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان است که مقدار 
.بخش خصوصی معتقد است بعضاً پیش پرداختی صورت نمی گیرد.سوي کارفرما پیش بینی و قید شود

پیشنهادات در خصوص برخی از بندهاي شرایط عمومی پیمان•
ري متوجـه پیمانکارباشـد،بنابه   هرگاه پیش ازاتمام کارهاي موضوع پیمان،کارفرمابدون آنکه تقصـی : 48حذف ماده -1
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مصلحت خودیاعلل دیگر،تصمیم به خاتمه پیمان بگیرد خاتمه پیمان راباتعیین تـاریخ آمـاده کـردن کارگـاه بـراي      
روزباشـدبه پیمانکـارابالغ مـی کنـدکارفرماکارهایی راکـه ناتمـام مانـدن آنهـا موجـب          15تحویل کـه نبایدبیشـتراز  

غ تعیین می کندومهلت بیشتري به پیمانکارمی دهد تاپیمانکـار بتوانـد درآن   بروزخطریا زیان مسلم است دراین ابال
.مهلت این گونه کارهاراتکمیل کندو کارگاه راآماده تحویل نماید

گانه فسخ پیمان از سوي کارفرما13موارد : 46اضافه نمودن تبصره به ماده -2
یا فسخ پیمان بـر خـالف   46شود اعمال ماده چنانچه بعد از رسیدگی قضایی یا داوري مشخص : پیشنهادي تبصره

.به جبران خسارت شودمکلفمقررات بوده است، سازمان دولتی باید 
پیرامون نحوه شرایط داوري که تماماً یکطرفه می باشد: 53اصالح ماده -3

%10به % 25پیرامون افزایش نرخ و تغییر آن از : 29اصالح ماده -4

داردکه به منظورتقویت بنیه مالی پیمانکار،مبلغی به عنوان پیش پرداخت کارفرماموافقت“ جمله : 36اصالح ماده -5
.اصالح شود“... کارفرکا مکلف است ”به جمله “ .به پیمانکارپرداخت کند
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مصوبات

استانی

دستگاههاي اجرایی یهکلپنجره واحد و دولت الکترونیک مقرر گردید ضمن توجه فعالیت جهت بازنگري در -1
استان، موضوع با همکاري اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي استان از طریق سرپرست محترم حوزه 
امور اقتصادي و سرمایه گذاري معاونت هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان رضوي

.مورد پیگیري قرار گیرد
دستگاههاي اجرائی با فعاالن اقتصادي بخشهاي اردادهاي پیمانکاري در خصوص دستور کار بررسی قر

بطور و با توجه به مطالب مطرح شده در جلسهو به منظور تراضی در این قراردادها خصوصی و تعاونی
:مقرر گردیدجمعی توافق و ضمن تاکید بر لحاظ شدن اجراي آن در کلیه قراردادها

صوصـی عـدم تفـویض اختیـار اسـتانی در خصـوص تنظـیم        از آن جا که یکی از مشکالت بخـش خ -1
قراردادها و متعاقب آن هزینه هایی است که متحمـل بخـش خصوصـی مـی شـود، لـذا اسـتانداري        
محترم طی مکاتباتی لزوم تفویض اختیار تنظیم قراردادهاي پیمانکاري بـه ادارات کـل و شـرکتهاي    

.ي نماینددولتی استانی را از طریق وزارتخانه هاي ذیربط پیگیر
استانداري محترم طی نامه اي به کلیه دستگاههاي عمرانی کـار اسـتان و شـرکتهاي دولتـی ابـالغ      -2

قـانون بهبـود مسـتمر محـیط     11نمایند تا ضمن رعایت قوانین و مقررات در چارچوب بند چ مـاده  
.کسب و کار قراردادهاي مربوطه را به نحوي تنظیم نمایند تا حقوق طرفین رعایت گردد

کـه در  شـدند کلیه دستگاههاي دولتی و وابسته به دولت و شرکتهاي دولتی و شهرداري ها موظـف  -3
خصوصاً موارد شاخص مانند ارز، قلز، ( مناقصات و عقد قراردادها الزاماً نحوه جبران افزایش قیمت ها

.نسبت به زمان برگزاري مناقصه و یا عقد قرارداد منظور نمایند...) دستمزد و 
قـانون احکـام   34ي اجرایی تا زمان تدوین و ابالغ سند نظام فنی و اجرایی منطبق بر ماده دستگاها-4

هــ  33497ت/2339دائمی توسعه مکلف به اجراي نظام فنی واجرایی موضوع تصویب نامـه شـماره   
.شدندهیأت  محترم وزیران 1385/04/20مورخ 

پیمانکـاران در چـارچوب نظـام فنـی و     فرآیند اجراي تعیین صـالحیت  توافق و مقرر شد بطور کلی -5
.اجرایی یکپارچه و صرفاً توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي انجام شود

تمامی بخشنامه ها و دسـتورالعمل هـاي جبرانـی و حمـایتی از پیمانکـاران در قراردادهـاي       اجراي -6
.قرار گرفتمورد توافق ..... عمرانی همانند بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز، نرخ فلزات و 

بخشنامه دامنه قیمت مناسب در برگزاري همه مناقصات و پرهیز از واگذاري کـار بـه قیمـت صـرفاً     -7
.شوداجرااز طرف پیمان دهندهپایین که منجر به تبعات بعدي و عدم انجام تعهدات می شود

مطالبـات پیمانکـاران   بخشنامه هاي تعدیل و مابه التفاوت در قراردادهاي دولتی و پرداخت به موقع -8
.گرددو اجرا عیین و به موقع ابالغ تدر حین اجراي کار

نظام فنی و اجرایی موضوع تشخیص صالحیت دستگاههاي اجرایی در انجام قراردادهـاي  10-5بند -9
.عمرانی اجرا شود

خسارت تاخیر پرداختـی بـه پیمانکـار و پـیش پرداخـت از طریـق       برانجتوافق و تاکید شد تا -10

صنایع، معادن و کشاورزي ایراناتاق بازرگانی، 

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 
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دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

مصوبات

استانی

دستگاههاي اجرایی یهکلپنجره واحد و دولت الکترونیک مقرر گردید ضمن توجه فعالیت جهت بازنگري در -1
استان، موضوع با همکاري اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي استان از طریق سرپرست محترم حوزه 
امور اقتصادي و سرمایه گذاري معاونت هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان رضوي

.مورد پیگیري قرار گیرد
دستگاههاي اجرائی با فعاالن اقتصادي بخشهاي اردادهاي پیمانکاري در خصوص دستور کار بررسی قر

بطور و با توجه به مطالب مطرح شده در جلسهو به منظور تراضی در این قراردادها خصوصی و تعاونی
:مقرر گردیدجمعی توافق و ضمن تاکید بر لحاظ شدن اجراي آن در کلیه قراردادها

صوصـی عـدم تفـویض اختیـار اسـتانی در خصـوص تنظـیم        از آن جا که یکی از مشکالت بخـش خ -1
قراردادها و متعاقب آن هزینه هایی است که متحمـل بخـش خصوصـی مـی شـود، لـذا اسـتانداري        
محترم طی مکاتباتی لزوم تفویض اختیار تنظیم قراردادهاي پیمانکاري بـه ادارات کـل و شـرکتهاي    

.ي نماینددولتی استانی را از طریق وزارتخانه هاي ذیربط پیگیر
استانداري محترم طی نامه اي به کلیه دستگاههاي عمرانی کـار اسـتان و شـرکتهاي دولتـی ابـالغ      -2

قـانون بهبـود مسـتمر محـیط     11نمایند تا ضمن رعایت قوانین و مقررات در چارچوب بند چ مـاده  
.کسب و کار قراردادهاي مربوطه را به نحوي تنظیم نمایند تا حقوق طرفین رعایت گردد

کـه در  شـدند کلیه دستگاههاي دولتی و وابسته به دولت و شرکتهاي دولتی و شهرداري ها موظـف  -3
خصوصاً موارد شاخص مانند ارز، قلز، ( مناقصات و عقد قراردادها الزاماً نحوه جبران افزایش قیمت ها

.نسبت به زمان برگزاري مناقصه و یا عقد قرارداد منظور نمایند...) دستمزد و 
قـانون احکـام   34ي اجرایی تا زمان تدوین و ابالغ سند نظام فنی و اجرایی منطبق بر ماده دستگاها-4
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ابـالغ معـاون اول محتـرم ریاسـت جمهـوري      ( اجرایی شـدن آیـین نامـه تنظـیم معـامالت دولتـی      
.انجام شود)22/9/1394

ملی و فراگیر

 در خصوص پیشنهادات دبیرخانه شـوراي  استانبا توجه به اتفاق نظر کلیه اعضاي محترم شوراي گفت و گوي
به عنوان مصوبات ملی شـورا کـه قابلیـت    ، این پیشنهادات به شرح زیر و گفت و گوي دولت و بخش خصوصی 

و پیگیـري توسـط   دولت و بخش خصوصی کشـور در شوراي گفت و گويجهت طرح پیگیري از مرکز را دارند 
:سازمان برنامه و بودجه کشور مورد تصویب قرار گرفتطریقیریت و برنامه ریزي استان ازدسازمان م
قـانون احکـام دائمـی    34تدوین سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه موضوع مـاده  ر پیگیري تسریع د-1

برنامه هاي توسعه کشور
به عنوان نماینده دولت، با توجه بـه اشـرافی کـه بـه موضـوعات پیمانکـاران       برنامه و بودجهسازمان -2

داور مرضـی  دارند، در این خصوص با بخش خصوصی و دولتی همکاري و تبادل نظر نموده و نهایتـاً  
.الطرفین پیمان دهنده و پیمان گیرنده باشد

.بر ابالغ آن بوده استبنابر1394پیگیري ابالغ شرایط عمومی پیمان جدید که از سال -3
روش حل و فصل دعاوي و تخصصی کردن روش رسیدگی به پرونده هاي قضائی در محاکم اصالح -4
:عمومی پیمانبرخی از بندهاي شرایط اصالح پیشنهادات در خصوص -5

هرگاه پیش ازاتمام کارهاي موضـوع پیمان،کارفرمابـدون آنکـه تقصـیري متوجـه      : 48حذف ماده 
پیمانکارباشد،بنابه مصلحت خودیاعلل دیگر،تصمیم به خاتمه پیمان بگیرد خاتمه پیمـان رابـاتعیین   

ــل کــه نبایدبیشــتراز   ــراي تحوی ــاریخ آمــاده کــردن کارگــاه ب پیمانکــارابالغ مــی روزباشــدبه 15ت
کندکارفرماکارهایی راکه ناتمام ماندن آنها موجب بروزخطریا زیان مسلم است درایـن ابـالغ تعیـین    
می کندومهلت بیشتري به پیمانکارمی دهد تاپیمانکار بتواند درآن مهلت ایـن گونـه کارهاراتکمیـل    

.کندو کارگاه راآماده تحویل نماید

گانه فسخ پیمان از سوي کارفرما13وارد م: 46اضافه نمودن تبصره به ماده 

یـا فسـخ   46چنانچه بعد از رسیدگی قضایی یا داوري مشخص شود اعمال ماده : تبصره پیشنهادي 
.به جبران خسارت شودکلفپیمان بر خالف مقررات بوده است، سازمان دولتی باید م

اشدپیرامون نحوه شرایط داوري که تماماً یکطرفه می ب: 53اصالح ماده 

%10به % 25پیرامون افزایش نرخ و تغییر آن از : 29اصالح ماده 

داردکه به منظورتقویـت بنیـه مـالی پیمانکـار،مبلغی بـه      کارفرماموافقت“ جمله : 36اصالح ماده 
.اصالح شود“... کارفرکا مکلف است ”به جمله “ .عنوان پیش پرداخت به پیمانکارپرداخت کند
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ــل کــه نبایدبیشــتراز   ــراي تحوی ــاریخ آمــاده کــردن کارگــاه ب پیمانکــارابالغ مــی روزباشــدبه 15ت
کندکارفرماکارهایی راکه ناتمام ماندن آنها موجب بروزخطریا زیان مسلم است درایـن ابـالغ تعیـین    
می کندومهلت بیشتري به پیمانکارمی دهد تاپیمانکار بتواند درآن مهلت ایـن گونـه کارهاراتکمیـل    

.کندو کارگاه راآماده تحویل نماید

گانه فسخ پیمان از سوي کارفرما13وارد م: 46اضافه نمودن تبصره به ماده 

یـا فسـخ   46چنانچه بعد از رسیدگی قضایی یا داوري مشخص شود اعمال ماده : تبصره پیشنهادي 
.به جبران خسارت شودکلفپیمان بر خالف مقررات بوده است، سازمان دولتی باید م

اشدپیرامون نحوه شرایط داوري که تماماً یکطرفه می ب: 53اصالح ماده 

%10به % 25پیرامون افزایش نرخ و تغییر آن از : 29اصالح ماده 

داردکه به منظورتقویـت بنیـه مـالی پیمانکـار،مبلغی بـه      کارفرماموافقت“ جمله : 36اصالح ماده 
.اصالح شود“... کارفرکا مکلف است ”به جمله “ .عنوان پیش پرداخت به پیمانکارپرداخت کند
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