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 ستورکار جلسه:د

 بررسی طرح توسعه حریم حرم مطهر رضوی -

 قانون بیمه کارگران ساختمانی 5اخذ نظرات پیرامون اصالح مجدد ماده  -

  تبادل نظر و بدست آوردن راهکارهای بدیل و پیشنهادی به دولت جدید  -

 

باا   1400درساا    یخراساان رواو   یمعادن و کشااورز  ع،یصنا ،یاتاق بازرگانوعمران  یمهندس ی،خدمات فن ونیسیجلسه کم چهارمین
 .برگزار شد در محل ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی مشهد اعضای محترم کمیسیون رحضو

 

  مشهد اتاقکمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران  سیرئخندان دل  

  یف بالتکلی، حفر  مهرفر ر فو   هایی که در سنوات اخیر به دالیل مختلف  در باتفپ ریرامفو ی     یگذار هیاگر سرما -

 زایی مهلوب و هم رو ق اقتصادی خوبی برای شرر رقم خواهد خورد. باقیما ده ا د، تعیین تکلی  شو د، قهعا هم اشتغال

 یف    اسفتگذارا  یو س نیمسئولها مد ظر باشد و دیگری اسپ که باید در این جنس طرحمقوله  یگذار هیسرما پیامن -

 یاجتمفا   پیف امن و توسفعه، اشفتغال  شاهد  یگذار هیسرما پیامندر چرارچوب  این بحث را سرلوحه کار خود بدا ند.

و جذب سرمایه گذاری های بعدی برای توسعه شرر  ی  با  گفاهی بفه امنیفپ و سر وشفپ تفال  هفای        بود میخواه

 موجود، امکا  رذیر می شود.

کفارگرا    مفه یرا از محفل ب  یدیف  ا نیشفتر یب یاجتمفا   نیسازما  تام باید گفپ یکارگرا  ساختما  مهیدر رابهه با ب -

ود  مل کند، تفسیر دیگری ارائه کرده و از ذیل این تعردات شفا ه  اما در جایی که باید به تعردات خ دارد یساختما 

توا ند آ  را در قالف  ررورفوزال    یخصوص دار د م نیدر ا یشنرادی ظر و ر و یسیکم یحال اگر ا ضا خالی می کند.

 ربط برسد. یذ  مسئوال اطالعبه  قین طریمهرح کنند تا بد

 یخراسان رضو یتجارت اتاق بازرگان ونیسیکم سیروشنک، رئ  

ریرامو ی حر  ر وی تعال بوده و به اسفتناد طفرح هفای مصفوب ریشفین،      در باتپ  ی کهگذار هیسرما 400در حال  -

اقدامات  مرا ی ا جا  داده ا د، با تغییر رویه و رویکفرد در سفهو وزارتخا فه مربوطفه، در بالتکلیففی قفرار گرتتفه و        

 ند.  سر وشپ مشخصی را برای سرمایه خود متصور  یست

رروژه موتق به  5رروژه توا ستند اسناد خود را کامل کنند و صرتا  7رروژه تنرا  400 در حال حا ر از مجموع حدود -

 خواهد گریخپ. شرر مشرد  ها از استا  و کال  هیسرما یهیشرا نیشد د. قهعا در چن کار ا یرا اتپیدر

تریه شده و در اختیار ایفن کمیسفیو  قفرار مفی گیفرد.       گ ارشی در همین رابهه از ر جنامه سرمایه گذارا  این باتپ -

متاسفا ه  د  ثبات قوا ین و رویه ها با ث شده تا سرمایه گذاری در شرر مشرد، مکرر با تردید مواجه باشد. از سوی 
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دیگر،  گر   ده ای به سرمایه گذار و تعال اقتصادی، به دور از ا صاف اسپ ، در حالیکه ماحصل تال  ایفن چنفین    

 تراد که  مدتا کارآترین  ی  هستند، رو ق اقتصادی و اشتغال را برای شرر می باشد.ا

تقا ای ما بررسی این بحث در کمیسیو  خدمات تنی، مرندسی و  مرا  اتاق مشرد و ارجاع ماحصل کار به شفورای   -

 گفتگو اسپ تا شاید از این مسیر، بتوا یم سرمایه های مذکور را از بن بسپ و بالتکلیفی خارج کنیم. 

 یرضو میسازندگان حر نانیباشگاه کارآفر ریخوش گفتار، دب 

حدود  یرسم های . براساس گ ار به شمار می آید ایردرآمد و ارزآور در تما  د صنعپ رُ نیسوم یصنعپ گردشگر -

 اسپ. یو درآمد در کشورها، متعلق به بخش گردشگر یدرصد سرم ارزآور 10

کشور مفا از ایفن فرتیفپ    اسپ اما سرم  یجاذبه گردشگر یکشور  خسپ دارا 10ج ء  را یا و سکو،یبراساس آمار  -

 اچی  اسپ، آ  هم در حالی که رتا سبل های متعددی برای جذب گردشگر در بخش های مختل  و بفه ویف ه   بسیار 

 . در حوزه زیارتی و مذهبی داریم

جفذب سفرمایه گفذاری در بخفش      پیزائر و گردشگر به مشرد، هنوز اهم و یلیم 30 ا هیرغم سفر سال یمتاسفا ه  ل -

 درک  شده اسپ.  یبه خوب  ،گردشگری و توسعه زیرساخپ های مرتبط با آ

بفرآورد  دالر  اردیف لیم 83، 1400تفا   92در کال شرر مشرد از سال  یگذار هیحجم سرما های موجود،براساس آمار -

در صفنعپ   یگفذار  هیحجفم از سفرما   نیساخپ هتل بوده اسپ. اگر ا بحثدالر در  اردیلیم 59 ا یم نیکه از ا شده

 .  میبود ییاز اشتغال ا یعیبه طور کامل محقق شده بود، شاهد حجم وس یگردشگر

 اتخفاذ  یحر  مهرر ر فو  یرامو یدر خصوص باتپ ر ریاخ یسال ها یکه ط ییها اسپیو مخاطرات س امدهایقهعا ر -

 یر وحر  مهرر  یرامو یدر باتپ ر یگذار هیحجم سرما برآورد ما این اسپ که. یاتپتا دهه ها تداو  خواهد  هشد

درصفد در  ظفر    10تفا   8 ا یف م نیرا از ا ات، حال اگر سرم بخش خدممی باشدتوما   اردیلیه ار م 400به   یقر

با همین می ا  سفرمایه  ه ار شغل را  10 جادیا پیقهعا فرت م،یکن میکارگر تقس کیو آ  را به حداقل حقوق  میریبگ

 شرتیپ بالتکلی  ما د. نیغلط ا یها اسپیس لیداشپ که متاسفا ه به دل میخواه

بحث حمایپ از سرمایه گذاری هفا  به  یرارلما  بخش خصوص خراسا  ر وی در مقا  یاتاق بازرگا  تا  رورت دارد -

شده  یابیو ارز یبررس آ  لیذ یتخصص تهیکم ایو  و یسیکم نیدر ا دیمبحث با نیا در شرر مشرد ورود داشته باشد.

 یری ریشنراد گردد.و ریرامو  آ  راهکارها و مسیرهای ریگ

 یخراسان رضو ییکارفرما یصنف یکانون انجمن ها رهیمد أتیه سیپژوم، رئ 

از قصفور  فد     ی ا ف یکفه م  یگذار در خصوص منهقه ثامن چندا  موتق  مل  کرده ا د، به طور هیسرما یتشکل ها -

برو  رتپ از شرایط موجفود،  . به منظور تشکل هاسپ نیمنهقه، متوجه  ملکرد ا نیدر ا یگذار هیسرما  یتکل نییتع

 یکفرده و بفا همکفار    نیفی تع یمشفاوره اتفاق بازرگفا     دراقفدامات الز  را   وشود  لیتشک یکارگروه  رورت دارد تا
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ریگیری  ماید. تشکل های متولی باید  و ... یمربوطه، استا دار یها رادو  یاسالم یمجلس شورا ندگا ی ما ،یترما دار 

  از منظر حقوقی  ی  به بحث ورود کنند.

 آ چه در گذشته تصمیم گیری و اجرا شده و به اتکای آ  سرمایه گذاری جذب شده اسپ؛ باید تعیین تکلی  گردد. -

حفر    یرامفو  یباتپ رتوا  مسائل  یم یبه راحت یگذارا  خراسا  ر و هیو تفکر سرما یتوا مند ل،یبا توجه به رتا س -

 را حل و تصل کرد. یمهرر ر و

 استان چوب و مبلمان عیانجمن صنا ریمقدم، دب یکاظم 

را تحپ روشش  یه ار کارگر ساختما  800 کلی، هر سال به  سبپ آمار اسپ تا شدهمکل   یاجتما  نیسازما  تام  -

درصفد   3درصد سرم کارترمفا و   20درصد سرم کارگر،  7 بارت اسپ از   یا تبار آ    نیقرار دهد، محل تام مهیب

 نیف ا یرا بابپ سرم خود ررداخپ  کرده اسپ و تمام یمبلغ چیه یاجتما  نیسرم دولپ. تاکنو  دولپ به سازما  تام

 متقبل شود. دیمبلغ را کارترما با

کفه در   یوده که اصالح شده اسپ، بفه طفور  ب 93مربوط به سال  یکارگرا  ساختما  مهیبخشنامه مربوط به ب نیآخر -

کفه   را شامل مفی شفود   یدرصد  وار  15براساس متراژ ساختما  بوده اما در حال حا ر  مهیحق ب اتپیگذشته در

 کند.   یم اتپیدر یشرردار

 تاشود  یم شنرادیبه طور تما  و کمال ررداخپ کند. حال ر دیکارگر را با مهیب ی باشد،حقوق پیحال اگر ساز ده شخص -

 ا حساب تراتر کند.صرا از محل مفا یکارگرا  ساختما  مهیبا ساز ده،  ب یاجتما  نیتام

 یاجتماع نیدر حوزه تام یمشاور اتاق بازرگان ی،کابل 

 نییکه تع یبه طور ،اصالح شد یمواد قا و  ریسا یداریبا حفظ را 93در برمن  یکارگرا  ساختما  مهیقا و  ب 5ماده   -

قفا و ،   نیف کفرد کفه متاسففا ه ا    دایر رییتغ یدرصد از  وارض شرردار 15به  ربنایکارگر از بحث متراژ ز مهیسرم ب

 چیبفه هف   یدرصد  وارض شفرردار  15اسپ که  یدر حال نیقرار داد. ا ا یکارترما یرو شیرا ر یاریبس یچالش ها

 به دستم د  دارد.  یوجه ربه

 ه،ییقفوه قضفا    ماینفدگا  سفه  و با  میکشور مهرح کرد یدولپ و بخش خصوص یگفپ و گو یه را در شورائلمس نیا -

 مهیب یبرا یدرصد از  وارض شرردار 15که سرم  میرابهه برگ ار شد و  نوا  کرد نیدر ا یو مقننه جلسه ا هیمجر

صفالح  مجلس مهفرح و ا  یمبحث را در صحن  لن نیکه ا د دمجلس  نوا  کر ندگا ی ما واسپ  ییرقم باال یکارگر

 مرم محقق  شد. نیخواهند کرد اما متاسفا ه ا

وجه تحپ  چیکه به ه یکارگر آ  اسپ که کارگرا  مهیدر محاسبه حق ب یدرصد  وارض شرردار 15هدف از بحث  -

 7درصد سفرم کارترمفا،    15کارگر شامل  مهیکه سرم ب یبرخوردار شو د. به طور پیم  نیاز ا ستندی  مهیروشش ب

تحفپ   یتحپ  نوا  کارگر ساختما  یاسپ که برخ یدر حال نی. امی باشددرصد سرم دولپ  3درصد سرم کارگر و 

  لنا تخل  اسپ. و این ندیآ یدر م مهیروشش ب
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 مهیب یدرصد 4ز هم سرم قابل دتاع اسپ اما با یبه لحاظ قا و  یکارگر تا حدود مهیب نییدر تع ربنایاحتساب متراژ ز - 

مبلغ  درا حساب را صکارترما و مفا مهیب سپیل ،یاجتما  نیرود سازما  تام یم دیحال ام نی. با امی باشدکارترما باال 

 مورد لحاظ قرار دهد. یساختما  مهیب هیاول

 ی خراسان رضو یکمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران  اتاق بازرگان سیرئ بینا ان،یاحد 

بوده اسپ. در سال  یکارگرا  ساختما  مهیحل حق ب ریگیر 93از سال  استا و  مرا   یگذار هیتوسعه و سرما ا جمن -

در  12مفاده   و یسیله در کمئمس نیکه ا ی. به طورمیگفپ و گو حل و تصل کرد یشورا قیمو وع را از طر نیا 95

با در حال حل و تصل شد  بود که متاسفا ه  یقهع یبه طور هیمقننه و مجر ه،ییاز قوه قضا یندگا یتررا  با حضور  ما

 برخی رویکردهای غلط تشکل های مرتبط،  تیجه الز  حاصل  یامد. 

درصفد از   30 یالف  20حفداقل   یاجتمفا   نیدرآمد دولپ را در حوزه تام میتوا  یکه م میرا قا ع کن نیمسئول دیما با -

کفارگر را  فه در    مهیآ  بود که سرم ب یاجتما  نیا  تام. در گذشته درخواسپ ما از سازممیده شیو ع موجود ات ا

 رروژه از کارترما اخذ کند. یکی یت شرتپیرروژه و  سبپ به ر ا یکار بلکه در را یابتدا

 شیو درآمد سفازما  مفذکور را اتف ا    یاجتما  نیتحپ روشش سازما  تام یروهایکه   میباش یبه د بال راهکار دیبا -

اسفپ کفه    نیف ما ا شنرادی. رورود کنیمحوزه  نیمجلس در ا ندگا ی ما ی رورت دارد با همکار لیدل نی. به هممیده

 پیکارگر را بفه رسفم   مهیب نییدر تع ی وارض شرردار یدرصد 15 رم کند و س رییسرم کارگر تغ مهیب یقا و  تعل

 تراکم مازاد اخذ  شود. درصد از 15 نیاسپ که ا نیا یاجتما  نیمهالبه ما از سازما  تام در مقابل میبشناس

 دیف با  یف   یحقفوق  پیشخصف  رد،یف گ یصورت م یحقوق پیاقدا  با شخص نیکنند ا یکه همکارا  رروا ه اخذ م یزما  -

درصفد   15ما از مبلغ مذکور ) د  اخذ  مهیب سپیشود اگر ل یم شنرادیر یاجتما  نیرد کند حال به تام مهیب سپیل

مبلفغ را بفه کارترمفا     نیف شفد شفما ا   شفتر یو اگفر ب  میکن یرا ررداخپ م  از تراکم مازاد( کم تر شد، ما به التفاوت آ

 .مرتفع خواهد شد  ی  های دیگراز چالشرا در حوزه  یاریمرم، بس نی. در صورت تحقق ادیبرگردا 

 نیاز سفازما  تفام   میتوا  ی. در واقع ممیقسط ررداخپ کن 36ما  را در  یبده میتوا  یر قا و  ممهابق با مُ نیهمچن -

 خفود را  یماها فه بفده   کارترمفا قفادر  یسفپ   در هر ماه،  مهیب سپیرد کرد  ل لیکه به دل میدرخواسپ کن یاجتما 

 .و ریگیری کرداستا  مهرح  یدولپ و بخش خصوص یگفپ و گو یتوا  در شورا یم  یله را  ئمس نی. اکندررداخپ 

 استان ریتان صنفی انجمن رهیمد اتیه سیرئ ،یکشاف  

متاسففا ه   امفا حفل اخفتالف حضفور دارد،     یهفا  اتیدر ه  ی  ا یکارترما ندهیا مال شده،  ما یخوشبختا ه با تشارها -

جلسه از کارترما د فوت   لیاسپ که تنرا چند سا پ قبل از تشک یحل اختالف به گو ه ا یها اتیجلسات ه لیتشک

اسفپ   اتیف ه یبا را ریمباحث مهرح شده در جلسه مغا نیگو ه  بود. الوه بر ا نیکه قبال ا یدر حال د،یآ یبه  مل م

 نیبفه تخلففات سفازما  تفام     یاتفاق بازرگفا    تفا  لذا  رورت دارد به شمار می آید و یتخل  محرز و آشکار نیکه ا

 و آ  را از مراجع ذی ربط ریگیری  ماید. توجه کند حوزه نیدر ا یاجتما 
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 اتاق مشهدکمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران  سیدل، رئ خندان 

 تفراهم سفازی   ،یارتباطات اقتصفاد  پیبه منظور تقو یخارج یپلماسیاصالح د، دیاز دولپ جد یا تظار ما در سهو مل -

و  را یکس  و کار، استفاده از تجارب مد طیکامل قا و  بربود مستمر مح یاجرا ،یخارج یگذار هیبستر مناس  سرما

در  یا مفه یو ب یاتیف مال ،یبفا ک  نیاصالح قفوا   ،یبخش خصوص یبا تشکل ها ارکپدر مش  هی گاه و ،یدا شگاه دیاسات

 اسپ. و.... دیاز تول پیحما

مفدت توسفط    ا یکوتاه و م های کارآمد ئه بر امهاستا  و ارا یبرا یبوم را یشامل ا تخاب مد  یما   یا تظارات استا  -

بفا   یاقتصفاد و  یو مرندس یتن یمناسبات رروژه ها یایاح ،یتوسعه صنعپ گردشگر یراهکار مناس  برا اتخاذآ ا ، 

جلسفات مفنظم    یبرگف ار  ،یبفه بخفش خصوصف    یظارتو   یاتی مل مرا ی، خدمات  یهم مرز، برو  سپار یکشورها

و ...  نیتفام  رهیف در ز ج یکوچک و متوسط استا  یبه بنگاه ها  هی گاه و ،یبخش خصوص یبا تشکل ها یاستا  را یمد

می باشد. اهم این مهال  را در قال  بسته ای تشریو و جمع بندی کرده و به هیات  مایندگا  اتاق مشرد ارائفه مفی   

 کنیم. 
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