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 :جلسه مشروح مذاکرات

 :جناب آقای دکتر عیدیان

اائم مقام منگرم لبیر شوای  فتگوو  لو   و بخش خصوصی یسگان تهرین لاخصوص لسگوا جلسه پنجاه و سومین جلسوه   -

بیوان  شوای مبنی بر براسی لسگوای عمل جبرین قثاا واشی یز یفزییش ایم  یاز لا اریالیلها  پیماوکاا  فزیاشی بشور  زیور   

 :ومولود

صالا توسط سازمان بروامه و بولجه ها  ایا ی فااد تعدیل،  لسگوای عملی بری  جبرین قثاا واشی یز یفزییش ایم  یاز لا پیمان -

یین  ...و فاز و  وت ، به یعگقال پیماوکااین صنع  بر . فرفگه یس خصوصی اریا  و یبالغ شده که موال یوگقال پیماوکااین بخش 

خصوصی تدوین شده و یین لا حا ی یس  که مبنا  مناسبات یوجام شده لا یین لسگوای عمل  بخشنامه بدون مشوات بخش 

 .ها، همخویوی ودیال با شرییط پیش قمده لا یاگصال کشوا و یفزییش چندین بریبر  شاخص ایم 

شرک  فعا ی  می کرلود که  0661پگرو شیمی حدول لا بخش تو ید، ساخ ، پیماوکاا  و مشاواه لا تجهیزیت وت ، ویرو و  -

. شرک  تقلیل پیدی کورل  111مسال به به ل یل بدهی ها  لو   و مشکالت فریهم شده یز یین تعدیل شرک  لا پایان قبان ماه ی

ی اوریا  لا جلسات سگال مقابله با تنریم که یز سو  یتا  بازافاوی تهرین برفزیا فرلید، ییون مووووع مووال تنلیول و براسو     

   فعوال لا حووزه  تعدیل یین شرک  هوا  یابد،فرف  و فعاالن حاور لا جلسه یعگقال لیشگند که یفر مشکالت یین بخش یلیمه 

سوال   01و همچنوین  پیدی کورله مشاغل تخصصی یین بخش کاهش که لا پی قن،  خویهد یاف  بنواه تقلیل 311به پیماوکاا  

زحم  بری  ییجال یین شرکگها و توین تخصصی ییجال شده بسو  کشواها  وتگی همسایه جذ  خویهد شد و بری  براریا  

 . مجدل پیماوکااین باید خساات ها  باالیی ای مگنمل شد

 :حاجی پورجناب آقای 

مدیرین تشوکل هوا  یاگصوال  و    حضوا ین جلسه با برفزیا  چندبا یشااه به معاون منگرم کسب و کاا یتا  بازافاوی تهرین  -

: بیوان لیشوگند   بخشنامه جبورین قثواا واشوی یز یفوزییش ایمو  یاز لا اریالیلهوا  پیماوکواا        براسی لاخصوص  پیماوکااین

لاخویس  جد  تشکل ها یز یتا  بازافاوی تهرین، پیویر  موووع یصال  بخشنامه ها  صوالاه یز سوو  سوازمان برواموه و     

 . بولجه بوله یس 

که فعا ی  ای لا حوزه خدمات فنی و  موووع جهش ورخ یاز که لا سال جاا  یتتا  یفگال شرییطی ای بری  پیماوکااین اام زل -



 

 

شرییطی که هیچکدیم یز طرفین اریالیل وقشی لا حالث شدن قن ودیشگند و ی باعث . ی اوبرو کرلو با مشکالت مهندسی لشویا

 .ورا و قسیب فریوین به فعا ین لا یین حوزه فرلیدییجال 

حاکی یز بالتکلیف ماودن بسیاا  یز ییون   ه یس ،شدیتا  و همچنین بصوات مکگو  لایاف   CRMفزیاشهایی که یز طریق  -

 ویوز  و مواه هوا  یخیور    بوله که لچاا جریمه و خساات واشی یز تأخیر شده و عمالً یلیمه پروژه به ل یل شوک ایمگی پروژه ها

بری  پیماوکاا یمکان پذیر ویس  و یلیمه حیات  بنواههوا  ییون   موال ویاز و لشویا  ویالیت  ویزم،  عدم یمکان تهیه تجهیزیت

 .بخش واممکن می باشد

لوبال جهش ایم  یاز، سازمان بروامه و بولجه کشوا یادیم به تدوین بخشنامه ی  به منظوا کاهش باا    طی سا ها  فذشگه و به -

ما ی ویاله بر پیماوکااین واشی یز ووساوات ورخ یاز کرل و ی بخشنامه سال جاا  یین سازمان بسیاا  یز وقاط اوت بخشونامه  

ن لسگوای عمل ومی تویود پاسوخوو  مشوکالت پویش قموده بوری       که یی ابلی ای ویز ودیال و بخش خصوصی بریین باوا یس 

 .پیماوکااین باشد

 ما کیو  شورک  بوا لو و  باشود لاحا یکوه یموروز بخوش        % 01تعریف کاافرما  لو گی لا یین بخشنامه یینس  که بیش یز  -

ماونود باوکهوا،   یسو   % 01کگهایی اوریالیال کوه سوهم لو و  زیور     عمده ی  یز یاگصال کشوا لا لس  وهالها  عمومی و شور 

 یز سوو  لیوور بوا توجوه بوه      .که عمال مشمول ییون لسوگوای عمل اوریا وموی فیروود     ... ، شرک  توزیع ویرو وشهرلیایها، قبتا

 حوزه ها  مگنوعی که وجول لیال همۀ بخش ها  پیماوکاا  ای شامل وموی شوول و اابلیو  یسوگتاله بوری  کلیوه حووزه هوا         

 .وجول ودیال

مهم یین بخشنامه، عدم مشوات و همتکر  سازمان بروامه و بولجه بوا یتوا  بازافواوی و تشوکل هوا       یکی لیور یز ییریلیت  -

ااوون بهبول کسب و کاا بری  تدوین بخشنامه مذکوا بوله، لاحا یکوه یفور تشوکل هوا لا      3 و 2 یاگصال  و عدم یجری  ماله

بوازوور  و   ، وذی مطا بوه جود  پیماوکوااین     .مویجه بولیملخا   لیشگند، یکنون با کمگرین ییریل و یشکال تدوین یین بخشنامه 

  .یصال  بخشنامه مذکوا می باشد

 :مهندس مسائلیآقای جناب 

یبهامات بخشنامه یبالغی سازمان برواموه و بولجوه پیریموون     لاخصوص سندیکا  صنع  بر  ییرین هیئ  مدیره عضو منگرم -

 (بپیوس ): فزیاشی بشر  زیر یایئه ومولودونوه جبرین قثاا واشی یز یفزییش ایم  یاز لا پیمان ها  ایا ی، 

یتتااات یاز  یخیر موجب ورا اابل توجه و غیر اابل یوکاا  بری  طرف ها  اریالیل با لو   ای بوجول قواله و واکااقمد   -



 

 

تا  16 دووعی  تغییر ورخ یاز طی یکسال فذشگه اویل ثابگی ودیشگه و یز یستن. سال تکریا شده یس  7لا یین بخشنامه ها طی 

کوه بایود لا    شوده یسو    بریبور  3توا   2حودیال   ،مگناسب با ورخ لالاوژه ها  صنعگی لا پراشد ایم  ها ورخ یمروز مگوسط 

وومن   بخشنامه و لسگوای عمل صالاه یز سو  سازمان بروامه و بولجه کشوا، یین میزین یفزییش ایم  ها حگمواً  نواش شوول   

 ما یات، ر  پیماوکااین ماوند هزینه بیمه،هزینه ها  باالس تعدیل ها فقط وجوه پرلیخگی پیماوکااین ای تأمین می کند و ی یینکه

 .لیده وشده یس بهیچ عنوین ... وماو  وامه ها و حقو  پرسنلی،

هایی با مووووع ونووه جبورین قثواا تغییور       سازمان بروامه و بولجه کشوا یادیم به صدوا و یبالغ بخشنامهبه بعد،  0310یز سال -

بر عهده کاافرما و مجاز شدن تأخیریت ها، ونوه یوطبا   بر یساس یین بخشنامه ها  فااد تعدیل کرله یس ، پیمان ایم  یاز لا

و بسویاا  یز لسوگواهها    یین لاحا یس  که کاافرما  لو گی حاور ویس  تأخیریت ای مجاز یعالم کنود،  اریا فرفگه یس  و 

پیماوکااین مگنمل وراو یز یینرو یسگند لو گی خول ای شامل یین بخشنامه ومی لیوند و حاور به پذیرش به عنوین لیلن تعدیل و

 .یود زیان شده

یز جمله ایهکااها  افع مشکالت پیش قمده واشی یز بخشنامه ها، یصال  فرمول ها  مناسباتی لا بخش وورییب و بهبوول    -

شوده،  شاخص ها بوله؛ زیری یفزییش چند بریبر  ایم  تمام شده تو یدیت با قوچه که بوری  جبورین لا ییون بخشونامه  نواش      

 .همخویوی و هم پوشاوی ودیال

لاخویس  فعا ین یاگصال  لاحوزه خدمات فنی و مهندسوی و پیماوکواا ، همریهوی وهالهوا  وظوااتی و اسویدن بوه یو           -

 .جمعبند  با لسگواهها  لو گی می باشد

 :اسماعیلیدکتر جناب آقای 

لاخصووص همریهوی لسوگواهها  وظوااتی لاخصووص یجوری  بخشونامه هوا و          ائی  کل منگرم لیلفسگر  یسوگان تهورین   -

اویوین و لسگوای عمل ها  الزم یالجری می سنجند ای بریساس ها  لسگواهها  وظااتی عملکرل لسگواه: لسگوای عملها بیان لیشگند

  عوا ی همواهنوی یاگصوال     لا جلسوه شووای  . که قیا عملکرل با اویوین و لسگوای عمل ها  الزم یالجری منطبق هس  یا خیور 

 .مقراشد لسگواهها  وظااتی ابل یز یادیم واول پیدی وکنند

 :شنتیانیجناب آقای 

با یشااه به توجوه لو و  و حاکمیو  وسوب  بوه بخشوی یز       یتنالیه شرکگها  فنی مهندسی حتاظ  ی کگرووی   منگرم ائی  -

 : مشکالت کشوا فتگند



 

 

تمامی مسائل و مشکالت اریالیلها  فی مابین بنواه ها  صنعگی فعوال لا حووزه   یین بخشنامه و یصالحات قن وسب  به حل  -

 شرکگها  فنی مهندسی حتاظ  ی کگرووی  و شوبکه هوا  ییمنوی و سوندیکا  تو یدکننودفان تجهیوزیت فنواوا  یطالعوات،        

ریالیلها و تعهودیت بوجوول   لا خالل یین چند ماه با توجه به تغییریت فاحشی که لا یاگصال و شرییط یجری  ا. شمو ی  ودیال

قمده، یمکان یلیمه کاا وجول ودیال و بعضاً منجر به تعطیلی شرک  و یا مریجعه طرفین اریالیل به مریجوع اضوایی و حقووای و    

  .طر  لعو  فرلیده یس 

مووووع فوواس   فنجاوودن  موال توجه لو   و اوه اضائیه اریا فیورل و  پیشنهال می فرلل موووع فواس ماژوا لا اریالیلها  -

 .ماژوا لا اریالیلها بین پیماوکاا و کاافرما  ناش فرلل

 :سرکار خانم مهندس نوائی

پیماوکااین عضو ییون یتنالیوه بناچواا    : فتگندمشکالت بخشنامه مذکوا با یشااه به یحصاءر منگرم یتنالیه حتااین غیر وتگی لبی  -

مشوکالت  باید تمامی اریالیلها  خول با کاافرمایان ای تعلیق کنند زیری تجهیزیت و لسگواهها  موال ویاز یین صنع  به ل یل 

 یاز  همچنان لا فمرکات باای ماوده یس 

 :یشااه ومولودبه شر  زیر ییشان لا یلیمه به تعدیل  یز ییریلیت بخشنامه مذکوا   -

 .خساایت ویاله به پیماوکااین باب  لیر کرل لا یبالغ و یجری  بخشنامه توسط کاافرماها لیده وشده یس   -

کاافرما بدون مسگندیت و بطوا سلیقه ی  . ال چا ش بریوویز بخشنامه می باشدیکی یز موی( لاصد یازبر  اریالیل) Kشاخص    -

 .ی می ومایدیین شاخص ای لسگخوش تغییریت کاهش

وصول کگبی فرمها  یطالعاتی پیوسو  بوا مهور و یمضوا  کاافرموا و بینسوا  بوه        : اید شده 376102/17بخشنامه  7لا بند   -

 .لبیرخاوه شوای  عا ی یاسال فرلل و یین لاحا یس  که کاافرماها تاکنون یز یجری  بخشنامه ها  تعدیل سر باز زله یود

 .بخشنامه مذکوا با ااوون بهبول مسگمر فضا  کسب و کاا مغایرت لیال عدم یعمال وظر بخش خصوصی لا  -

که تو ید لیخلی ودیاود و ی لا فروه سوم به بعد فروه بند  تخصیص یاز اریا موی فیروود لیوده     ووعی  مصا ح و مویل یو یه  -

 لا ویاع ورخ یاز بری  یینوووه مصا ح چوووه مناسبه خویهدشد؟. وشده یس 

لا یسگتاله یز اوش   یعالم شده لاصواتی که فهااس بهایی وجول ودیشگه باشد یبگودی بایود لسوگواه یجرییوی بریسواس وووع         -

مشابه  با فهااس بها  پایه لا اشگه ها یا فصلها  مخگلف ای تعیوین  ( برحسب لاصد)عملیات موووع پیمان، جدول وزوی 

 .کاافرما و پیماوکااین و یطا ه اوود لایاف  تعدیل خویهدشد بروز یخگالف فی مابینیین بند منشاء . ومایند



 

 

 عدم تعیین زمان بری  یجری  بخشنامه توسط کاافرم  -

 :شاکریجناب آقای 

با یشااه به ووسواوات یاز بعنووین یو  مووووع جواا  حگوی لا        یوجمن ویالکنندفان کاال و تجهیزیت اییاوه ی ائی  منگرم  -

پیشنهال کرلود عدل  بری  ووسان ورخ یاز تعیین و مازیل لاخصوص  ناش ومولن بند فواس لا اریالیلها، کشواها  با ثبات، 

 .برقن فواس ماژوا تلقی شول

ای یین بخشنامه صرفاً کاافرما  لو گی و خصو گی که بخش بزافی یز یاگصال ای تشکیل می لهند : ییشان لا یلیمه یفزولود -

 .  یز یعری  ودیالبرفرفگه و بخش خصوصی وقطه یلا

 : کارسرکار خانم نازک

ااوع فر مدیر منگرم یموا وظوام فنوی سوازمان     لکگر علیرغم یوگظاا یعضاء جلسه شوای  فتگوو لاخصوص حضوا جنا  قاا   -

 . لا جلسه شرک  ومولود ییشانبروامه و بولجه بعنوین تنظیم کننده بخشنامه موال بنث، سرکاا خاوم وازک کاا به ویاب  یز 

با یشااه به ونوه تدوین بخشنامه ها لا ویحود وظوام فنوی     معاون منگرم یموا وظام فنی و یجریئی سازمان بروامه و بولجه کشوا  -

 :فتگند بروامه و بولجه،سازمان 

بهبوول   ،یبوالغ کورله   که ابالً ما مشکالت ای لاک می کنیم یز یینرو مجموعه وظام مهندسی سازمان سعی کرله بخشنامه هایی ای  -

لا فام یول بخشنامه یاز  ابلی تمدید شد و ی پاسخوو  ووعی  فعلی وبول  ذی سعی بر یین شد تا بخشنامه جدید  . ببخشد

 .یبالغ شول

تقلیول  ماهه یبالغ می شول و ی لا یین لواه سعی شد عالوه بر یبالغ بخشنامه موا  لواه ها به یو  ماهوه    3بخشنامه تعدیل   -

یین حرک  بسیاا سنوین و زمان بر بول با توجه به عدم اطعی  ایم  ها لا بازیا، یز یینرو یسگدعا لیام تا جوایی کوه    .پیدی کند

ه یطالعات به وظام فنی کم  وماید ممکن یس  یین یهگمام لا بخش خصوصی وجول لیشگه باشد که لا ایم  فیر  ها و یایئ

 یطالعات بوازو  کواا موا لا تودوین بخشونامه هوا        واول . ا لیله ها و یطالعات بازیا هسگنده زیری فلوفاه تهیه یین بخشنامه

 .می باشد

 با یشااه به یین وکگه که لا یین لواه سعی شده تعامل بیشگر  با بخوش خصوصوی لیشوگه باشویم،     سخنان خول، ییشان لا یلیمه  -

که لیای   مویال . بخشنامه ساله ی  ویس  و ویاز به قموزش و تبیین لیال، یین بخشنامه .زخوالها هسگیمما به لوبال با: یفزولود

 . ای حل کنیم و ی ویاز به بازه زماوی لیال مشکالت بخشنامه% 61یمیدویایم بگویویم  و یشکال یس  افع خویهدشد



 

 

 :جناب آقای مهندس بهرامن

لا : مشکالت بوجول قمده بری  پیماوکااین فتگند خاوه معدن ییرین لا خصوص عویاب عدم مدیری  معضالت وائی  منگرم   -

هزیا شغل مسگقیم لیاود که یفر یین پیماوکااین تعطیل شوود لیور جایوزینی بجوا    31پیماوکاا وجول لیال که  1بخش معدن 

وم، سور  و  ، وکگه مهم یینس  که قوها بخشی یز تو ید هسگند که لاصوات تعطیلی، تو ید فوالل، م ، ق ومینیو قوها وخویهدبول

 و مهندسی شوده  یطالعاتی که ما لا یخگیاا سازمان بروامه و بولجه اریا می لهیم کااشناسی شده .او  ویز مگواف خویهد شد

 ، حگی لا یین ایسگا یز کااشناسان ادیمی سازمان بروامه و بولجه ویز یسگتاله می وماییم می باشد

 :محمدیجناب آقای 

یز غیبو  جنوا  قاوا  لکگور اواوع فور و       منگرم کمیگه حقوای و اریالیلها  سندیکا  صنع  بر  ییرین با فله یز لبیر منگرم   -

مهندس قلیبی لا جلسات مشگرک و حضوا ومایندفاوی که یز سو  ییشان بدون لیشگن یطالعات کافی لا جلسات شرک  می 

 :گندومایند و یکثری لا جریان ووشگن بخشنامه ها ویسگند، بیان لیش

بعضاً لا جلسات به تویفقاتی می اسیم و ی واگی . لا جلسات وظریت کااشناسی شده یایئه می شول و ی به قوها عمل ومی شول  -

 . بخشنامه ییالغ می شول هیچکدیم یز تویفقات  ناش وشده یس 

یین موووع به کاافرما یجازه . مبگنی شده بر یینکه لاصوات مویفق  کاافرما تمام اسم  ها  بخشنامه :لا یلیمه یفزولودییشان   -

 .می لهد تا به بخشنامه عمل وکند

 :عشاقیجناب آقای 

فروه یموا یاگصال  سازمان مدیری  و بروامه ایز  یسگان لا یلیمه جلسه پیشنهال ومولود، وشسگی لا هتگه قتی با منگرم  ائی   -

حضوا تشکل ها  بیربط و مدیرین سازمان بروامه لا سازمان مدیری  و بروامه ایز  تشکیل و موووع موال براسی و حل و 

 . فصل اریا فیرل

 :دکتر امامی امینجناب آقای 

غیرکااشناسی تدوین شده تهرین با بیان یینکه بخشنامه مذکوا کامالً  ن منگرم هماهنوی یموا یاگصال  و توسعه یسگاودیا معاو -

با توجه به یینکه لو   بنا بر بورون سوپاا  لیال و ویحودها     : و بخش خصوصی ای لا بالتکلیتی اریالیله یس ، بیان ومولود

اییی الزم بخشنامه ای لیال و ویز کااشناسان لو گی هم علم کافی ودیاود  ذی باید بوه  صنتی تخصصی یبعان بر عدم لیای بولن کا



 

 

 . بخش خصوصی یعگمال کند تا بگویود ووعی  وا مطلو  بوجول قمده ای ساماودهی کند

سوازمان برواموه و بولجوه و فعواالن یاگصوال  بخوش        لا اوزشنبه جلسه ی  با حضووا مسوالوالن  مقرا کرلود لا یلیمه ییشان  -

 .خصوصی تشکیل و یصالحیه قن تدوین و لا یخگیاا سازمان بروامه و بولجه اریا فیرل

 :مهندس خوانساریجناب آقای 

بعنوین یکی یز  "کاافرمالاصوات مویفق   "با تأکید بر جمله ،ائی  منگرم یتا  بازافاوی تهرین و لبیر شوای  فتگوو  یسگان -

 بری  تدوین بخشنامه ی  باید حدیال یز بخش خصوصی ویز لعوت بعمول قیود و وظوریت قووان ویوز     : ییریلیت بخشنامه، فتگند

 ذی پ  یز جمعبند  مذیکریتی که لا جلسه شد و یحصاء یشکاالتی که لا جلسه یسوگاودیا  و سوازمان مودیری     .  ناش شول

 .س  منگرم جمهوا یاسال خویهد فرلیدمطر  می فرلل، طی وامه ی  به ایا

 :تهران جلسه شورای گفتگوی استان ومینسو  پنجاهمصوبات 

 شرح مصوبات ردیف

ماهیت 

 هماهنگ کننده مصوبات

 استانی ملی

1 

سازمان برواموه و   لا اوزشنبه جلسه ی  با حضوا مسال ینمقرا فرلید، 

بولجه و فعواالن یاگصوال  بخوش خصوصوی تشوکیل و یصوالحیه قن       

 .تدوین و لا یخگیاا سازمان بروامه و بولجه اریا فیرل

 

*  

 سازمان بروامه و بولجه

 سازمان مدیری  و بروامه ایز 

 تهرینیتا  بازافاوی 

 تشکل ها  بیربط

2 

پیشنهال فرلید، وشسگی لا هتگه قتی با حضوا تشوکل هوا  بیوربط و    

مدیرین سازمان بروامه لا سازمان مودیری  و برواموه ایوز  تشوکیل و     

 . موووع موال براسی و حل و فصل اریا فیرل

 

*  

 سازمان بروامه و بولجه

 سازمان مدیری  و بروامه ایز 

 تهرینیتا  بازافاوی 

 تشکل ها  بیربط

3 

 و یحصوواء پوو  یز جمعبنوود  مووذیکریت جلسووه شوووایمقوورا فرلیوود 

، شوول یشکاالتی که لا جلسه یسگاودیا  و سازمان مدیری  مطر  می  

 .فرللطی وامه ی  به ایاس  منگرم جمهوا یاسال 

 

*  

 منگرم  یسگاودیا

 ائی  منگرم یتا  بازافاوی تهرین

 لبیرخاوه شوای  فتگوو  یسگان

 


