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 09/03/1401 تاریخ تهیه گزارش مقررات   -قانون   شناسه

مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسالمی در  "؛ موضوع  1400( قانون بودجه سال  5( تبصره )سبررسی عدم اجرای بند )  عنوان موضوع

 "بازارهای پول و سرمایه کشور

 انجمن پیمانکاران عمرانی استان  مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع 

برای تسویه مطالبات خود با پیمانکاران غیر دولتی، در سقف    ،به دولت اجازه داده است  1392سال    قانونگذار براساس قانون بودجه

سه سال منتشر و دولت  بازه زمانی تا  . این اسناد با سررسیدهای  اقدام نمایدمعینی به انتشار اسناد جدیدی با نام اسناد خزانه اسالمی  

هر سال تاخیر با عنوان حفظ قدرت خرید،    یمتعهد می نماید تا مبلغ تعهد سابق خود را به عالوه درصدی اضافه بر این مبلغ به ازارا  

ابتدا، پرداخت مطالبات معوقه پیمانکاران طرح انتشار اسناد خزانه اسالمی در  از  های    های عمرانی در سال  پرداخت نماید. هدف 

با تغییر هویت، هم اکنون به عنوان روشی جهت تامین منابع مالی پروژه های جدید مورد استفاده قرار    ولی متاسفانه  ،گذشته بود

 گرفته است.  

ماده   مفاد  اساس  بر  که  است  ذکر  طرح  (28)شایان  اجرایی  و  فنی  نظام  شماره    قانون  تصویبنامه  موضوع  کشور،  عمرانی  های 

های اجرای    زیران، اصول و مبانی حاکم بر نحوه پرداخت قراردادها و پیمانهیئت محترم و  1375/ 04/04مورخه    هـ14898/ت24525

طرح از محل بودجه عمرانی دولت و بصورت نقدی بوده و کلیه مقررات و بخشنامه ها بر این مبنا، تهیه و ابالغ گردیده اند. لذا استفاده  

شنامه های نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور  های عمرانی با کلیات بخ از اسناد خزانه اسالمی برای تامین مالی طرح

های پیمانکاری    های جبران ناپذیری را به شرکت  و سایر حوزه های مرتبط، در تعارض کامل و آشکار بوده و مشکالت و خسارت

 تحمیل می نماید.

ست، نرخ ابالغی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه  از جمله مواردی که باعث تحمیل ضرر و زیان به فعاالن اقتصادی این حوزه گردیده ا

های گذشته غیر واقعی بوده و از نرخ تورم ساالنه و نیز نرخ تنزیل اسناد مذکور در بازار ثانویه   اسالمی می باشد که همواره در سال

، اسناد یاد شده با  1399درصد نرخ حفظ قدرت خرید در سال    15گردد. به نحوی که علیرغم ابالغ    بورس(، کمتر اعمال می  )فرا

 . شود  درصد )بسته به شرایط اقتصادی کشور و عرضه و تقاضای اسناد خزانه در فرابورس( تنزیل می  24الی    22های   نرخ

مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسالمی در بازارهای پول  "با موضوع    1400( قانون بودجه سال  5( تبصره )سبراساس بند ) 

    ؛ به عنوان مسئول انتشار اوراق   مقرر گردیده بود تا کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصاد و دارایی به نیابت از دولت"و سرمایه کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی، نرخ سود اسمی اوراق منتشر شده نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسالمی تعیین و  

درصد بصورت   15، همان  1399نیز بر اساس نرخ ابالغی در سال    1400کنون محقق نگردیده و در سال  ابالغ نماید. علیهذا این امر تا

 علی الحساب اعمال گردیده است . 

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و مشکالت:

علیرغم نرخ تورم باال در سال گذشته،  ،  ، موجب گردیده1400قانون بودجه سال    5مندرج در تبصره    )س(عدم تشکیل کمیته بند  .  1

های پیمانکار و مشاور ارائه    ، منتشر و به شرکت1399درصد مربوط به سال    15اسناد خزانه اسالمی با همان نرخ حفظ قدرت خرید  

 گردد.

های   ی در بازار ثانویه با نرخ اعمالی جهت حفظ قدرت خرید، متناسب نبوده و شرکتبا توجه به اینکه نرخ تنزیل اسناد خزانه اسالم.  2

های در دست اجرا، ناگزیر    پیمانکاری دریافت کننده اسناد خزانه اسالمی، جهت تأمین منابع مالی خود و پرداخت هزینه های طرح
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های پیمانکاری، موجب افزایش ریسک    میل ضرر و زیان به شرکتلذا این امر عالوه بر تح  ،به فروش اسناد مزبور در بازار ثانویه هستند

 در اجرای پروژه های عمرانی گردیده است.   

قانون برگزاری مناقصات، درج تاریخ سررسید  اسناد خزانه اسالمی در اسناد مناقصه، به منظور پیش    10به استناد بند ب ماده  .  3

 گردد.   لم شرکت کنندگان در مناقصه میباشد که این امر در مناقصات رعایت نمیبینی صریح منابع مالی مناقصه گذار، از حقوق مس

العمل  ابیمدارس استان در غ  یاداره کل نوساز.  4   ی برا  یاعتبارات بصورت نقد  ص یدر صورت تخص  ،یهرگونه بخشنامه و دستور 

  ل یاز تنز  یناش  انیباشد، اقدام به کسر مبلغ ضرر و ز  یم  ی از پروژه در قالب اسناد خزانه اسالم  یاعتبار بخش  نیکه تام  ییقراردادها

 باشد چرا که:  یم  یمشکل قانون  یمتعارف و دارا  ری اقدام غ  نیکه ا  د،ینما  ی را م  ساز فرابور   یاوراق با نرخ اعالم

باشد    ینامشخص م  دی با سررس  صیتخص  یباشد و مابق  یم مانیمبلغ پ %10شده در متن قرارداد حداکثر    نیاوراق مع  دی : سررساوالً

 متفاوت باشد.   یدهایتواند بصورت اوراق با سررس  یکه م

گردد چگونه است که ضرر و   یو م  دهیبوده و بصورت اوراق پرداخت گرد  یاعتبارات بصورت نقد   ص یکه تخص  یی: در قراردادهااًیثان

 گردد؟  یساالنه اکتفا م  دیحفظ قدرت خر  %15شود؟ و صرفاً به اعمال    یاوراق پرداخت نم   لیاز تنز  یناش  نایز

و    یبه فروش اوراق اسناد خزانه اسالم  مانکاریاوراق در واقع اجبار پ  ل یاز تنز  یناش  انیمحترم در کسر ضرر و ز  یحسابی: اقدام ذثالثاً

 باشد.  یم  مانکاریپ  یقانون  اریسلب اخت

بندی جلسه  جمع

کارگروه کارشناسی  

 1401/ 03/ 07مورخ 

ادی و   تان، اداره کل امور اقتـص ازمان مدیریت و برنامه ریزی اـس ور ـس ی با حـس وـص ورای گفتگوی دولت و بخش خـص ه کارگروه ـش جلـس

انجمن مشـاوران اسـتان و مشـاور  دارائی اسـتان، انجمن انبوه سـازان مسـکن و سـاختمان اسـتان، انجمن پیمانکاران عمرانی اسـتان،  

مدیریت تبعات احتمالی  "؛ موـضوع  1400( قانون بودجه ـسال  5( تبـصره )سدبیرخانه ـشورا به منظور بررـسی بررـسی عدم اجرای بند )

 به شرح ذیل برگزار شد:  "انتشار اوراق مالی اسالمی در بازارهای پول و سرمایه کشور

ورای گفت اور دبیرخانه ـش طفی بهنیا، مـش ه امروز در مورد نرخ حفظ قدرت خریدگومـص وع جلـس د.   : موـض المی می باـش ناد خزانه اـس اـس

هم اکنون پروژه های عمرانی با بن بـست مواجه ـشده اـست و به موازات آن، زیرـساخت ها دـستخوش فرـسودگی و عدم توـسعه گردیده  

اـست. دو مـشکل اـصلی پروژه های نیمه تمام عمرانی را میتوان در ناکارآمدی نظام فنی و اجرائی کـشور و بودجه های عمرانی خالـصه  

مود. اـصوال  بر اـساس قواعد بودجه نویـسی، بایـستی درآمدهای حاـصل از فروش دارایی ها به ـسرمایه های دیگری تبدیل ـشود. لیکن  ن

درصد می باشد. یعنی نصف    56سال گذشته اعتبارات عمرانی    20تبدیل به هزینه های جاری می شوند. متاسفانه میانگین تخصیص 

 جه های سنواتی، تخصیص یافته است.  اعتبارات عمرانی لحاظ شده در بود

ال   المی در ـس ناد خزانه اـس د. در گزارش    94-95اـس ده پیمانکاران عمرانی وارد بحث بودجه ـش وع پرداخت مطالبات قطعی ـش با موـض

مرکز پژوهش های مجلس، اسـناد خزانه اسـالمی نوعی اوراق مالی تعریف شـده اسـت که چنانسه دسـتگاه اجرائی در قرارداد خود با  

اور، با اعمال نرخ حفظ قدرت خرید در بازه زمانی   د، طی تعامل با پیمانکار یا مـش ته باـش اور امکان پرداخت نداـش الی   1پیمانکار یا مـش

ـساله اـسناد خزانه اـسالمی پرداخت نماید. این موـضوع به مرور زمان تبدیل به رویه جاری ـشد تاجائیکه مناقـصات نیز با اـسناد خزانه    3

المی برگزار ده و یا تعهدات    اـس کل پیش پرداخت پیش آمد، اعالم کردند پیش پرداخت نیز جزو مطالبات قطعی ـش د. زمانیکه مـش ـش

ناد   ر تمامی اـس د. در حال حاـض یدن پروژه ها می باـش ت رـس وع نیز همان به بن بـس د. خروجی این موـض تگاه های اجرائی می باـش دـس

ر حالیکه فرمت قراردادها و پکیج نظام فنی به صـورت نقدی می باشـد و با  سـاله پرداخت می کنند. د 3خزانه اسـالمی را به صـورت  

ــناد خزانه   ــاور برای طرح های عمرانی راهی جز قبول کردن اسـ ــر پیمانکار و مشـ پرداخت های تعهدی تطابق ندارد. در حال حاضـ

 اسالمی ندارد.

د و قرار بر این بود این مقدار را به صورت روز شمار در  درصد بو  15ساالنه   99نرخ حفظ قدرت خرید در اسناد خزانه اسالمی تا سال  

، با  1400( قانون بودجه ـسال  5( تبـصره )سبازه ـسررـسید به رقم اـسمی اـسناد اـضافه گردیده و پرداخت ـشود. بر این اـساس نیز بند )

ار اوراق به   ئول انتـش اد و دارایی به عنوان مـس ور وزارت امور اقتـص کیل کمیته ای با حـس وع تـش ازمان برنامه و  موـض نیابت از دولت، ـس

نرخ حفظ قدرت خرید را نـسبت به ـشرایط روز مـشخص و    1400بودجه و بانک مرکزی تـصویب ـشد. این کارگروه می بایـست در ـسال  
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درصــد تنزیل می گردد که این موضــوع ضــرر و    24یا    23ابالغ می کرد. لیکن به دلیل عدم تشــکیل این کارگروه امروزه این نرخ با  

 درصد رسانده و به پیمانکار و یا مشاور تحمیل می کند.  12الی    10ن ناشی از تنزیل اسناد خزانه حفظ را به  زیا

تصویب شد تا نرخ حفظ    "کارگروه بند )هـــ("با همان ترکیب قبلی به نام    1401( قانون بودجه  5این موضوع در بند )هـــ( تبصره )

اوراق بر اـساس آن منتـشر ـشود. با عنایت به اینکه در این کارگروه نماینده ای از    قدرت خرید نـسبت به اقتـسای روز مـشخص و ابالغ و

و سال    1400بخش خصوصی وجود ندارد، لیکن درخواست داریم کارگروه یاد شده با لحاظ نمودن نظرات بخش خصوصی برای سال  

 تشکیل گردد.  1401

ــتان: ــاد و دارای اس ــائی، نماینده اداره کل امور اقتص دولت با هدف جلوگیری از تاثیرگذاری چالش های درآمدی دولت بر    بهروز رض

طرح های عمرانی و جلوگیری از ایجاد مـشکل برای ـشرکت های فعال در این حوزه، اقدام به پرداخت اـسناد خزانه نمود. نیت این امر  

ــناد در بازار ف ــت. نرخ تنزیل اس ــوب  خوب بود لیکن تبعاتی برای فعالین این حوزه بدنبال داش رابورس تفاوت معنی داری با نرخ مص

دارد. از طرفی معتقدیم دولت با نرخ پایینی که لحاظ می کند متسـرر نیز می شـود و هزینه تمام شـده طرح ها برای دولت غیرقابل  

کنند ما نیز به  مدیریت می ـشود. هرچقدر به نرخ واقعی نزدیکتر باـشد به نفع همه می باـشد و اگر پیمانکاران  از این موـضوع اـستقبال  

عنوان بخشــی از دولت موافق این موضــوع می باشــیم. در مورد قراردادی که مبنای آن نقدی می باشــد ســزس اســناد خزانه به آن  

تخصــیص می یابد بهتر اســت فرآیندی در این خصــوف تعریف گردد تا برای هزینه هایی که پیمانکار به تبع اســناد خزانه ناشــی از  

 نرخ اسناد خزانه متحمل می شود راهکاری اندیشیده شود.تامین مالی و تنزیل  

  عباس بشیری، رئیس گروه سرمایه گذاری سازمان مدیریت:

منبع درآمدهای عمومی    3بزرگترین مشکل ما اینست که هزینه های ثابت را به درآمدهای ناپایدار تحمیل کرده ایم. درآمدهای ما از  

ات و ...؛ واگذاری دارایی های سرمایه ای؛ واگذاری دارایی های مالی حاصل می شود. هزینه  دولت از جمله مالیات، فروش کاال و خدم

ــدت   ــود. در حالیکه قادر به انجام اینکار نبوده و هزینه های جاری به ش ــوال باید از محل درآمدهای عمومی تامین ش های جاری اص

ــال   ــی ردیف های بودجه ای س ــوب درآمدهای عمومی و  1400الی    1396افزایش می یابد. در بررس واگذاری   میزان عملکرد به مص

ــرمایه ای کمتر از   ــت و این کار نیز از    100دارایی های س ــده اس ــد این کمبود از طریق واگذاری دارایی های مالی تامین ش می باش

ال های   ال    96الی   94طریق فروش اوراق ـصورت گرفته اـست. تجربیات ـس مجدد اعمال ـشد(    97)که تحریم ها برداـشته ـشد و در ـس

  1402و    1401بیانگر این موضوع می باشد که به شدت وابسته به درآمدهای نفتی می باشیم و بیشترین تاثیر آن در سال های های  

ود. در تعریف   کناس چاو ـش وع اتفاق خواهد افتاد و برای تامین آن باید اـس ل و بهره خواهد بود. الجرم این موـض از محل پرداخت اـص

بت بدهی به مالیات  بودجه های ج ود و نـس ترش پروژه های عمرانی هزینه می ـش   630اری و عمرانی، بودجه جاری برای حفظ و گـس

 درصد می باشد که نسبت خوبی نیست. همگی موافق تشکیل کمیته جهت حفظ قدرت خرید پیمانکاران می باشیم.  

ازان ی باـشد و باید از ـسوی اـستان ها پیـشنهاد داده ـشود. دولت  : این مـشکل کـشوری ممحمداـسماعیل اکبری، قائم مقام دبیر انبوه ـس

در قانون برنامه پنجم متوجه این موضــوع شــده بود که به لحاظ جایگزینی انرژی های پا  به جای انرژی های فســیلی و کاهش  

اـصل از فروش نفت و گاز  درآمد ناـشی از فروش نفت و یا به دلیل ـسیاـست های تنش زا تدابیری اتخاذ ـشود تا وابـسته به درآمدهای ح

ــتقیم در تاریخ   ــتا قانون مالیات های مس ــد. در این راس ــد.    31/04/1394نباش ــده و برای برخی موارد نیز مالیات تعیین ش ابالغ ش

متناســب با کاهش درآمدهای دولت مالیات های جدیدی نیز ابداع شــد، از جمله مالیات بر خانه های خالی و ماشــین های لوکس و  

ــود ـکه مـقداری از این مبلغ میتواـند ـبه طرح ـهای عمرانی   15الی  ویالـهای ـبا میلـیارد ـکه مـبالغ ـقاـبل توجهی از این مـحل ـعاـید می شـ

 تزریق شود.

اوران اعی، رئیس هیات مدیره انجمن مـش ر ـس کیل کارگروه را در تهران  امیرناـص کالت زیادی در بخش نظام فنی داریم. بحث تـش : مـش

ازمان  مطرح کرده ایم. پروژه های غی وابط ـس ود که خارج از ـض تان ما تعریف می ـش هر و اـس رعمرانی چند برابر پروژه ای عمرانی در ـش

نظام فنی و    ســازی  برنامه و بودجه و نظام فنی اجرایی می باشــد و کســی به این قســیه ورود نمی کند. از چند ســال پیش یکزارچه

ورای   ت. ـش ده اـس ویب ـش ازمان برنامه و بودجه تـص ط ـس تانی  اجرایی توـس ت ولی در هیس اـس ده اـس ویب کرده و ابالغ ـش نگهبان نیز تـص

ــت. اکثر   ــد همانطور که تا االن نیز این اتفاق افتاده اس ــرکت های زیادی تعطیل خواهند ش ــود. با ادامه این روال ش اجرایی نمی ش
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ت که درگیر بیمه تامین اجتماع ر مدت زیادی اـس د و در حال حاـض انی می باـش رمایه ما نیروی انـس ال با توجه به  ـس یم. امـس ی می باـش

 این شرایط تعداد زیادی از پرسنل متخصص ما کم خواهد شد. باید دست به دست هم دهیم تا سرمایه های استان از بین نرود.  

ــاد و دارائی ــادی اداره کل امور اقتص ــا علی پور، معاون اقتص ــکالت موجود، هیس علیرض ــت که در ازای مش ــکل اینس : بزرگترین مش

دی از ـسوی بخش خـصوـصی برای حل مـشکل ارائه نمی ـشود. مثال اعالم کنند بهتر اـست فالن بخـشنامه یا دـستورالعمل از این  پیـشنها

 حالت به حالت فالن تغییر کند.  

: از پیـشنهادات مطرح ـشده به جز تعداد محدودی نتیجه ای اخذ نکرده ایم. ولی با این  مـصطفی بهنیا، مـشاور دبیرخانه ـشورای گفتگو

 ل باید مطالبه گری داشته باشیم. بحث پایش محیط کسب و کار به صورت استانی در دستور کار ما می باشد.  حا

تان یانی، دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی اـس ود. هم به نفع دولت خواهد بود  مهدی نـس : اگر حفظ قدرت خرید به نرخ واقعی تبدیل ـش

تگاه اجر ت بها  و هم به نفع پیمانکار. با این روال دـس اور محترم با توجه به فهرـس ته و مـش ده پروژه اطالعی نداـش ایی از قیمت تمام ـش

درصد منفعت دارد و با پیش بینی تعدیل با برنامه زمان بندی موجود، قیمت    20الی   10برآوردی مشخص می کند که با عرف آنالیز  

خص ن وع مـش المی این موـض ناد خزانه اـس به می کند. در اـس ده را محاـس د  بوده و مطالبات پیمانکار قابل پیش بینی نمیتمام ـش .  باـش

کمیته و تبدیل آن به نرخ واقعی مشـکالت حل خواهد شـد. تمامی    تشـکیل  با.  شـود  می  عرضـه  متغیر  صـورت  به  فرابورس در  چون

ر با چالش ها و   د. یعنی در حال حاـض اس پرداخت های نقدی می باـش اخت ها براـس نامه ها و زیرـس رایط پیمانی، آئین نامه ها، بخـش ـش

دارم که اعالم   97دادی در ســال  مغایرت های بزرگی مواجه شــده ایم. از طرفی همین اوراق تخصــیص نمی یابد. به عنوان مثال قرار

ید  با  اند کرده ررـس ال  ـس یص  اوراق  99  و 98  ـس ده  تمام  پروژه  نه  کنون  تا.  یابد  می تخـص ت  ـش ده  دریافت  اوراقی  نه  و  اـس ت  ـش   در.  اـس

ن  پیما   دارید  اطالع که  همانطور.  است  نشده  ذکری  خزانه  اسناد تخصیص  از  و  شده قید  قرارداد  نقدی  پرداخت  پیمان  اسناد  از  تعدادی

د. در مورد پیمانی با مبلغ   خص باـش یص، تامین و مـش رفنظر از تخـص ود که اعتبار آن ـص ه مطرح می ـش میلیارد که    8زمانی در مناقـص

درـصد آن مـشخص    10میلیون به ـصورت اوراق مـشخص ـشده اـست. یعنی کمتر از    750منعقد ـشده اـست،   1400قرارداد آن در ـسال  

 و بقیه نامشخص می باشد.  

با تمامی پیمانکاران در زمان برگزاری مناقصه، واگذاری اسناد مطرح نمی   بهروز رـضائی، نماینده اداره کل امور اقتـصاد و دارای اـستان:

ند. حتی قرارداد برخی پروژه ها   ا پروژه ها بلندمدت می باـش ود. بعـس ناد    10ـش ت که در آن زمان بحث اـس ده اـس ال پیش منعقد ـش ـس

ناد خزانه با  خزانه مطرح نبود و چو ند اـس ف هزینه   15ن هنوز در حال اجرا می باـش ود که جوابگوی نـص یص داده می ـش د تخـص درـص

از    تامین مالی آن نیز نمی باـشد. ما دغدغه این مشکالت را نیز داریم. با توجه به اینکه منابع تامین مالی پروژه قانونا باید اعالم شود و

ال پیش در زمان انعقاد قراردا 10طرفی   ود، با توجه به  ـس ناد خزانه مطرح می ـش ر اـس ورت نقدی مطرح بود ولی در حال حاـض د به ـص

ود.   ورای گفتگو مطرح ـش ت و انتخاب دیگری نیز وجود ندارد، در ـش ناد خزانه برای گیرنده تبعات مالی به دنبال خواهد داـش اینکه اـس

 ما نیز موافق این موضوع هستیم.  

اعالم کردیم در مورد پروژه هایی که قرار بود با اـسناد خزانه پرداخت ـشود، ولی نقد تخـصیص می  موـضوع دوم اینکه به وزارت دارایی  

شـود برداشـت ذیحسـاب به عنوان حافظ منافع دولت از لحاظ منطقی صـحیح اسـت. ولی از نظر قانونی قانع کننده نمی باشـد. این  

ازم وع را به ـس وع را مکتوب کرده ایم و وزارت دارایی این موـض تیم تا  موـض خ هـس ت و منتظر پاـس ان برنامه و بودجه منعکس کرده اـس

طبق آن عمل کنیم. اگر مقدور اـست این موـضوع جزو ـصورت جلـسه امروز قرار گیرد. قراردادی که مبانی ابتدایی آن نقدی می باـشد  

ه پیمانکار به تبع اسـناد  سـزس اسـناد خزانه به آن تخصـیص می یابد. فرآیندی در این خصـوف تعریف شـود تا برای هزینه هایی ک

خزانه ناشــی از  تامین مالی و تنزیل نرخ اســناد خزانه متحمل می شــود راهکاری اندیشــیده شــود. نیاز اســت از ناحیه هیات دولت  

ود که در تمامی قراردادهایی که ابتدا نقد تعریف المی و نرخ بهره بازار فرمولی تعیین ـش ناد خزانه اـس ود تا برای اـس ع ـش   مقرراتی وـض

 شده و بعدا اسناد تخصیص یافته و یا برعکس می باشد، با توجه به سنواتی که در سررسید وجود دارد، این فرمول اعمال شود.  

: این مشــکالت زمانی حل می شــود که نرخ حفظ قدرت خرید واقعی باشــد.  مهدی نســیانی، دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی اســتان

می باشـد. تنها راه حل موضـوع اینسـت که مطالبات تا این تاریخ پرداخت شـود و از این    تعیین فرمول در این خصـوف کار مشـکلی

 تاریخ به بعد با نرخ واقعی اعمال شود.  
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حتما به ـصورت فرمول پیـشنهاد ـشود تا برای ـسررـسید نامـشخص جوابگو    بهروز رـضائی، نماینده اداره کل امور اقتـصاد و دارای اـستان:

در خصـوف رابطه ای ما بین نرخ اسـناد خزانه اسـالمی با نرخ بهره فرابورس داشـته باشـد. نرخ واقعی که    باشـد و الزامی برای دولت

 فرمودید تنها برای پروژه های یکساله یا دوساله پاسخگو می باشد و برای پروژه های ده ساله پاسخگو نمی باشد.  

 پیشنهادات 

کمیته مندرج در بند مذکور، تشکیل و نرخ حفظ قدت خرید برای اسناد    ،1400قانون بودجه سال    5تبصره    )س(در اجرای بند  .  1

های تنزیل اسناد مذکور در    بر اساس شرایط اقتصادی کشور و متناسب با نرخ تورم و نرخ  1400خزانه اسالمی منتشره در سال  

 فرابورس، تعیین و ابالغ گردد. 

بصورت علی الحساب بوده و   1400درصد حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسالمی منتشره در سال  15با توجه به اینکه نرخ . 2

نرخ حفظ قدرت خریدی ابالغ نگردیده است، لذا سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تعیین    )س(عمال بدلیل عدم تشکیل کمیته بند  

التفاوت نرخ" "سوی کمیته بند  از    1400نرخ حفظ قدرت خرید سال   پرداخت مابه  اعتبارات    ، نسبت به  های مذکور از محل 

 های پیمانکار و مشاور اقدام نماید.    های عمرانی به شرکت طرح

با توجه به اختالف فاحش در »نرخ حفظ قدرت خرید« اسناد خزانه اسالمی با »نرخ تنزیل در بازار ثانویه« و به تبع آن تحمیل .  3

های وارده اقدام عاجل صورت    گردد تا نسبت  به جبران خسارت  های پیمانکاری، درخواست می  و زیان قابل توجه به شرکتضرر  

 پذیرد. 

با توجه به اینکه علی رغم وجود الزامات قانونی مبنی بر اعالم نحوه تأمین منابع مالی در اسناد مناقصه توسط مناقصه گزار، تامین  .  4

شود    ها اعالم نمی شود، لذا پیشنهاد می  خزانه اسالمی و سررسید آنها، در اسناد مناقصه برخی مناقصات دستگاه  منابع از طریق اسناد

 های اجرایی ملزم و مکلف به درج » نرخ و تاریخ سررسید اسناد خزانه اسالمی « در اسناد مناقصه گردند.   تا کلیه دستگاه

از ذینفعان بخش خصوصی فعال در حوزه صنعت احداث، در ترکیب کمیته های بند   گردد تا اتاق ایران به نمایندگی پیشنهاد می. 5

، جهت دفاع از حقوق حقه شرکتهای پیمانکار و مشاور، حسور و حق  1401بودجه  5تبصره  )هـ(و بند   1400بودجه  5تبصره  )س(

 رای داشته باشد. 

باشد، لذا    یمقدور نم  یاسناد خزانه اسالم  دی سررس  خیو تار  زانیامکان درج م  ،یعمران  یدر اسناد مناقصه پروژه ها  نکهیبا توجه به ا.  6

  ی خوددار   مانکاران،یپ  یمربوط به کارکردها  ینقد   یها   بابت پرداخت  یاز کسر هرگونه وجه  ییاجرا  یها   محترم دستگاه  حسابانیذ  هیکل

 . ندینما

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 ؛ 1400. قانون بودجه سال  1

 ؛ 1401. قانون بودجه سال  2

 ؛ های عمرانی کشور  قانون نظام فنی و اجرایی طرح.  3

حاکم بر نحوه پرداخت قراردادها    یاصول و مبان  ران،یمحترم وز  ئتیه  04/04/1375هـ مورخه  14898/ت24525شماره    بنامهیتصو.  4
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