تشخیص صالحیت پیمانکاران
پرسش- :برای انجام مراحل تشخیص صالحیت به چه طریق باید عمل کرد ؟
پاسخ :از طریق مراجعه به سامانه ساجات ( ) www.sajat.mporg.irو ثبت اطالعات در این سامانه ،دریافت گذر واژه اول  ،دریافت گذر واژه دوم  ،ورود به
سیستم و تکمیل اطالعات.
پرسش- :آیا بیمههای نظام مهندسی و بیمههای اختیاری و بیکاری به عنوان سوابق بیمهای در تشخیص صالحیت پیمانکاری قابل
استناد میباشند ؟
پاسخ :خیر ،بیمههای یاد شده به عنوان سوابق بیمهای قابل استناد نیست.
پرسش- :آیا در تشخیص صالحیت پیمانکاری ،درصد سهام برای افراد هیات مدیره میزان مشخصی دارد ؟
پاسخ :اختیاری است ،اما نمیتواند (صفر) باشد.
پرسش - :آیا در تشخیص صالحیت پیمانکاران ،افراد فاقد مدرک تحصیلی اما دارای تجربه کاری میتوانند به عنوان امتیازآور در هیأت
مدیره باشند؟
پاسخ :درصورتیکه شرکت از سال  1831تاکنون دارای رتبه بوده و این فرد از ابتدا طبق مستند روزنامه رسمی ،عضو هیات مدیره بوده است میتواند امتیاز آور
باشد .در غیر اینصورت امکانپذیر نیست.
پرسش - :برای اخذ رتبه در رشته های پیمانکاری آیا مدرک تکنولوژی ،امتیاز کامل را کسب مینماید یا خیر؟

پاسخ :بله ،مدرک تکنولوژی امتیاز کامل کسب میکند.
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نظارت بر پروژه های عمرانی
پرسش- :دستگاه های مشمول بخشنامه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل به
شماره  79/910107مورخ  79/01/00چه دستگاه هایی هستند ؟
پاسخ:

دستگاه های مشمول ماده  061قانون برنامه چهارم توسعه و ماده  111قانون برنامه پنجم توسعه طبق مستندات زیر:

مشم
قوانین مرتبط رد خصوص دست گاههای ول:
 ماده  061اقنون ربانهم چهارم توسعه  :کلیه وزارتخانهها ،مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (« )4قانون محاسباتعمومی کشور ،مصوب  »1800/10/11و سایر
شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد ()%01سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی،به استثنای بانکها و مؤسسات
اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی ،تعلق داشته باشند و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها ،مستلزمذکر یا تصریح نام است،
ازجمله  :شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه،سازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط،مشمول مقررات این قانون میباشند.

پنج
 ماده 222اقنون ربانهم م توسعه  :کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )0قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز دستگاههای موضوع مواد ( )4( ، )8( ، )2و ( )0قانون
محاسبات عمومی کشور در موارد مربوط ،مشمول مقررات این قانون میباشند.
 اقنون مدرییت خدمات کشوری مصوب 0806/10/10
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ماده  - 0دستگاه اجرائی  :کلیه وزارتخانه ها  ،مؤسسات دولتی  ،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی  ،شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم
ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران  ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  ،بانك مرکزی  ،بانکها و بیمه های دولتی  ،دستگاه اجرائی نامیده می شوند.
عم
 اقنون محاسبات ومی کشور مصوب 0866/16/10
ماده  - 2وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود.
ماده  - 8مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سهگانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد.
تبصره  -نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره میگردد .از نظر این قانون مؤسسه دولتی شناخته میشود.
ماده  - 4شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شدهو یا مصادره شده و به عنوان شرکت
دولتی شناخته شده باشد و بیش از  01درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد .هر شرکت تجاری که از طریقسرمایهگذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود ،مادام که بیش از پنجاه درصد
سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ،شرکت دولتی تلقی میشود.
تبصره  -شرکتهایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپردههای اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری وشرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از
نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند.
ماده  - 0مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف وخدماتی که جنبه عمومی داد،
تشکیل شده و یا میشود.
تبصره  -فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسالمیخواهد رسید.
عم
 اقنون فهرست نهاداه و مؤسسات ومی غیر دولتی مصوب 0808/10/01
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ماده واحده  -واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها ،مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده  0قانونمحاسبات عمومی کشور مصوب 1800
میباشند:
 -1شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از  01درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد.
 -2بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی.
 -8هالل احمر
 -4کمیته امداد امام.
 -0بنیاد شهید انقالب اسالمی.
 -0بنیاد مسکن انقالب اسالمی.
 -7- 7کمیته ملی المپیك ایران.
 -3بنیاد  10خرداد.
 -9سازمان تبلیغات اسالمی.
 -11سازمان تأمین اجتماعی.
تبصره  - 1مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعیتوسط یك یا چند مؤسسه و نهاد
عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره میشود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یك یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.
تبصره  - 2اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام والیت فقیه هستند با اذن معظمله خواهد بود.
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پرسش -چه قراردادهایی مشمول دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل به شماره
 79/910107مورخ  79/01/00میباشند؟
پاسخ  -قراردادهای ریالی فاقد تعدیل و فاقد پرداخت هرگونه مابه التفاوت که از محل وجوه عمومی تأمین اعتبار می شود و آخرین روز مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوی
پیمانکار از  1891/10/11تا  1897/11/11بوده و براساس آن منعقد شده باشد.

پرسش -منظور از وجوه عمومی در دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل به شماره
 79/910107مورخ  79/01/00چیست ؟
پاسخ – بر اساس ماده  18قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  : 0666/16/10وجوه عمومی عبارت است از نقدینههای مربوط به وزارتخانهها و
مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرفنظر از
نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد.
تبصره  - 1وجوهی نظیر سپرده ،وجهالضمان و مانند آنها که به طور موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضاءمدت معین و یا حصول شرایط خاص
قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یااحراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی
میگردد.
تبصره  - 2اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهای مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است.
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پرسش- :تکمیل فرم اطالعاتی پیوست دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل به شماره
 79/910107مورخ  79/01/00در مواردی که پروژه فاقد کد پروژه ،عنوان طرح و شماره طبقه بندی طرح باشد به چه صورت خواهد
بود ؟
پاسخ  :در این صورت سایر موارد تکمیل گردیده و پر کردن این گزینه ها الزامی نمی باشد.
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