
 به نام خدای بزرگ و توانا و بسمه تعالی

 در شهر اصفهان 12/10/98قطعنامه ی اجالس شورای ادواری انجمن های پیمانکاران عمرانی سراسری کشور روز پنجشنبه مورخ 

با صلوات بر محمد و آل محمد و با آرزوی توفیقات الهی برای کلیه ی خدمتگزاران جمهوری اسالمی ایران و تمامیِ مسئولین 

دولتی و دست اندرکاران سازندگی کشور و با استعانت از خداوند متعال اجالس شورای ادواری عمرانی و مجریان پروژه های 

و با از طرف انجمن اصفهان نامه ی از پیش تعیین شده برستانهای کشور بر اساس انجمن های پیمانکاران عمرانی کلیه ی ا

دو نفر از نمایندگان کلیه ی انجمن های پیمانکاران عمرانی کشور و همکاری هیأت مدیره ی کانون سراسری و با حضور 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی  معاونین نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه ی کشور و رئیس نظام فنی و اجرایی

گزارش عرض خیر مقدم و ارائه ی در شهر اصفهان تشکیل گردید و پس از  12/10/98استان اصفهان در روز پنجشنبه مورخ 

 هیأت  اسبقو رئیس آقای مهندس نوری دبیر کل انجمن شرکتهای ساختمانی، تأسیساتی و راهسازی استان اصفهان 

زارش آقای مهندس علی طاهری دبیر کانون سراسری و رئیس هیأت مدیره ی انجمن خوزستان و گمدیره ی کانون سراسری 

دبیر کلّ کانون عالی کارفرمایان ایران و و سخنرانی آقای دکتر حمیدرضا سیفی رئیس هیأت مدیره ی کانون سراسری و 

استقرار هیأت و ن آقای دکتر قانع فر معاونیسخنرانی آقای مهندس ناصر باالر و سرکار خانم مهندس کیهاندخت نازک کار 

رئیسه ی شورا در جایگاه مربوطه اقدام به طرح مسائل و مشکالت جامعه ی پیمانکاری کشور به شرح ذیل گردید و مقرّر 

و فصل موارد مطروحه بذل عنایت فرموده و اقدامات الزم را  نسبت به حلّتا شد از مقامات کشور و استانها درخواست شود 

 آورند: به عمل

به وسیله ی سازمان برنامه و بودجه ی کشور نظر به اینکه رتبه بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران طرح های عمرانی -1

آئین نامه ی تشخیص صالحیت پیمانکاران  27و  26و استانها انجام می شود و طبق توافقات مربوطه و بر اساس ماده ی 

 پیمانکاری به وسیله یمقرر گردیده که آمایش پرونده های رتبه بندی شرکتهای  اصالحیه ی آنو  1381مصوب سال 

انجمن های شرکتهای ساختمانی انجام و پس از تکمیل پرونده برای پایش آن به امور پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه  

ور ارسال گردد لکن بر خالف موارد مذکور ریزی استانها و در بعضی موارد به امور پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه ی کش

امر آمایش پرونده به وسیله ی افراد و مؤسسات غیر مجاز انجام و متأسفانه در امور پیمانکاران استانها نیز مورد قبول واقع 

جلوگیری درخواست می نماییم که از این امر ها می شود که بدینوسیله از مقامات مربوطه به منظور حفظ حقوق قانونی انجمن 

 شود.

ریاست محترم امور نظام فنی و اجرایی کشور مواردی ذکر شده که برای  31/2/98مورخ  99715نامه ی شماره ی در  -2

 تعدادی از شرکتها ایجاد اشکال نموده و لذا درخواست تجدید نظر در آن را داریم.

 شرکتهای پیمانکاری درخواست حق بیمه  در بعضی از موارد از جمله استان خوزستان سازمان تأمین اجتماعی از -3

درصد می نمایند که بدینوسیله از مقامات سازمان تأمین اجتماعی کشور و استانها درخواست بررسی و اقدام  6/6عالوه بر 

 الزم را داریم.

فتری حق بیمه ی کارهای سخت و زیان آور در شرکتهای پیمانکاری و همچنین لیست بیمه ی پرسنل د %40در مورد  -4

 شرکتها بحث گردید و مقرر گردید مقامات سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص اقدام الزم را به عمل آورند.



با انجمن ها بحث و در مورد تأیید صالحیت ایمنی کارگاهها و مشکالت مربوط به تفاهمنامه ی کانون کارفرمایان استانها  -5

ن عالی کارفرمایی ایران در سهولت این امر و برگزاری دوره های آموزشی مقرر شد اقدامات و همکاری الزم از طرف کانو

 ایمنی کارگاهها به وسیله ی انجمن ها انجام پذیرد.

نظر به اینکه تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرح های عمرانی موجب ایجاد خساراتی برای شرکتهای پیمانکاری  -6

توصیه های الزم را در پرداخت به موقع به پیمانکاران نموده و در صورت تأخیر در  شده لذا پیشنهاد می شود مقامات کشور

درصد در سال بابت خسارت تأخیر در پرداخت 15پرداخت از تاریخ تایید طلب پیمانکار بر اساس نرخ رسمی کشور به میزان 

 .یندبه پیمانکار پرداخت نما

طریق اوراق خزانه انجام می شود بایستی سود مربوطه از تاریخ تایید  در بعضی موارد که قسمتی از طلب پیمانکاران از -7

قطعی طلب پیمانکار محاسبه شود نه از تاریخ تحویل اوراق که این امر نیز موجب ضرر و زیان پیمانکاران می شود ضمن 

نمایند که  تنزیل %30تا  25بورس اینکه پیمانکاران برای ادامه ی فعالیّت خود و نیاز به نقدینگی مجبورند اوراق خزانه را در 

 این امر نیز خسارت مضاعف به جامعه ی پیمانکاری می باشد.

ناشی از افزایش قیمت ارز ابالغ شده لکن متأسفانه مفاد با وجود اینکه بخشنامه های متعدد در مورد پرداخت خسارت  -8

ه نمی شود و این امر نیز خسارت جبران ناپذیری توسط بعضی از دستگاههای اجرایی به مورد اجرا گذاشتها این بخشنامه 

 به پیمانکاران وارد آورده است که از مقامات مربوطه درخواست پیگیری و اقدام را داریم.

به وسیله ی وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی)آقای  1389در مورد مالیات بر ارزش افزدوه با وجود اینکه در اوایل سال  -9

ه کلیه ی دستگاههای اجرایی و ذیحسابها ابالغ گردید که بایستی کارفرما مالیات بر ارزش افزوده شمس الدین حسینی( ب

پیمانکار پرداخت نماید تا پیمانکار نسبت به پرداخت آن به امور مالیاتی  و بهوده در ذیل صورت وضعیت پیمانکار اضافه نمرا 

مربوطه اقدام نماید لکن مع االسف بسیاری از دستگاههای اجرایی نسبت به این امر قصور ورزیده و ادارات امور مالیاتی 

کل هستند که از مقامات مربوطه جرائم سنگینی برای پیمانکار در نظر می گیرد و از این بابت نیز پیمانکاران دچار مش

 درخواست رسیدگی و اقدام را داریم.

در خصوص دریافت کارمزد از پیمانکاران برنده ی مناقصات توسط سامانه ی ستاد )سامانه ی تدارکات الکترونیکی  -10

ی دیوان عدالت هیأت عموم 504دولت( بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید از مقامات مربوطه طبق دادنامه ی شماره ی 

 اقدام نمایند. 21/3/98از پیمانکاران از تاریخ  دریافتیاداری در خصوص ابطال آن و استرداد مبالغ 

موازی توسط ادارات کل کار استانها بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید از وزارت کار های در مورد تأسیس انجمن  -11

 رفاه اجتماعی استانها ابالغ شود تا از تأسیس انجمن های موازی با  درخواست شود تا به کلیه ی ادارات تعاون، کار و

 به عمل آید. انجمن های شرکتهای ساختمانی،تأسیساتی و راهسازی در استانها جلوگیری

 تهیه کننده:

 کانون سراسریمهندس حسن نوری دبیر کل انجمن شرکتهای ساختمانی،تأسیساتی و راهسازی استان اصفهان و رئیس اسبق هیأت مدیره ی 




