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 12/03/99 تاریخ (1شماره )دستور جلسه  –مقررات و رویه اجرایی شناسه 

مرجع طرح 

 موضوع 
 آذربایجان شرقیسندیکای شرکت های ساختمانی ایران، شورای گفتگوی آذربایجان شرقی، انجمن پیمانکاران عمرانی 

 عنوان 

 :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(مشکالت فعاالن بخش خصوصی در خصوص بررسی 

 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در أخذ هزینه کارمزد  -1

    )ستاد( تدارکات الکترونیکی دولت سامانه معامالت انجامبرای قانونی  الزاماتبرخی از اجرای  عدم -2

 مقدمه 

 مقدمه: 

های اجرایی )مناقصه و مزایده( در بستر وب دستگاهیا همان سیستم انجام معامالت  )ستاد( سامانه خدمات الکترونیکی دولت

 کلیه مراحل مناقصه )درخواست خرید تا پرداخت وجه( و مزایده )ثبت تا دریافت وجه( انجام شود ،در آنمی بایستی  که است 

مذکور به تصویب وزیران عضو کارگروه تجارت  آیین نامه فعالیت سامانهدر  ،138به استناد اصل  20/02/90اریخ در ت

های مستقیم مالیاتقانون  169ماده  5تبصره  مطابق ستاد دیگر الزامات قانونیآن، پس از . الکترونیکی رسید

موظف است حداکثر تا وزارت صنعت، معدن و تجارت » دارد کهاین ماده چنین اشعار میتصویب و ابالغ شد؛  1394مصوب

های اجرائی را برای مدیریت ها و دستگاهاالجراء شدن این قانون سامانه انجام معامالت وزارتخانهماه پس از الزممدت شش

 و را فراهم آورد )آنالین( سازمان امور مالیاتی و امکان دسترسی برخطاندازی کند ها راهانجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده

موظفند حداکثر ظرف مدت  3/11/1383( قانون برگزاری مناقصات مصوب 1) های اجرائی موضوع بند )ب( مادهدستگاهکلیه 

 انه به ثبت برساننداندازی سامانه مذکور کلیه معامالت خود به غیر از معامالت محرمانه را از طریق این سامماه پس از راهسه

  «و....

راستای  در 1395مصوب های توسعه کشوربرنامه قانون احکام دائمی 50ماده ستقیم، های ماز قانون مالیات پس همچنین

 دولتاین ماده  در و رسانی و فرآیند معامالت دولتی، تصویب و ابالغ گردیدسازی خدماتسیاست تجارت الکترونیکی و شفاف

 مشمول هایدستگاه و هاوزارتخانه معامالت انواع مراحل تمام اجرای برای را دولت الکترونیکی تدارکات سامانهشد تا  مجاز

 رگزاریب قانون و الکترونیکی تجارت قانون رعایت با عمومی، بخش معامالتی و مالی قوانین سایر و مناقصات برگزاری قانون

  .کند تکمیل مناقصات

 پایان تا است مکلف دولت در این ماده و به این سامانه اشاره گشت قانون برنامه ششم توسعه 9ماده به عالوه اینکه در 

 بزرگ و متوسط معامالت انواع مراحل تمامی اجرای برای را دولت الکترونیکی تدارکات سامانه برنامه قانون اجرای دوم سال

 عمومی بخش معامالتی و مالی قوانین دیگر و 3/11/1383 مصوب مناقصات برگزاری قانون مشمول هایدستگاه و هاوزارتخانه

 مصوب مناقصات برگزاری قانون و 17/10/1382 مصوب الکترونیکی تجارت قانون رعایت با محرمانه، معامالت جز به

 . کند تکمیل 3/11/1383

در این لیکن  .گیردمیاز طریق سامانه الکترونیک دولت )ستاد( انجام  فرآیند مناقصات در حال حاضر ،با عنایت به مطالب فوق

به بررسی مشکالت ذیل بخش  2مشکالتی برای فعاالن بخش خصوصی ایجاد شده است که شرح دستور پیش رو در  خصوص

 و ایرادات پرداخته است: 

    )ستاد( سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دربخش اول: أخذ هزینه کارمزد 

    )ستاد( تدارکات الکترونیکی دولت سامانه معامالت انجامبرای  قانونی الزاماتبرخی از اجرای   عدمبخش دوم: 
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بخش اول  

+ شرح دستور

ایرادات و 

   آن  مشکالت

 

 

 

  دائمیقانون احکام  50ماده همچنین های مسااتقیم، قانون مالیات 169ماده  5و تبصااره براساااآ آیین نامه سااامانه سااتاد  

قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد و راه اندازی سامانه ستاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت        9و ماده  های توسعه کشور  برنامه

، خود راسااتای انجام وظیفه قانونی )مرکز توسااعه تجارت الکترونیکی( واگذار شااده اساات. وزارت صاانعت، معدن و تجارت در

سپاری نموده و بابت قراردادی که به و تولیدکننده نرم افزار برونپیمانکار به شرکت بهسازان به عنوان اندازی این سامانه را راه

شرکت منعقد   BOTشکل   ست  کردهبا این  صی )برن   ، ا صو صه( کارمزدی را دریافت می از فعاالن بخش خ کند که این ده مناق

 راکنشی ت هر ازای بهتعیین شده است و مستقیم     کنندگان تعرفه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف  کارمزد بر مبنای 

 شود.واریز می )شرکت بهسازان( مجریحساب   به

صوبه     ست که این کارمزد ابتدا طبق م حداکثر  18/12/92مورخ  58785/92/370شماره   به سازمان حمایت  الزم به توضیح ا

طبق مصوبه   این تعرفه  95 نظر گرفته شد و در سال  در  نیم درصد جهت انجام تمامی مراحل مشخص شده برای هر معامله   

 به شرح زیر اصالح گشت:  37950/95/370دیگر سازمان حمایت به شماره 

   در معامالت کوچک و متوسط حداکثر نیم درصد از معامله 

        در معامالت تا پنج برابر نصاب معامالت متوسط، نسبت به مازاد نصاب معامالت متوسط حداکثر دو دهم

 ( درصد از هر معامله2/0)

  نساابت به مازاد پنج برابر نصاااب معامالت  از پنج برابر نصاااب معامالت متوسااطمعامالت بزرگ بیش ،

 ( درصد از هر معامله  1/0متوسط حداکثر  یک دهم )

ست به گفته آ الزم » صغری،  به ذکر ا ستاد در جلسه کارگروه کارشناسی       وقت مدیرقای ا  هم اکنون ،11/10/97مورخ سامانه 

به کمیسیون   د راهمچنین پیشنهاد اصالح تعرفه کارمز  شود.  مسقف شده و دریافت می   رویه بدین شکل است که این تعرفه  

سی نکرده        رادیویی ارتباطات و مقررات تنظیم صالح را کامل برر شنهاد ا سیون هنوز پی نداده   و نظریداده اند؛ لیکن این کمی

  «است.

االن مورد اعتراض فع ،کارمزددریافت موضوع  ؛ بنابراینوصول هرگونه پولی باید به موجب قانون باشد این امر در حالی است که

 باشد:است که رئوآ ایرادات و مشکالت از سوی معترضین به شرح ذیل میبخش خصوصی 

 قانون استناد به باید وجهی گونه هر دریافت" 1380 مصوب دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون 4 ماده اساآ بر -1

قانون محاسبات عمومی کشور، وصول هر نوع درآمد منوط به اجازه قانون بوده؛  37به استناد ماده  همچنین و"مقرره نه و باشد

 توسعه شمش پنجساله برنامه و کشور توسعه هایبرنامه دایمی احکام های مستقیم،مرتبط از جمله قانون مالیات قوانین در لیکن

 برای هزینه پرداخت جهت از تکلیفی و است شده اشاره ستاد سامانه استقرار ضرورت به تنها ،ایران اسالمی جمهوری

 .است نشده بیان معامالت برندگان یا اجرایی هایدستگاه

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان مؤسسه دولتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت استقرار و  -2

وزیران نیز رسیده است اقدام ساسنامه مربوطه که به تصویب هیأتسازی سامانه ستاد را بر عهده دارد و بایستی براساآ اپیاده

ح بایستی همه ساله در لوایمنابع مالی مورد نیاز مرکز برای توسعه تجارت الکترونیک »نامه مذکور، اساس« 8»طبق ماده نماید. 

قانون تعیین تعرفه خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب  واحده مادههمچنین طبق ؛ «بینی شودبودجه ساالنه پیش

 هب حاصله وجوهالزاماتی از جمله اینکه شده است،  الکترونیکی تجارت توسعه مرکز به خدمات بهای دریافت اجازه که 1393

 بخش اول : أخذ هزینه کارمزد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
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ش تصویب شود، پی رادیویی ارتباطات و مقررات تنظیم کمیسیونتوسط  تعرفهو همچنین  واریز شود کشور کل داریخزانه

 بینی شده است.

سازی و تکمیل سامانه الزم باشد، باید از طریق منابع مربوط به سازمان توسعه ای برای پیادهچنانچه هرگونه هزینهبنابراین 

امانه گرانی که از طریق سمناقصهبودجه صورت پذیرد. این امر در حالی است که قانون بینی در تجارت الکترونیکی و با پیش

نمایند، چنانچه در فرآیند مناقصه به عنوان برنده تعیین شوند، ملزم به ستاد اقدام به شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد می

 که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هنگام انعقاد قرارداد بر مبنای کارمزدی پرداخت مبلغی کارمزد در

 شود. به حساب خزانه داری واریز نمیاین هزینه نیز  والم کرده است شده اند اع

ستاد هدفمندی  16/04/94مورخ  48021به عالوه اینکه ورود سازمان حمایت به تعیین تعرفه کارمزد به استناد مصوبه شماره 

 بدون مبنای قانونی صحیح دریافت شده است.  صحیح نبوده و وجوه أخذ شده یارانه ها

 در معامالت کنندگانشرکت زیرا شد؛ خواهد دولتی هایدستگاه هایهزینه افزایش موجب گرانمناقصه از کارمزد اخذ -3

 افهاض خود قیمت پیشنهاد به را الزم مبالغ ستاد، سامانه به هزینه پرداخت ضرورت و شدن برنده امکان احتساب با دولتی

 بر الغب است که ممکن نیرو یا نفت وزارت کالن مناقصات در کنید فرض. بپردازند را آن باید گزارانمناقصه نهایتاً و نموده

 وزارت هب مسئولیتیبه عبارت دیگر  .شود پرداخت کارمزد عنوان به باید سنگینی مبالغ مصوبه طبق باشد، دالر میلیاردها

 رویه این و کندمی دریافت خصوصی بخش فعاالن از را آن هزینه ولی است کرده سپاریبرون را آن که است شده داده صنعت

 وردبرآ در را هزینه این شرکت یک است ممکن زیرا زند،می هم بر را رقابت گیردمی صورت که تفسیری و کارمزد دریافت در

ین معموالً با ارقام سنگ  پیمانکاری قراردادهای که است حالی در رویه این نکند؛ لحاظ را این دیگر شرکت ولی نماید لحاظ خود

 منعقد می شوند. 

رت خوذه به صوین رقم معامله با میزان کارمزد مأبه لحاظ ماهیت انجام فعالیت سامانه در بستر وب، هیچ ارتباط منطقی ب -4

 درصدی از مبلغ معامله وجود ندارد. 

 ضایف تسهیل و رونق جهت در تا است شده توصیه کنندگان، مصرف و کنندگان تولید از حمایت سازمان مصوبه انتهای در -5

 و ندارد روشنی مبنای که آنجا از اجرا، صورت در حتی موضوع این. پذیرد صورت ترپایین نرخ با خدمات ارائه کار، و کسب

  .بود خواهد ایراد محل و شود همراه سالیق اعمال با است ممکن

 تعیین قانون مطابق" چنین آمده است که 21/03/98مورخ  504شماره به دیوان عدالت اداری الزم به توضیح است در رای 

 داده اجازه الکترونیکی تجارت توسعه مرکز به» شده مقرر 1393 مصوب الکترونیکی تجارت توسعه مرکز خدمات های تعرفه

 رکشو کل داری خزانه به را حاصل وجوه و کند اقدام دهد، می ارائه متقاضیان به که خدماتی بهای وصول به نسبت شود می

 ارتوز پیشنهاد به بنا ها آن از یک هر تعرفه و یادشده مراکز خدمات انواع»که است آمده قانون این تبصره در و «نماید واریز

 به نظر.« رسد می ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون تصویب به اساسی قانون 44 اصل رعایت با تجارت و معدن صنعت،

 نکمیسیو در تصویب به مذکور خدمات از یک هر تعرفه و الکترونیکی تجارت توسعه مرکز خدمات انواع تصویب اینکه

 و مدیره هیات رییس 20/09/95 مورخ 95/37950/ 370 مقرره مفاد بنابراین است، شده موکول ارتباطات مقررات تنظیم

 ولتد الکترونیکی تدارکات سامانه کارمزد تعرفه موضوع با تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از حمایت سازمان مدیرعامل

 و شده وضع تولیدکنندگان و کنندگان مصرف از حمایت سازمان اختیارات حدود از خارج مذکور، قانون با مغایرت علت به

   ".شود می ابطال

شتم           صت و ه ش سه  ست پس از رای دیوان عدالت اداری در جل ضیح ا ستاد تنظیم بازار مورخ  الزم به تو  11/09/98کارگروه 

ستای  در" مصااوب شااده اساات که صوص  در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت رای اجرای را  کارمزد تعرفه تعیین مرجع خ
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 براساس ماتخد و کاال نرخ تایید و تعیین در بازار تنظیم کارگروه اختیارات به عنایت وبا دولت الکترونیکی تدارکات سامانه

 : گردید مقرر( 29/05/97مورخ  70118 شماره ابالغیه) قوا سه سران مصوبه

سعه  مرکز -1 صوبات  و  سوابق  از کاملی شرح  الکترونیکی تجارت تو  معاونت به و تهیه اداری تعدال دیوان رای همراه به م

ست  حقوقی سال  جمهوری ریا سی  سازمان  نظر به توجه ضمن  تا ار شور  کل بازر  نهایی مرجع ،اداری عدالت دیوان و  ک

 . گردد مشخص برسد بازار تنظیم کارگروه تایید به بایست می که قیمت کارشناسی

صد  50 سقف  تا حداکثر معامله انواع برای 21/03/98 تاریخ از سامانه  این های تعرفه -2 صاب  در  مطابق کوچک  معامالت ن

 الزم بعد به 21/03/98 تاریخ از و تصویب  باشد  می کاهشی  گذشته  به نسبت   که بازار تنظیم کمیته مصوبات   ب و الف بند

 نوطم ها تعرفه( افزایش یا کاهش) تغییر ، قیمت کارشناسی مرجع تعیین و  اول بند اجرای از پس است بدیهی. است االجرا

  "بود. خواهد بازار تنظیم کارگروه مجدد تصویب به

بخش دوم شرح 

دستور + 

ایرادات و 

 مشکالت آن 

 

 

 

قانون مالیات   5و در راستای اجرای تبصره  ها 53525/ ت 16145تصویب نامه شماره طی  16/02/96هیأت وزیران در تاریخ 

نموده است تا   مکلف  را قانون برگزاری مناقصات  1های اجرایی موضوع بند ب ماده  ؛ کلیه دستگاه 1394های مستقیم مصوب   

 با توجه به زمان بندی ،درصد سقف معامالت کوچک باشند 10کلیه معامالت خود را اعم از خرید، مناقصه و مزایده که باالی 

صنعت، معدن و تجارت اعالم   سانن    دمی کند، که وزارت  ستاد به انجام بر سامانه  صنعت د؛ لیکن ر  ، معدن و تجارت در وزارت 

شماره    روز 3کمتر از  شنامه  ستگاه های الزمبدون انجام زمان بندی 19/02/96 مورخ 48430/60، در بخ های اجرایی ، کلیه د

سترها و زیرساخت    سامانه مذکور نمود. حال آنکه می  از طریق تمامی معامالت خودرا موظف به انجام  الزم  یهابایست کلیه ب

ستاد     سامانه  شده در آیین نامه فعالیت  جاد  را برای فعاالن بخش خصوصی ای  این امر مشکالتی  لذا ؛ گردیدتکمیل می و ابالغ 

 بخش خصوصی به شرح ذیل است:  مشکالت فعاالننموده است که رئوآ ایرادات 

 لفا بند طبق که است این الزامات هلجم از است؛ شده اندازی راه الزامات آن رعایت بدون که داشته الزاماتی سیستم این -1

 پرداخت تا خرید درخواست مرحله از معامله انجام و مناقصه مراحل کلیه بایست می ستاد سامانه فعالیت نامه آیین 1 ماده

 5 الی 2 پیوست در که الزم اقدامات ،هاحساب بودن دولتی صورت در و پذیرد صورت اینترنتی صورت به و وب بستر در وجه

 از عمرانی هایپروژه مالی تامین بلکه، نشده محقق امر این که پذیرد انجام اقدامات سایر موازات به آمده مذکور نامه آیین

  .است داده هویت تغییر اسالمی خزانه اسناد به نقدی

  دیگر و مناقصااات برگزاری قانون مشاامول هایدسااتگاههای توسااعه کشااور، قانون احکام دائمی برنامه 50اده براساااآ م -2

 مؤسسات کلیه و است نام تصریح یا ذکر مستلزم آنان بر قانون شمول که هاییدستگاه جمله از عمومی، بخش کنندگانمعامله

ساآ   و همچنین ب کنند نامثبت سامانه  این در وزیران هیأت تأیید مورد زمانبندی برنامه با باید غیردولتی، عمومی یا دولتی را

 که  بندی  زمان  به  توجه  با  را خود معامالت  کلیه مکلفند   اجرایی های دساااتگاه  کلیه  16/02/96ت وزیران مورخ مصاااوبه هیأ  

سانند  انجام به ستاد  سامانه  درنماید  اعالم تجارت و معدن صنعت،  وزارت صنعت ؛ لیکن بر   هایبندیزمان انجام بدون وزارت 

و این امر در ه اسااات نمود مذکور ساااامانه طریق از خود معامالت تمامی انجام به موظف را اجرایی هایدساااتگاه کلیه الزم،

 می شود. مشخص یزات دستگاه های اجرایی بایستی با توجه به امکانات و تجهصورتی است که برنامه زمانبندی می

ستگاه     قانون احک 50طبق ماده  -3 شور، د سعه ک ستی  های اجرایی میام دائمی برنامه های تو  خود معامالت مراحل تمامبای

ست  مانند ستعالم،  درخوا سناد،  دریافت و توزیع فراخوان، ا شایش  ا شنهادها،  یا هاپاکت الکترونیکی گ   و داد و قرارداد انعقاد پی

 )ستاد(    تدارکات الکترونیکی دولت سامانه معامالت قانونی برای انجام برخی از الزاماتاجرای  عدم: دوم بخش
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ضمینات  و وجوه ستد  صالح،  الحاق، هرگونه نیز و ت سخ،  ا  یالکترونیک طوربه و سامانه  این طریق از را قرارداد خاتمه و ابطال ف

اساات که بانک مرکزی از طریق  بدین شااکل پیش بیش بینی شاادهبه عالوه اینکه در مصااوبه هیأت وزیران نیز  .دهند انجام

سات مالی اعتباری مجاز،    هایبانک س ضمانت    عامل و مو ستعالم الکترونیکی  سامانه فراهم آورد مهناامکان ا ؛  ها و وثائق را در 

  لیکن این امر تحقق نیافته است.

ست   صغری،  الزم به ذکر ا ستاد    وقت مدیربه گفته آقای ا سی      سامانه  شنا سه کارگروه کار در این  ،11/10/97مورخ  در جل

نامه را به صورت دیجیتال نکند،   مرکزی صدور ضمانت   به طور مثال تا زمانی که بانک سامانه نهادهای دیگر هم وظایفی دارند 

 پاکت الف باید به صورت فیزیکی تحویل داده شود.

  بانک و معامالت الکترونیکی بسااتر ایجاد باقانون احکام دائمی برنامه های توسااعه کشااور،   50ماده  1تبصاارهبراساااآ  -4

 جمله از بخش این معامالت رسااانیاطالع و اطالعاتی هایپایگاه کلیه ،عمومی بخش معامالت  شاادهتجمیع و روزبه اطالعاتی

سانی اطالع ملی پایگاه صات،  ر سانی اطالع پایگاه مناق   معامالت بر نظارت هایسامانه  هرگونه و عمومی بخش معامالت جامع ر

گردد؛   جلوگیری عمومی بخش هایدستگاه  توسط  اطالعات ورود تکرار و تعدّد از و شود  تغذیه سامانه  این طریق از فقط باید

سامانه های               ولی این امر  صی با  صو ضیان بخش خ ستگاه های دولتی، متقا ست و به دلیل ناهماهنگی بین د شده ا محقق ن

 مختلف درگیر هستند.  

شور در اجرای وظایف نظارتی خود می       3مطابق بند  -5 سی کل ک سازمان بازر صوبه هیأت وزیران،  ست فرایند برگزاری  م بای

های الزم را أخذ نماید؛ لیکن این امر تاکنون محقق      ارت قرار دهد و گزارش مورد نظ  الکترونیکی مناقصاااات را به طور برخط  

های نظارتی و غیر دولتی بودن اداره کننده این سامانه، عمالً سبب نااطمینانی بخش    نشده است و عدم نظارت برخط دستگاه   

 شده است. های پیشنهادی و رمزنگاری پاکات مناقصه مورد محرمانه ماندن محتوای قیمت خصوصی در

ست   صغری،  الزم به ذکر ا ستاد    وقت مدیرآقای ا سی بیان نم        سامانه  شنا سه کارگروه کار سامانه در جل ود در مورد امنیت  

  جای این دسترسی، به   کنند، لیکنبه سامانه دسترسی دارند و نظارت می    وزارت اطالعات سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و   

اند تا شرایط و مواردی که الزم است که به سازمان بازرسی اعالم کردهباشد می )غیر همزمان( آف الین بودن به صورت  برخط

 دسترسی داشته باشند را اطالع دهند که تاکنون شرایط الزم از سوی سازمان بازرسی اعالم نشده است. 

صات  برگزاری قانون -6 صوب   مناق شد می 83 سال م صوب   دولتی معامالت قانون و با ست؛  49 سال م ضر  لیکن ا  در حال حا

الح و قوانین مرتبط اص شود تدوین دیجیتال فضای مخصوص قانون است الزم که به موازات آن شده  ایجادالکترونیکی  سامانه 

 د.  نشو

شاوران و پیمانکاران  -7 سامانه خواهد بود،       از آنجایی که م ستند و فعالیت آنان تنها در این  سامانه ه صلی  راین  بناب، کاربران ا

نامه  تصااویب)تصااویب نامه هیأت وزیران  11کند؛ لیکن در کارگروه ماده نه، ضاارر و زیان را متوجه آنان میناکارآمدی ساااما

های مهندسی  کند؛ هیچ یک از تشکل( که به مشکالت سامانه رسیدگی می16/02/96مورخ  هااا 53525/ ت 16145شماره 

 ای حضور ندارند. حرفه صنفی و

صات ب  -8 شرکت     مناق ستند و  سامانه نی ص زرگ در این  شرکت نمی   های خ سامانه  ضوع  کنند؛ بنابراینولتی نیز در این   مو

 شفافیت معامالت در این بخش بزرگ اقتصادی کشور مغفول خواهد ماند.  

ها در برخی شاارکتدیده و عدم امکان حضااور با توجه به پهنای باند کم و ارتباط ناپایدار در شاابکه اینترنت، مشااکالت ع -9

سال پاکت  ضاد با        فرایند ار ست که این امر در ت شده ا صه به دلیل اختالل و یا ترافیک باالی خطوط اینترنتی، ایجاد  های مناق

 ایجاد محیط رقابت سالم و امن است.   

نمایندگان استانی سامانه ستاد در پشتیبانی و پاسخگویی به مشکالت طرفین معامله ضعیف هستند و یا بعضًا سهولت              -10

 در امکان دسترسی به کارشناسان مذکور که بسیار کم تعداد هستند، وجود ندارد.  
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بندی جمع

کارگروه  جلسه 

 کارشناسی 

در اتاق ایران و با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، سازمان   11/10/97در تاریخ  کارگروه کارشناسی  موضوع در جلسه

  ان آذربایجان شرقی، سندیکایبرنامه و بودجه، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، وزارت امور اقتصادی و دارایی، انجمن پیمانکار

ساتی و         شرکت  سی شرکت های تا سندیکای  ساخت و  ساختمانی، انجمن مهندسی و  سی گردید؛ و در  صنعتی ایران   های  برر

    .گردد مطرح اصلی صحن در خصوصی بخش فعاالن پیشنهادات ها، آن تکمیلی بررسی و مشکالت بندی جمع بانهایت 

 حاضر در جلسه به شرح ذیل است:  رئوس نظرات نمایندگان دستگاه های اجراییالزم به ذکر است 

   سامانه ستاد )مرکزتوسعه تجارت الکترونیک(: نماینده  اتنظررئوس 

شت          ستاد اظهار دا سامانه  صغری، مدیر  ستگاه    سید امیر ا سامانه برای د ست ولی برای  شرکت در این  های دولتی یک الزام ا

د  وکنندگان الزامی وجود نداردکه باید در این خصوص ترویج و ترغیب صورت گیرد. در حال حاضر حد  کنندگان و توزیعتامین

شگاه شهرداری هزار دستگاه اجرایی،   5 سامانه تدارکات هستند. بیش از     ها و دان سامانه تدارکات     38ها عضو  صه در  هزار مناق

ست. قریب     انجام صورت گرفته که بیش از   45شده ا صد در   52هزار میلیارد تومان تبادل مالی   37ماهه اخیر بوده و  9در

و این نشان می دهد که سامانه پذیرفته شده است و بدیهی است مشکالتی در روند          هزار مزایده داخل سامانه صورت گرفته  

باشااد و  هزار می 68تکامل این سااامانه وجود دارد. وی از جمله مشااکالت این سااامانه را تعداد تولیدکنندگان اعالم نمود که 

 11دم حضور بخش خصوصی در کمیته ماده وی در مورد ع پیشنهاد نمود با شرکت تولیدکنندگان این فضا را رقابتی تر شود.

اظهار داشت تشکل بخش خصوصی حضور ندارند ولی همیشه نظرات آن ها  أخذ و اعمال شده است. اصغری در مورد عدم             

تا پایان امسال انواع معامالت   9وجود اسناد خزانه اسالمی در سامانه گفت، اصالح این امر در دستورکار قرار دارد و طبق ماده   

سبات، وزارت        نواع پرداخت های آنبا ا سی، دیوان محا سازمان بازر شد. در مورد امنیت نیز بیان نمود  سازی خواهد  ها، پیاده 

اطالعات دسترسی دارند و نظارت می کنند، لیکن به صورت برخط آف الین می باشد که به سازمان بازرسی اعالم کرده ایم         

شت       ها رمزنگاری شده   همچنین الزم به ذکراست قیمت ه باشند را اطالع دهند.  تا شرایط و مواردی که الزم است دسترسی دا

وارد را  ها مطلع شااود. در مورد قیمت کارمزد هم انتقاد اند و دسااتگاه اجرایی تا زمان بازگشااایی پاکات نمی تواند از قیمت  

دانست که نباید وابسته به رقم معامله، قیمت تصاعدی افزایش یابد و اظهار داشت در تعرفه پیشنهادی که به سازمان ارسال         

کرده ایم، پیشنهاد شده است تا مسقف باشد. وی در ادامه افزود شرکت بهسازان به عنوان بخش خصوصی و تولید کننده این          

ته است و االن یکسال است که به درآمد رسیده و اشتغال ایجاد کرده است و پس از تکمیل سال درآمد نداش 5 -4نرم افزار تا 

صی یعنی مجری واگذار می             صو شی به بخش خ شت و کارمزد نیز به ازای هر تراکن ضور خواهد دا شتیبان ح نیز به عنوان پی

صغری در ادامه افزود پیمانکاران کارمزد را روی     ستگ   شود. ا شند و د صد    5ر پرداخت های دولتی نیز داهجنس خود می ک در

می باشد و قانون معامالت دولتی    83نمایند. وی در ادامه اظهار داشت قانون برگزاری مناقصات برای سال    بیشتر پرداخت می 

سال   ست؛ لیکن  49برای  سامانه  ا شود.             االن  ضای دیجیتال تدوین  صوص ف ست تا قانون مخ ست و الزم ا شده ا ای ایجاد 

ای ایجاد شااده اساات که نهادهای دیگر هم وظایفی دارند، به طور مثال تا زمانی که بانک مرکزی صاادور    انههمچنین سااام

سعه          ست مرکز تو شود. الزم به ذکر ا صورت فیزیکی تحویل داده  صورت دیجیتال نکند، پاکت الف باید به  ضمانت نامه را به 

ی کرده اساات. وی در خصااوص بنچ مارک نیز بیان نمود سااامانه    داده را اجرایترونیک هر آنچه که باید انجام میتجارت الک

 تدارکات کشورهایی نظیر کره جنوبی و اندونزی دیده شده است و اسناد بقیه کشورها نیز بررسی شده اند.  

 :رئوس نظرات نماینده سازمان برنامه و بودجه 

پذیرد  وزارت صنعت مسئولیتی نمی  محمد مرادخانی، معاون امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور بیان نمود   

صه     و  ستگاه مناق سئولیت همچنان با د ستگاه اجرای     م صورتی که اختیار از د ست، در  صوص     گزار ا ست. در خ شده ا ی گرفته 

ای و چگونه پرداخت شاود. وی در  ن گذار تشاخیص می دهد که چه هزینه وشاود باید گفت که قان هایی که تحمیل میهزینه

استفاده می زیرا هر دستگاهی از پروژه های عمرانی به نفع خود ،ادامه افزود قبالً تجمیع عوارض وجود داشت و آن حذف شد

شود، باید با نظر قا ن اکنون هر هزینه ای که به پروژهکرد، بنابرای شد و کارمزد مذکور نیز  های عمرانی تحمیل می  نون گذار با
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ست           وی باید گردش خزانه را بگیرد.  شته اند، درخوا سامانه دا شکالتی که با این  سطه م ستگاه ها نیز به وا سیاری از د افزود ب

ه گام  شود فرایندها گام بپیشنهاد می کرده اند تا از این سامانه مستثنی شوند، لیکن سازمان برنامه پاسخ منفی داده است؛ لذا

 چک شود. 

 دارایی  نماینده وزارت امور اقتصادی و رئوس نظرات: 

سال          صات در واقع از  شور بیان نمود در ارتباط با فرایند برگزاری مناق شاور عالی خزانه داری کل ک شی، م ،  90هادی خدابخ

سااامانه سااتاد برگزار شااده و  حسااابان با مساائولین ذیوزارت اقتصاااد در جریان تشااکیل و فرایند انجام کار بوده و جلسااات 

شکالت آنان در کمیته ماده   سامانه           11م ست. وی در ادامه افزود وقتی این  شده ا سی  شنامه هیأت وزیران برر مذکور در بخ

سال       ضوع پیش بینی نکرد و تا  شد، دولت اعتباری برای این مو شد ولی این بحث که    93پیش بینی  هم پولی دریافت نمی 

 گیرد، صحیح است.این پول گردش خزانه ب

پیشنهاد 

 دبیرخانه

  سااامانه طریق از مناقصااات برنده از مبالغ وصااول ،21/03/98 مورخ 504 شااماره به اداری عدالت دیوان رای به عنایت با -1

تولید و کنندگان مصرف  از حمایت سازمان  سوی  از ابالغی دولت الکترونیکی تدارکات سامانه  کارمزد تعرفه عنوان تحت ستاد 

 .گردد متوقف کنندگان

شااماره به  ننامه هیأت وزیراهای توسااعه کشااور و تصااویبقانون احکام دائمی برنامه 50اده الزامات سااامانه سااتاد در م -2

ستگاه   ، 16/02/96مورخ  هااااا 53525/ ت 16145 سوی د سازمان برنامه و بودجه،   های متولی از جمله بانکاز  به مرکزی، 

 گزارش شود.  12محقق شده و نتیجه به دبیرخانه کمیته ماده یک ماه صورت کامل ظرف مدت 

نمایندگان  نفر از  ، حداقل دو(16/02/96مورخ  ها 53525/ ت 16145شماره )تصویب نامه  مصوبه هیأت وزیرانبا اصالح  -3

 درآیند.مشکالت سامانه( )کارگروه رسیدگی به  11ماده  کارگروه یتعضوبه بخش خصوصی 

 در اختیار عموم قرار گیرد.  از طریق سامانه ستاد در راستای ایجاد شفافیت، اطالعات کلیه فرایندهای معامالت  -4

فهرست 

مستندات و 

 مدارک پشتوانه

، 1394های مستقیم مصوب قانون مالیات 169ماده  5، تبصره آیین نامه فعالیت سامانه ستاد "مستندات قانونی به ویژه  -1 

 مقررات از بخشی تنظیم قانون 4 ماده، قانون برنامه ششم توسعه 9های توسعه کشور، ماده قانون احکام دائمی برنامه 50اده م

 "قانون محاسبات عمومی کشور 37ماده ، 1380 مصوب دولت مالی

 1388اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب  -2

 در خصوص سامانه ستاد  16/02/96هیأت وزیران مورخ  ها 53525/ ت 16145تصویب نامه شماره  -3

 وزارت صنعت، معدن و تجارت   19/02/96 مورخ 48430/60بخشنامه شماره  -4

در خصوص تعرفه  18/12/92مورخ  58785/92/370شماره مصوبه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به  -5

 سامانه ستاد کارمزد 

در خصوص اصالح  20/09/95مورخ   37950/95/370شمارهمصوبه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به  -6

 تعرفه کارمزد سامانه ستاد 

 ستاد هدفمندی یارانه ها  16/04/94مورخ  48021مصوبه  -7

خطاب به شورای گفتگوی 27/01/97مورخ  97/ش/ 729ه شماره نامآذربایجان شرقی )شورای گفتگوی گزارش کارشناسی  -8

 مرکز( 

های ساختمانی خطاب به دفتر امور نظام فنی و اجرایی سازمان سندیکای شرکت 1/10/97مورخ  97-59528نامه شماره  -9

 برنامه و بودجه و همچنین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

  12ربایجان شرقی خطاب به کمیته ماده ذی آنجمن پیمانکاران عمرانا 10/10/97مورخ  2561/5/12نامه شماره  -10

 دیوان عدالت اداری 21/03/98 مورخ 504 شماره رای -11

خطاب به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت  12دبیرخانه کمیته ماده  13/05/98/ص مورخ 5546/27نامه شماره  -12

 (12)مصوبه کارگروه کمیته ماده صنعت، معدن و تجارت مبنی بر پیگیری اقدمات مرکز جهت اصالح تعرفه 

 12سندیکای شرکت های ساختمانی خطاب به کمیته ماده  30/02/99مورخ  99 -56511نامه شماره  -13



 

 
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

های توسعه قانون احکام دائمی برنامه 12دستور جلسه هفتاد و ششمین نشست کمیته ماده   
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