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 17/1/99  خالصه مذاکرات جلسه
 

 در حضور معاونت محترم ریاست جمهوري و ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور
 

روز یکشنبه  12/45تا  11/30بر اساس هماهنگی انجام شده قبلی توسط جناب آقاي مهندس دادمان، جلسه اي از ساعت 
 :بودجه جناب آقاي دکتر نوبخت با حضور نفرات زیر تشکیل شد در دفتر ریاست محترم سازمان برنامه و 99/1/17
، حضرتی (اپک)، سعیدآبادي (فدراسیون آب)، چوبدار (راهسازي)، چمن آرا ی)گنحضرات آقایان مهندسان: انصاري (شوراي هماه -

 انی ایران)(اتاق بازرگانی)، دکتر قانع فر (نظام فنی و اجرایی)، دکتر گالبتونچی (سندیکاي شرکتهاي ساختم
 :موارد مطروحه از سوي نمایندگان تشکلها

در شرایط فعلی و با توجه به ماهیت فعالیت شرکتهاي حوزه صنعت احداث کشور و در راستاي سیاستهاي دولت براي عبور از  - 1
ري و تعیین تکلیف شرایط بیماري کرونا، باید در خصوص تعطیلی کامل یا ادامه فعالیت کاري این شرکتها بصورت دقیق تصمیم گی

 شود تا از اجراي سلیقه اي و برخوردهاي مختلف توسط کارفرمایان طرحها و پروژه ها اجتناب شود
توصیه ما این است که فعالً فعالیتهاي اجرایی کارگاهها و به تبع آن شرکتها تا عادي شدن شرایط کامالً�ً�ً متوقف گردد سپس با 

برنامه و بودجه) و با مساعد شدن شرایط مجدد کارگاهها و شرکتها مشغول بکار گردند رصد شرایط و با هماهنگی دولت (سازمان 
 .در این شرایط پیشنهاد مشخص تعطیلی کارگاهها و شرکتها و پذیرش آثار آن از سوي دولت است

رانها به ویژه پس در ادامه بحث شد که صنعت ساخت و ساز (حوزه فعالیت ما) یک فعالیت شاخص تولیدي است و اساساً در بح - 2
اقتصادي زودبازده عمل می کند و می تواند باعث تسریع در رشد  -از عبور از بحرانها این صنعت به عنوان یک بخش تولیدي 

اقتصادي و اشتغال زایی پایدار و مطمئن شود اشاره گردید. اشاره شد که حوزه فعالیت ما بیش از دو میلیون نفر بصورت مستقیم 
میلیون نفر از جمعیت کشور متأثر از فعالیتهاي این حوزه هستند. حال گله این است  8د و به این ترتیب بالغ بر مشغول کار هستن

که چرا برخی از مقامات دولتی و حتی تا سطح وزرا متأسفانه قبول ندارند که فعالیتهاي شرکتهاي حوزه مهندسی و پیمانکاري 
اي تولیدي وارد و آنها را مشمول استفاده از مزایا و تسهیالت تولیدکنندگان نمی صنعت احداث کشور در دامنه شرکتها و فعالیته

 .دانند
در ادامه به رفتار دوگانه کارفرمایان و برخی مقامات دولتی در شروع بکار یا عدم شروع بکار کارگاهها و طرحهاي اجرایی در  -3

به نامه مدیر آب و برق خوزستان، دستور وزارت محترم راه در  روزهاي اخیر اشاره نمودند. در این خصوص بصورت انتقادي اشاره
پاسخ نامه راهسازي و نامه منتصب به ریاست محترم دفتر ریاست جمهوري اشاره شد و آنها را مغایر بار سیاستهاي اعالم دولت و 

 .اطالعیه هاي ستاد کرونا دانست
 خصوص می باید ابالغ شود در ادامه خواستار این شدیم که تصمیم قاطع و واحدي در این

بحث شد که از حوزه و منظر اشتغال باید به شرایط فعلی شرکتهاي مشاور و پیمانکار احداث توجه شود این براي اینکه این   -4
شرکتها در حوزه اشتغال زایی ماندگار باشند باید دفاتر این شرکتها پابرجا و زنده بماند در این خصوص باید با اولویت بحثهاي 

امه و تسهیالت بانکی می باید مورد توجه و نویل لیست بیمه بدون دریافت وجه، تمدید و بخشش هاي مالیاتی، تمدید ضمانتتح
 .ابالغ گردد. بطور مشخص باید این معافیتها براي این شرکتها نیز جاري شود

طور مشخص نام شرکتهاي مشاور و پیمانکار  در ادامه انتقاد و گله شد، چرا در بخشنامه ها و مصوبات دولت در این شرایط، به  -5
صنعت احداث در کنار دیگر صنوف ذکر نمی گردد چرا باید تقریباً نام تمام اصناف باشد ولی همواره ما بحث کنیم که مثالً منظور از 



ا بصورت مشخص خدمات یا تولید ما هم هستیم و به ما هم اشاره دارد. وقتی همه صنوف ذکر می شود چه دلیلی دارد که نام م
 !ذکر نمی شود. براي نمونه به بخشنامه اخیراالبالغ بیمه اشاره شد که نام همه هست بجز ما

بحث شد که ظرفیت شرکتهاي حوزه صنعت احداث بسیار بیشتر از حجمی است که فعالً بکارگرفته شد و این شرکتها قادرند   -6
را در وضعیت فعلی حفظ کنند قطعاً با مساعدت دولت پس از رفع این در صورتی که شرایط مساعد گردد و بتوانند ساختار خود 

 .بحران جدي عالم گیر با افزودن بر توان کاري و شیفتهاي کاري می توانند عقب افتادگیهاي اجباري حادث شده را جبران نمایند
رکتها از اسفندماه تا پایان شرایط حاد به این منظور باید بتوانند سازمانهاي خود را در این شرایط سخت زنده نگهدارند. این ش

کرونایی باید حقوق و مخارج شرکتها و طرحهاي خود را بدهند و بحثهاي مالی مربوطه را کنترل کنند. در شرایطی که کار نمی 
 .کنند و این کار نکردن اجباري بر آنها حدوث یافته آیا بدون حمایت دولت نمی توانند در پایان این بحران زنده باشند

آیا بدون دریافت بسته هاي حمایتی از سوي آنها مانند دیگر اصناف می توان ماند و عقب افتادگیها را جبران نمود و در سال جهش 
 تولید نقش داشته باشند؟

این قشر نیز جداً نیاز به حمایت دولت به ویژه سازمان برنامه و بودجه دارند در صورتی که حمایت شده مشمول این بسته هاي 
 .حمایتی شوند قطعاً زنده و فعال خواهند ماند وگرنه تبعات اجتماعی سختی در انتظار آنهاست

در کارگاهها با وجود افراد مختلف و مشاغل مختلف مانند مشاغل کارگري از جمله آرماتوربندي و قالب بندي و... باید مسأله  -7
 .باشد ویژه توجه مورد  گسترش بیماري

بحثهاي مختلفی در جریان است از جمله استفاده از ظرفیتهاي قراردادي مانند تعلیق و تعدیل خاص و موارد در حوزه کارگاهها   -8
دیگر. مثال بحث تعلیق اساساً به درد مشاوران نمی خورد یا در حوزه پیمانکاري نیز بسیاري تفسیرپذیر است لذا باید مواردي در این 

ي خاص و کامالً مشخص به کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران ابالغ شود تا همه قسمت اندیشیده شود که بصورت دستورالعملها
 .بصورت هماهنگ آن را اجرا و به آن عمل کنند. بدین ترتیب از بحثهاي سلیقه اي و برداشتهاي مختلف اجتناب خواهد شد

مشخص درا ین خصوص تشکیل کار گروهی  حتی باید در این خصوص از ظرفیتهاي موجود در قراردادها فراتر رفت لذا پیشنهاد -9
متشکل از نمایندگان تشکلها و سازمان برنامه و بودجه براي اتخاذ تدابیر و راهکارهاي موثر در خصوص جبران این آثار و این موارد 

 .است
ا در حوزه هاي بیان شد که سیر حل مشکالت ما که به آن اعتقاد کامل داریم از سازمان برنامه و بودجه است و اگرچه م  - 10

 .هاي دیگر سر و کار داریم ولی سازمان برنامه و بودجه را متولی حل مشکالت می دانیمخانهارتتخصصی خودمان با وز
 

 :اهم فرمایشات دکتر نوبخت
 ایشان فرمودند: بحث تعطیلی کامل شرکتها و کارگاهها و یا امکان ادامه فعالیت آنها تحت پروتکل بهداشتی خاص بحث مهمی  -1

است که می باید با هماهنگی با وزارت بهداشت و درمان صورت بپذ یرد. به این منظور ایشان اعالم کردند در حاشیه جلسه اي که 
امروز عصر در ستاد کرونا دادند با دکتر نمکی مقام محترم وزارت بهداشت در این خصوص مذاکره خواهند کرد و پیشنهاد تشکیل 

موضوع و امکان تهیه یک پروتکل براي اجراي کارها تجت این پروتکل یا تعطیلی کامل کارگاهها و یک کارگروه ویژه براي بررسی 
شرکتها را دارند.. ایشان تأکید کردند این کارگروه متشکل از نفرات منتخب تشکلهاي صنعت احداث و نفرات از وزارت بهداشت 

. ایشان موکداً اعالم داشتند هماهنگ خواهند کرد تا دکتر نمکی خواهد بود و جلسه آن در هفته جاري تشکیل و سریعاً اقدام شود
 .یا نماینده ایشان با ما مرتبط و هماهنگ شوند

ایشان چند بار تأکید کردند که از نظرشان شرکتهاي حوزه ساخت بازوي دولت و همکاران صدیق دولت هستند و یکی از   -2
  .مهمترین بخشها و فعالیتهاي تولیدي کشورند

تأکید داشتند درسال جهش تولید به فعالیتهاي این حوزه بسیار امیدوار هستند و آن را به عنوان یک فعالیت تولیدي بسیار  ایشان
 .مؤثر در این جهش می دانند



(هشتاد) هزار میلیارد تومان به پروژه صنعت احداث در سال جاري اشاره کردند و بیان نمودند که  80ایشان به تخصیص حدود   -3
 .همیت جایگاه کم نظیر صنعت احداث در رشد اقتصادي و جهش تولیدي کشور اعتقاد راسخ دارند و بارها به آن اشاره کردندبه ا

 :در پایان ایشان به دو نکته اشاره نمودند -4
ه جلو ببرید و بودج اوالً بحثهاي مربوط به شرایط فعلی و آثار آن و رفع آن را تأکید داشتند که از طریق سازمان برنامه و  - 4 – 1

 .دنمی دانقول مساعد در حل مشکالت دادند و سازمان برنامه و بودجه متولی بررسی و حل این معضالت 
ایشان موافقت نمودند تا با تشکیل کارگروه بررسی مسائل اقتصادي و تخصیص بسته هاي مالی باحضور دکتر پورمحمدي و   -4 -2

 .شود اتخاذات الزم و تصمیمدکتر قانع فر و نمایندگان تشکلها سریعاً جلسات این کارگروه برگزار شده 
 

 :نتیجه هاي کلی
مل یا امکان آغاز فعالیت کارگاه براساس یک پروتکل بهداشتی در صورت امکان با تشکیل کارگروه بررسی بحث تعطیلی کا -الف 

 .عضویت نمایندگان تشکلها و نمایندگان وزارت بهداشت و حصول نتیجه در هفته جاري
تشکیل کارگروه بررسی آثار اقتصادي و تخصیص بسته هاي حمایتی در شرایط کرونا با حضور دکتر پورمحمدي و معاونت  -ب 

 . قتصادي سازمان و دکتر قانع فر و نمایندگان تشکلهاا
مقرر شد تا فردا موارد مدنظر ما جمع بندي و جهت طرح در کارگروه مسائل اقتصادي و تخصیص بسته هاي حمایتی به آقاي  -ج 

ظرات نمایندگان دکتر قانع فر تقدیم شود. دکتر گالبتونچی مأمور هماهنگی در این خصوص با دکتر قانع فر شد و مقرر شد ن
 .تشکلهاي حاضر جمعبندي و از طریق شوراي هماهنگی به دکتر قانع فر ارسال شود

 


