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فع رسی در راستای ربر گذاری و تامین مالی با محوریتکمیسیون سرمایه "اوراق اسناد خزانه اسالمی و اوراق تسویه خزانه"جلسه کار گروه ویژه 

اوراق و ارائه پیشنهادات اصالحی جهت تسهیل فرآیندهای اجرایی با خوشامدگویی آقای سازی در چگونگی انجام ارائه خدمات این ابهام و شفاف

های اخیر در جهت نیل به دریغی که در ماههای بیکنندگان برای همراهی و کمکتک شرکتز تکمهندس باقری و قدردانی خانم مهندس بصیری ا

 جلسه دستور توضیح با ادامه می و اوراق تسویه خزانه صورت گرفته آااز گردید  دریک بررسی جامع در ارتباط با مساله اوراق اسناد خزانه اسال

 باشد:و میهمانان محترم به بحث و تبادل نظر پرداختند که اهم آن به شرح زیر می ءتوسط خانم بصیری اعضا

ی در خصوص مشکالت مربوط به این خراسان رضو تاسیساتی و ساختمانی هایشرکت کارفرمایان صنفی انجمن محترم سلیمی دبیر آقای

 ،های عمرانی و تعداد زیاد پیمانکاران در استاناجرای طرح محلهای اخیر از اوراق عنوان کردند: پیمانکاران عمرانی به دلیل طلب قابل توجه سال

گذشته را در بحث تهاتر با اداره امور مالیاتی مطرح کرد که آن را صرفاً  مشکل سال نخستیناند  وی بیشترین مشکالت را در بحث اسناد خزانه داشته

هایی دانست که در مکانیزم اجرایی وجود دارد  وی پیشنهاد کرد که بهتر است این مکانیزم استانی شود به این ترتیب که روند ناشی از پیچیدگی

حذف شود  همچنین پیشنهاد کردند که بهتر است اعداد و ارقام  زانه و برگشت آنتایید اداره کل خها به تهران و طوالنی مدت رفت و برگشت فرم

 قرار گیرد  در اختیار پیمانکارانها به امور مالیاتی مدیریت پرداخت به منظوربدهی و طلب 

اصلی  محورق در سه پیشنهادات خود رادر خصوص این اوراعضو محترم هیات مدیره انجمن پیمانکاران استان خراسان رضوی  آقای سرخوش

 -3، تسویهاد رفع پروسه بلندمدت صدور اسن-2های قابل مطالبه از طریق تهاتر در اداره مالیاتی، مالیاتحذف کلمه قطعی شده از  -1: مطرح کردند

 اوراق  توسط اینبرای تهاتر  مشخصتکلیف  تعیین

اگرچه مبلغ کل تهاتر  رضوی با بیان اینکه خراسان مالیاتی امور کل اداره منابع و مدیریت توسعه محترم در ادامه آقای میرنامی معاونت

های پایانی سال گذشته نسبت به کل مطالبات کم است اما اکنون در روند اجرایی اوراق تسویه، استان در کل کشور ریال( در ماه 41829027962)

و مشکالتی وجود دارد و سازمان به دنبال رفع مشکالت و کوتاه کردن روند  هاچالش عملیاتیدر ابتدای هر رتبه دوم را داراست و باید در نظر داشت 

برای اوراق تسویه وجود ندارد چرا  بخشودگی جرایمدر خصوص  اییافتهقطعیتخاطر نشان کردند که یک روال    همچنین ایشانوصول اوراق هست

 کند یر میها در سنوات مختلف تغیهاست و بخشنامهکه جرایم وابسته به بخشنامه

یرا حتما قطعی باشد زباید مورد مطالبه بیان کردند که مالیات نیز در این خصوص آقای خاکساری معاونت محترم امور مالیاتی اشخاص حقیقی 

دند که کرشده است خاطر نشان با بیان اینکه جرایم نیز جزء بدهی قطعی ایشانباشد  شده قطعی  بدهی مالیاتی ویطلب داریم که  مؤدیزمانی از 

ل بدهی اص تفکیکروندی برای  در نظر گرفت بلکه نیاز به تعریفرا بخشیده شده در زمان تهاتر این امکان وجود ندارد که در همان جا بتوان جرایم 

یدگی نیاز به رسها هبازه زمانی که این اظهارنامها و به علت عدم قطعیت اظهارنامه همچنین بیان کردندایر قابل بخشش است   قابل بخشش و و جرایم

 وجود ندارد   اظهارنامه ابرازامکان تهاتر همراه با  دارند

که در هنگام صدور اظهارنامه پیمانکاران بتوانند بخشی که  شدندخواستار یافتن راهکاری  قید دوست دبیر انجمن مهندسانآقای  در این راستا

ه که اگر چه فلسف شدندیادآور  بعالوه پیروی این بحث، نماینده جامعه پیمانکاران  الحساب پرداخت کنندبه صورت علی را خود خواهان آن هستند

ها و مطالبات دولت است اما متاسفانه در این راستا سازمان امور مالیاتی با بخش اقتصادی عمالً یک نقش را ایفا سازی بدهیخزانه شفاف اوراق

 کنند هرچند که زیر نظر یک وزارتخانه هستند نمی
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 با توجه به کاهش ظرفیت که کردندخاطر نشان  رئیس محترم اداره نظارت مالی اداره کل امور اقتصاد و داراییآقای اسکویی در بخش دارایی،  

بخش خصوصی ها  و افزایش آگاهی سایر استان نسبت به سال گذشته هزار ریال میلیارد 50هزار میلیارد ریال به  125تسویه از مبلغ اوراق  ریالی

ستگاه تر اقدام کند و دسریع زیرا اگر در استانی بخش خصوصی تقاضای خود را برای این اوراق افزایش دهد ،هااستان باید به منظور استفاده از ظرفیت

به و آموزش انی رساطالع  بنابراین باید در خصوص کندها استفاده تواند از این ظرفیتگو باشد استان بیشتر و بهتر میامور مالیاتی نیز به موقع پاسخ

انه سماد سام تواند بخش خصوصی را بیشتر ترایب کند حداکثر تالش را کرد و تسهیل روند صدور اسناد می های متولیو سازمان های خصوصیبخش

تومان  5200000000مبلغ درصد از  80اندازی شده است  درسال گذشته حدود ها و مطالبات دولت راهنیز در بستر پنجره واحد برای مدیریت بدهی

 اسناد تسویه تهاتر شده به استان خراسان اختصاص یافته است 

ت دریاف: مورد اول این است که اعالم نمودند راستاپیمانکاران را در سه جامعه مشکالت های ساختمانی در بخش تامین اجتماعی، انجمن شرکت

 شود که از یکست  این امر موجب بروز مشکل برای پیمانکارانی میاهای عمرانی لحاظ شدهاسناد خزانه صرفاً در ارتباط با پیمانکاران مشمول طرح

 است که پروژه ایر عمرانی از دولت مطالبات دارند اما در یک طرح عمرانی به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارند  مورد دوم، مشکل مربوط به جرایم

و نهایتاً مشکل مربوط به پروسه طوالنی صدور اوراق است که موجب بی انگیزگی پیمانکاران  گیردبخشش تنها در شرایط تسویه کامل صورت می

 شود  می

های ایرعمرانی توافقی حدر خصوص این مسائل بیان کردند در مورد طر رئیس محترم امور درآمد اداره تامین اجتماعی استانآقای ابراهیمی 

شود این امر برای پیمانکاران ایرعمرانی تسری پیدا است و تصمیمات از باال به پایین گرفته میصورت نگرفته و چون سیستم به صورت متمرکز 

عمرانی مرجع ذیربط خود را دارند  وی در رابطه با جرایم نیز عنوان کردند که های ایرهای عمرانی است اما پروژهدولت مرجع طرحبعالوه کند  نمی

 شود و سازمان تامینداری کل ریخته میند تغییر در قوانین و مقررات هست  همچنین جرایم به حساب خزانههرگونه تغییر در احتساب جرایم نیازم

 جرایم ندارد  درآمدی از محلاجتماعی 

ه طلب و یتواند به منظور تسونژاد رئیس محترم اداره خزانه اداره کل امور اقتصادی و دارایی نیز تاکید کردند که تامین اجتماعی میآقای یاوری 

تواند بین دولت و تامین اجتماعی قرار بگیرد و تسویه را انجام دهد  وی همچنین بیان مطالباتش بین دو دستگاه دولتی قرار بگیرد اما پیمانکار نمی

 کردند که از هم اکنون اسناد خزانه قابلیت واگذاری به سازمان تامین اجتماعی را دارند  

 ایی که در اختیار دارند قابلیتها برای اسناد خزانهها، جامعه پیمانکاران خواستار این هستند که در بانکر بانکدر خصوص کاربری اسناد خزانه د

ابلیت محور قاسناد خزانه در بانک در دو توضیح دادند: در این خصوص  کارشناس محترم حقوقی بانک ملیمتین  یمصرف پیدا کنند  آقای دکتر آذر

تواند مورد پذیرش قرار بگیرد یا نه، در قه و تضمین و در جهت بدهی  صرف نظر از بحث حقوقی که این اوراق بهادار می: در جهت وثیطرح دارند

تواند به عنوان تضمین مورد قبول واقع شود و تمام مقررات مربوط به اوراق مشارکت قابل تسری به این اوراق بینی شده این اسناد مینامه پیشآیین

ها باید ساز و کاری در جهت استفاده از این اوراق به عنوان تضمین تبیین کنند منتها دو محدودیت اصلی در این رابطه وجود بانک است  بنابراین

با    در رابطهقابل اختصاص است مشخصی از ارزش اوراق سقف دارد: یک در مورد سقف زمانی تسهیالت )تنها تا سقف سر رسید( و دوم تسهیالت تا

های دولتی یک سری محدودیت دارند  دومین موضوع در خصوص های دولتی و خصوصی تفاوت قائل شد چرا که بانکباید بین بانکبحث تهاتر 

هکاران وان تهاتر از بدهای دولتی اگر بپذیرند این اوراق را به عنهای دولتی مصداق دارد که معامالت آن براساس مزایده است، به این ترتیب بانکبانک

 باید سازکاری را تعیین کند که تشریفات مزایده رعایت شود  کنندقبول 
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را در  ادیزیضمن بیان اینکه سازمان تقریباً در این زمینه فعالیت سازمان برنامه و بودجه  دبیرخانه شورای نظارت استاند رئیس محترم آقای آزا 

اید بستری بن اوراق با نرخ مشخصی در بازار بورس قابلیت نقل و انتقال دارد نون ایپیشنهاد کردند: با توجه به اینکه اکدهد سطح استان انجام نمی

ها و     این اسناد بهادار که به امضاء وزیر اقتصاد و دارایی رسیده است بتوانند فراهم شود که در جاهای دیگر از جمله سازمان تامین اجتماعی، بانک

 برداری قرار گیرند گذاری و مورد بهرهارزش

 ختم جلسهو امکان حصول آن از طریق پیگیری در شورای گفتگو مصوبات زیر  طرحبندی جلسه با اتمه آقای مهندس باقری ضمن جمعدر خ

 اعالم کردند   را

 
 

 جلسه: مصوبات 

 گیری بیشتر از ظرفیت اوراق خزانه اسالمی و اوراق تسویه خزانهاصالح قانون به منظور بهره 

 برداری از این اسنادهای ذیربط استانی در جهت ارتقاء روند بهرهفعلی با هماهنگی دستگاهنامه پیگیری اصالح آیین 

 یزبانی با مانجام فرآیند مراحلبط و پیمانکاران به منظور آشنایی از ذیرهای تاکید بر بحث آموزش و ارائه برنامه آموزشی برای دستگاه

 های مجریاتاق بازرگانی و مشارکت سازمان
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  نیکوصفای، بصیریآستانی، : هاخانم

، سرخوشرضایی، دانشور، خوش سبک، پاسبان، حسینی، خاکساری، باقری، نیا، متین، آزاد، اسکوئی، اشرفابراهیمی، احمدزاده، آذری، آذری: آقایان

  نژاد ، یاوریمیرنامی ،منصوریانزاده، قیددوست، مقدم، سلیمی، عیدی
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