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 دستورکار جلسه: 

 ( covid19بررسی وضعیت صنعت ساختمان در پی شیوع بحران ویروس کرونا )  -
 
 
 

 با حضور 1399درسال  یخراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگانوعمران  یمهندس ی،خدمات فن ونیسیجلسه کم اولین

 .برگزار شد اتاق بازرگانی مشهد مرکزیدر محل ساختمان  اعضای محترم کمیسیون

 :خدمات فنی، مهندسی و عمران رئیس کمیسیون ، خندادن دلآقای 

عرصنه   ین  داشته و فعاالن ا یا برجسته یربخش ساختمان تاث یدیتول های یتفعال یزانکرونا بر کاهش م یماریب یوعش -

 بحران بر صنعت مذکور هستند. ی ا ینگران از تبعات اقتصاد

فعورس معاژور    یتوجود دارد. در واقعع وضعع   یاریفورس ماژور، اختالف نظر بس یطدر خصوص اعالم شرا یحقوق یحوزه ها ینب -
در موضعو    بعودن  ینطعرف خعار  از اراده  و  در کنتعرل  ییعدم توانا، بودن ینیب یشپ یرقابلغ یژگیو 3شود که  یاعالم م یزمان

 کند. یداقرارداد مصداق پ

 یعن شاهد ا یمها بود یهابالغ ینها، در عمل شاهد عملکرد خالف ا یهابالغ یرغم صدور برخ یعل یروس،کرونا و یو ش یطدر شرا -
 .یمکن یموضو  را مشاهده م ینبود که در عمل خالف ا یبانک یالتانداختن تسه یقمدعا به تعو

کند. لذا در حعال حاضعر    یم یداپ یشدرصد افزا 600 یکرونا است، عوارض شهردار یو ش یردرگ یخصوصکه بخش  یطیدر شرا -
بر  یمبتن یستیما با یاساس رفتارها ینگذاران دور از ذهن است، بر هم یهبخش و سرما ینفعاالن ا یمطلوب برا یکسب خروج

 .شود یفتعر یاتیعمل یشنهاداتپ

 :سازندگان مناطق مشهد یتکارگروه جمع یرهمد یاته یسو رئ یرعاملمد، یی قرا یرضاعلآقای 

داشعته   یشدرصعد افعزا   250بخش تا  ین. عوارض ایممواجه شده ا یتوسعه عرض معابر در بافت فرسوده مشهد با مشکالت یبرا -
انجعام   یاصالح یخصوص اقدام ینتوان در ا یدر کوتاه مدت نم یده،شهر رس یشورا یبموضو  به تصو ینکه ا ییاست از آنجا

 .یافتدب یقصنعت به خسران دچار شده، به تعو ینموجود که ا یطدر شرا ارضتا الاقل بحث پرداخت عو یمداد، لذا تقاضا دار

 یآن کعم مع   یکه کارآمد یردگ یاز سال در نظر م یامیا یرا برا یساختمان یعوارض پروانه ها یفبحث تخف یمتاسفانه شهردار -
که تمام سازندگان ساختمان به فروش واحدها در آبعان و آذر اقعدام    یداده، به صورت ییرروند بازار را تغ تیفاتخف ینشود. در واقع ا

 یفتخف ینا یتا شهردار یم. لذا درخواست داریرندمذکور بهره بگ یها یفو در بهمن ماه از تخف ردهک یدماه خر یکنند تا در د یم
 مدنظر قرار دهد. یزن یرماهخردادماه و ت یرا برا یمنظور، برنامه ا ینا یخود را دو مرحله ارائه کند و برا یها

 :یسازمان مسکن و عمران قدس رضو یرعاملمد،  یسیمحمدرضا رئ یآقا

 یریتمعد  یابیدست یعتا. طبیمبه منظور کسب درآمد مستمر ارائه کن یمهم راهکار ینا یبرا یددرآمد است، لذا با یازمندن یشهردار -
بافت  یدر موضو  نوساز یژهمجموعه بر فعاالن صنعت ساختمان به و ینباعث خواهد شد تا فشار ا یدارپا یآمدبه منابع در یشهر

 فرسوده کمتر شود.
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 :یخراسان رضو ییکارفرما یصنف یکانون انجمن ها یرهمد یأته یسرئ،  محمود پژومآقای  

 را به انجام رسانده است. یکرده، مکاتبات یداپ یشحساب افزا یکه ب یدر خصوص بحث عوارض شهردار یزانجمن انبوه سازان ن -

شود  یانجام م یشهرها، چه اقدامات یگراستان ها به دنبال آن است تا مشخص کند که در د یرانجمن انبوه سازان در مکاتبه با سا -
 گذاشت. یانمشهد در م یشهر یریتتوان با مد یرا م یجو نتا

 :یرضو یخراسان یساتیو تاس یساختمان یشرکت ها یانجمن صنف یردب،  یمنوچهر یمهدآقای 

بخشعنامه و   یاز ابعال  بعضع   یعر نشعد و غ  یعق تعل یعروس کرونعا و  یو شع  یطدر شرا یپروژه ا یچه یار،بس یها یگیریرغم پ یعل -
و  یریتصورت نگرفت و سعازمان معد   یبا بخش خصوص یهمکار یچه ی،نکات بهداشت یتکه در خصوص رعا ییدستورالعمل ها

 مسائل را در کانون توجه قرار نداد. ینا یزیبرنامه ر

 یجهمسئله در مجامع مختلف مطرح شده اما به نت ینکند و ا یرا پرداخت م یکاریب یمهدرصد ب 3 یرغم آنکه کارگر ساختمان یعل -
 پرداخت نشده است. یبه کارگران ساختمان یکاریب یمهو ب یدهنرس یا

 ینم یکاریب یمهرا مشمول ب یکند و کارگران ساختمان یم یرا موقت تلق یکارگران ساختمان یهاقرارداد ی،اجتماع ینسازمان تام -
 شود. یم یبکارگران کم تر دچار آس یشتکند مع یگیریمهم را پ ینا یداند، لذا اگر اتاق بازرگان

 ی:خراسان رضو یو مهندس یصادرکنندگان خدمات فن هیاتحاد سیرئ ،آقای حمید بابازاده 

مصعال    یمعت ق یشافعزا  ی،با مسئله صدور مجوزها توسط شهردار یدولت یعالوه بر مشکالت پروژه ها یخصوص یپروژه هادر  -
 . یمبه سمت بورس مواجه هست ینگیشدن نقد یرو سراز یساختمان

  یم،کشورها مواجه هست ینبا مشکل رفت و آمد به ا یبرون مرز یدر پروژه ها -

تحت  یفعل یطهستند که صنعت ساختمان را در شرا یفورس ماژور و ... از جمله موارد یطو اعالم شرا یاتیمال ی،بانک یمه،مسائل ب -
 دهند.   یفشار قرار م

 :یو مهندس یفن یعضو انجمن شرکت ها ، هالقضا ینمحمدجعفر عآقای 

دانند که بحث فورس ماژور در کشور افغانسعتان   یاز جمله افغانستان قرارداد دارند، م یخارج یکه با کشورها یمانکارانیاز پ یبرخ -
 موضو  قرار گرفته است. ینا یرتحت تاث یزآنان ن یاعالم شده و قراردادها یبه طور رسم

 :اتاق مشهد های یسیونکم یو مسئول نظارت راهبرد یندگاننما یاتعضو ه ،ی محمود امتآقای 

و  یخعدمات فنع   یسعیون بخعش در کم  یعن فعاالن ا یبانگیرمسائل گربحث ساخت و ساز در کالنشهر مشهد قوت دارد، لذا هر چه  -
داشت. توامان به واسطه تعامالت خوب  یمبخش خواه یندر ا یشتریو توسعه ب یقاتشود، توف یو بررس یدگیموثرتر رس یمهندس

فراهم  یفعاالن صنعت ساختمان در خراسان رضو یبرا یو مهندس یخدمات فن دورص ینهزم یانه،م یایآس یاستان با کشورها ینا
 است.

هعا و ...   یهصنوف، اتحاد یبه بخش ساخت و ساز مشهد خواهد کرد چنان که اگر تمام یاریکمک بس یبانک اطالعات یجمع آور -
 .یافتخواهد  یشبخش افزا ینفعاالن ا یقدرت چانه زن یایند،گردهم ب یسیونکم یندر ا



 

 
 

 

......................................................................  .........................................................................  

 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 

 :تعداد صفحــات 3

خدمات فنی، مهندسی وعمران ونکمیسی صورتجلسه  

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگزاری: 22/02/1399

 شماره جلســه: 1

 

 رئیس جلسه: خندان دلآقای  دبیر جلسه: شعاع حسینیآقای  ساعت شروع 08:30 ساعت خاتمه: 10:00

        

مسئله ارزش پول ما را کاهش داده اسعت، لعذا    ینو ا یممواجه هست یرکود تورم یدر استان، ما با نوع ینگیباتوجه به انباشت نقد - 
پعروژه هعا و طعرح     یفمنظر، تعر ینکنند. از ا یگذار یهخود را در بخش مختلف سرما یهدهند تا سرما یم ی گذاران ترج یهسرما
 مختلف افزون کند. یگذارن را در بخش ها یهسرما انگیزهتواند  یمناسب، م یبا بازده یها

 

  مصوبات جلسه:

 مقررگردید انجمن های مرتبط با صنعت ساختمان پیشنهاد های خود را در رابطه با اعمال تخفیفات شهرداری ارایه کنند.

 ایط فورس ماژور در بحث قرار دادهای پیش فروش را اعالم نمایند.مقرر گردید شر

مقرر گردید دبیر خانه کمیسیون بیمه های ساختمانی تامین اجتماعی )که از طریق شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی 

 .مصوب گردیده ( را اطالع رسانی نماید
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