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  وضوع مــورد بررسی )دستور کار(م

 

 چگونگی تعیین و معرفی پروژه های نیمه تمام استانی جهت تصمیم گیری  برای  اتمام پروژه توسط پیمانکاران بومی -1

 مدل های تامین مالی در اجرای پروژه های عمرانی استان  -2

 غیرفعال بودن سایت بهین یاب جهت صدور سیستماتیک جواز تاسیس و پروانه بهره برداری  -3

 به عنوان سایت جایگزین بهین یاب /https://mojavez.irایرادات جدی کاربردی در سایت  -4

 تعیین شده صدور مجوزها و ابهامات  ممیزی مدارک توسط مرجع  اریبرون سپ -5

تصمیم گیری متفاوت در مناطق مختلف شهرداری مبنی بر صدور و  به طور کامل در حوزه خدمات فنی و مهندسی قانون شهری 55ماده  24عدم اجرای تبصره بند  -6

 مجوز استقرار واحدهای فنی مهندسی در دفاتر غیرتجاری

 یپروانه در موقعیت های مختلف جغرافیایی شهر که با یک تعداد کارگر به اتمام می رسد اما حق بیمه محاسبه شده بر اساس ارزش پروانه داراعوارض متفاوت   -7

رض دریافت حق بیمه برای عوا،  همزمان با اخذ پروانه بدون انجام هیچ گونه فعالیت اجرایی یپرداخت حق بیمه ساختمان ،می باشد. غیر قابل قبولی  تفاوت های 

 و...تغییر کاربری، 

 وگو دولت و بخش خصوصی استان تاکید شددر دبیرخانه شورای گفت

 های بومی بخش خصوصی تمام استان و  روش های تامین مالی با اولویت واگذاری  به شرکتهای نیمهضرورت  شناسایی،  تعیین  و معرفی پروژه

های وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، برخی موضوعات حوزه خدمات فنی و مهندسی از جمله اتمام پروژهدبیرخانه شورای گفتجلسه  و دومین  در چهل

 گذار بومی، غیرفعال بودن سایت بهین یاب جهت صدور سیستماتیک جواز تاسیس وهای تامین مالی آن و جذب سرمایههای بومی و روشتمام استان توسط شرکتنیمه

قانون شهری در حوزه خدمات فنی و مهندسی و صدور مجوزها برای استقرار  55ماده  24برداری و ایرادات جدی در سایت جایگزین صدور مجوزها، بند پروانه بهره

 درصد حق بیمه کارگران ساختمانی و... مطرح و بررسی گردید. 30واحدهای فنی و مهندسی در دفاتر غیرتجاری، پرداخت 

https://mojavez.ir/
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، رئیس این دبیرخانه اظهار کرد: حسب تاکید استاندار خراسان رضوی  «علی اکبر لبافی»ش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، به گزار 

نهادات اصالحی موثر برای رفع مشکالت آنان، ها و انجام کار کارشناسی و ارائه پیشهای زیرمجموعه اتاقها و تشکلو رئیس اتاق و دبیرشورا مبنی بر احصا مشکالت اتاق

 وگو و شورا  مطرح کردند.های زیرمجموعه اتاق مشکالت خود را احصا و در دبیرخانه شورای گفتها و اتحادیهتاکنون برخی از کمیسیون

ان خدمات فنی و مهندسی استان مسائل و مشکالت خود را وی با اشاره به اینکه کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد و اتحادیه صادرکنندگ

      های تامین مالی آن است.تمام و روشهای نیمهپیرامون هشت محور احصا و به دبیرخانه ارائه کردند، افزود: اولین دستور کار جلسه؛ پروژه
 

      نهای تامین مالی آهای بومی و روشتمام استان توسط شرکتهای نیمهاتمام پروژه

های نیمه تمام متعددی در دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد در خصوص این دستور کار عنوان کرد: پروژهسپس محسن خندان

ای ههای استانی توسط شرکتروژهکند. از کمیسیون عمران مجلس درخواست شد که پها احساس مسئولیت میاستان وجود دارد که بخش خصوصی نسبت به این پروژه

ر کردیم تا د وگو مطرح های استانی بهره گرفته شود؛ اما این مسئله محقق نگردید. به همین خاطر این موضوع را در شورای گفتمهندسی و عمران بومی انجام و از ظرفیت

 ن توسط بخش خصوصی انجام گیرد.های بومی استفاده شود و انجام آن در حد تواهای عمرانی استانی از ظرفیتپروژه

سازی کند تا بخش خصوصی بتواند باتوجه به های استانی بسیار مهم است، ادامه داد: بخش دولتی باید در این خصوص شفافوی با بیان اینکه مدل تامین مالی پروژه

شود. ضروری گذار خود را از دست داده و از حالت عادی خارج میشود، سرمایهرها می تمامهای نیمه تمام استان، آنان را به اتمام برساند. وقتی یک پروژه نیمهشرایط پروژه

 ها به استان کمک شایانگذار بومی واگذار گردد. با اتمام این پروژههای نیمه تمام در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا با روند صحیح به سرمایهاست فهرستی از پروژه

 توجهی خواهد شد. 

های نیمه تمام هستند، های استانی که دارای پروژهریزی استان نیز در این خصوص عنوان کرد: لیستی از ادارات و دستگاهنی، نماینده سازمان مدیریت و برنامهحمید آه

های نیمه تمام در استان و نیازمند ژهتهیه خواهد شد. اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی و اداره کل ورزش و جوانان استان بیشترین دستگاه دولتی دارای پرو

 گذار هستند.سرمایه
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 های نیمه تمام استانیگذار بومی برای اتمام پروژهجذب سرمایه

مشخص و به ها های تامین مالی در این پروژهریزی احصا و روشهای نیمه تمام استان می بایست توسط سازمان مدیریت و برنامهدر ادامه لبافی نیز تاکید کرد: پروژه

ها به دولت و استان کمک کند. بخش خصوصی وگو و کمیسیون فنی، مهندسی و عمران اتاق اعالم گردد تا بخش خصوصی در جهت اتمام این پروژهدبیرخانه شورای گفت

  اهد کرد.های نیمه تمام استانی کمک شایانی به حوزه عمران خراسان رضوی خوگذاری در پروژهگذار و سرمایهبا جذب سرمایه

برداری و ایرادات جدی در سایت جایگزین دستور کار دوم این نشست، در خصوص غیرفعال بودن سایت بهین یاب جهت صدور سیستماتیک جواز تاسیس و پروانه بهره

 .بود صدور مجوزها

برداری تعریف شده است؛ اما درحال حاضر به دلیل مشکالت بهرهسایت بهین یاب جهت صدور سیستماتیک جواز تاسیس و پروانه  لبافی در این خصوص خاطرنشان کرد:

برون سپاری، ابهامات ممیزی مدارک توسط مرجع تعیین کننده و... وجود دارد.  اینترنت غیرفعال بوده و ایرادات جدی در سایت جایگزین در خصوص صدور مجوزها،

ه ها بنعت، معدن و تجارت در خصوص اشکاالت سایت و سامانه اتفاق نظر دارند. استفاده از این سایتکمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق استان و اداره کل ص

بخش  گیرد وها و مکاتبات به صورت الکترونیکی صورت نمیپذیر نیست و امکان صدور مجوز و انتقال اطالعات را ندارند. به همین خاطر پاسخهردلیلی، درحال حاضر امکان 

 ل مواجه شده است.خصوصی با مشک

 واجه است.دل نیز عنوان کرد: باتوجه به مشکالت پیش آمده برای سامانه بهین یاب، از سایت جدیدی رونمایی شد اما این سایت نیز با مشکالت اساسی مخندان 

 ای کارشناسان صمت با بخش خصوصی در خصوص صدور مجوزبرخورد سلیقه

های فنی و مهندسی و مشاوره ای  استان بیان کرد: صدور مجوزها توسط خانه صنعت، معدن و تجارت و اداره یس انجمن شرکتالقضات، نایب رئدر ادامه محمدجعفرعین

های مانهاروزرسانی مجوز و ورود دوباره به سباب امکان پذیر نبود و در سایت معرفی شده جایگزین نیز، بهگیرد. این کار برای مدتی از طریق سایت بهینهکل صمت انجام می

 پذیر نیست. متاسفانه شاهد نگاه سلیقه ای برخی کارشناسان  متولیان امر در این زمینه هستیم.دسترسی این سایت امکان
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 دریافت هزینه برای صدور مجوز براساس مصوبه هیئت مدیره و سازمان صمت 

مالی در صدور مجوزها براساس مصوبات هیئت مدیره خانه و سازمان  صمت انجام زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان پاسخ داد: تامین سپس حسین خانی

 های نظارتی موجود، دریافت هزینه مازاد در این زمینه غیرممکن است. گیرد. باتوجه به سیستممی

مانه مجوزها، فراخوان اطالعات است. این سامانه ملی قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی اداره کل صمت خراسان رضوی نیز در این خصوص اظهار کرد: مشکل اصلی در سا

شود. با توجه مشکالت سایت، تالش های تولیدی و فنی و مهندسی در خانه صنعت، معدن و تجارت صادر میبوده و مختص به اداره کل صمت نیست. از طرفی، پروانه

 شود مسئله به صورت دستی و مکاتبه رفع گردد.می

 ال بازیابی استسامانه بهین یاب در ح

سال  ۱۱ آمده در سامانه گفت: سامانه بهین یاب بعد ازگذاری اداره کل صمت استان نیز ضمن عذرخواهی بابت مشکالت پیشریزی و سرمایهعلی امیدبخش، معاون برنامه

مند زمان طوالنی است. اطالعات قبلی سامانه بهین یاب در حال بازیابی روزرسانی، بازیابی و ریکاوری آن نیازفعالیت و ارائه خدمات به فعاالن اقتصادی، دچار مشکل شد و به

 .بر استتهران طوالنی و زماناست و برخی از اطالعات ریکاوری نشده است. این موارد از طریق اداره کل صمت استان به ادمین سامانه در تهران منتقل شده اما پاسخگویی 

کار و رفع مشکالت فعاالن اقتصادی صادر شده است. تاکنون با مکاتبات اداری مشکالت عمده فعاالن اقتصادی و مردم در این  های کتبی برای انجاموی ادامه داد: نامه

وم، داها را تمدید و بخشی از دغدغه بخش خصوصی را حل کند. به صورت مها؛ پروانهکوشد با مکاتبه و هماهنگی میان دستگاهزمینه رفع گردیده است. اداره کل صمت می

دور د. اگر تعللی برای صدر حال پیگیری با تهران هستیم تا این مشکل برطرف گردد. رویکرد سازمان بر این است که اگر مجوز مشکل اساسی و ماهیتی ندارد، تمدید شو

 مجوز صورت گیرد، براساس قانون جرم انگاری خواهد شد. 

ت ای مشکالهای صدور مجوز، به صورت مکاتبهاندازی، رفع ایرادات و ابهامات سایتافزایی استانی تا راهو هم لبافی در جمع بندی مباحث این دستور کار گفت: طی تعامل

  شود.گردد. همچنین مکاتبات به صورت غیر الکترونیکی و دستی انجام میدر استان رفع می
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 مشکالت استقرار دفاتر خدمات فنی و مهندسی در اماکن غیرتجاری شهر

قانون شهری در حوزه خدمات فنی و مهندسی و صدور مجوزها برای استقرار واحدهای فنی و مهندسی در دفاتر  55ماده  24سوم این نشست، در خصوص بند دستور کار 

 غیرتجاری بود. 
توانند در یض کرده است که برخی از مشاغل میها اختیاری را تفوگذار به شهرداریقانون شهری، قانون 55ماده  24وگوی استان گفت: در بند رئیس دبیرخانه شورای گفت

 توان به وکال و دفاتر خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد.اماکن غیر تجاری استقرار و فعالیت کنند که از جمله آنان می

د کند که تنها مالک واحشهرداری بر این نکته تاکید میتواند استقرار پیدا کند؛ اما های غیر تجاری، دفاتر خدمات فنی و مهندسی میوی اظهار کرد: بر این اساس، در مکان

شود. چنانچه این اندازی کند. در غیر این صورت، مجوز برای دفتر خدمات فنی و مهندسی صادر نمیتواند دفتر خدمات فنی و مهندسی در ملک خود راهغیر تجاری می

 ن دفتر خدمات فنی و مهندسی باشد، نیز این امر امکان پذیر استمکان عمومی یا غیر تجاری متعلق به یکی از اعضای هیئت مدیره ای

گیرد. با توجه قانون انجام می ، رئیس شورای اسالمی استان خراسان رضوی نیز در این خصوص اظهار کرد: این تفسیر شهرداری است که براساسالرضا حاجی بگلوموسی

 ز مجلس شورای اسالمی برای این موضوع دریافت کنیم تا این مشکل و اختالف نظر رفع گردد.به رویکرد مثبت شورای ششم به اتاق، بایستی استفتاء ا

تواند دفتر خدمات فنی و بندی این دستور کار عنوان کرد: در خصوص تفسیر شهرداری از قانون مبنی بر اینکه تنها مالک ملک عمومی و غیر تجاری میلبافی در جمع

 تاء ازشود تا استفهای شورای شهر، این مشکل فعال حل میکند، باتوجه به نگاه مثبت رئیس شورای اسالمی استان و با استفاده از ظرفیت مهندسی در آن مکان راه اندازی

 مجلس دریافت و مشکل برطرف گردد.

 اعتراض بخش خصوصی به دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی همزمان با اخذ پروانه
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رسد اما حق بیمه آن براساس های مختلف جغرافیایی شهری بود که با تعدادی کارگر به اتمام میخصوص عوارض متفاوت پروانه در موقعیت دستور کار چهارم این جلسه در

یت اجرایی، گونه فعالگیری است. همچنین به پرداخت حق بیمه ساختمانی همزمان با اخذ پروانه بدون انجام هیچهای چشمارزش پروانه محاسبه شده و دارای تفاوت

 دریافت حق بیمه برای عوارض تغییر کاربری و... به عنوان یکی دیگر از مشکالت حوزه فنی، مهندسی استان اشاره شد.

 شود که برگرفته از نظر بخشها به نحوی تنظیم میوگوی استان در خصوص بیمه کارگران ساختمانی، عنوان کرد: دستورالعمل و رویهرئیس دبیرخانه شورای گفت

درصد حق بیمه کارگران ساختمانی از مجموع عوارضاتی که شهرداری محاسبه  ۱5خصوصی نیست. در حال حاضر، در ابتدای کار و قبل از انجام عملیات اجرایی پروژه، 

ه های بزرگ دو حق بیمگردد. در پروژهذ میشود. همچنین حق بیمه کارگران نیز در مواقعی برابر لیست کارگران پروژه عمرانی نیز اخکند، از بخش خصوصی دریافت میمی

 های ملی دارد.شود. تناقصاتی در این زمینه وجود دارد که در استان قابل حل نیست و دستورالعملدریافت می

پروژه در مسیر کار متوقف شود یا شود. ممکن است درصد حق بیمه از کل عوارضات  وصول می ۱5ها، وی تاکید کرد: قبل از عملیات اجرایی و پیشرفت فیزیکی در پروژه

 شود.درصد آن دریافت می ۱5آغاز نگردد؛ اما در ابتدای کار 

گذاری و عمران خراسان رضوی در این خصوص عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی هزینه هنگفتی بابت بیمه کارگران ساختمانی رضا احدیان، رئیس انجمن توسعه سرمایه

توانیم از تعداد بیشتری کارگر استفاده کنیم. درخواست رفع وضعیت موجود را داریم. با ادامه روند فعلی بخش خصوصی دیگر ها نمیلیل در پروژهکند به همین ددریافت می

 داشت. با شهرداری قرارداد و همکاری نخواهد

 بیشترین از کارافتادگی مختص به کارگران ساختمانی است

های استانی برای رفع وضع موجود، افزایی و استفاده از ظرفیتصول درآمد اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی با تاکید بر همسپس محمدحسین ساداتی، رئیس اداره و

یشترین از هزار تومان دیگر آن سهم کارفرماست. ب ۸3۶ کند وهزار تومان ماهانه دریافت و او را بیمه می 2۹۹ عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی به ازای هر کارگر

هزار میلیارد تومان مواجه است. در استان کسری به بیش از  ۱0کارافتادگی مختص به کارگران ساختمانی است. سازمان تامین اجتماعی در سال جاری با کسری بیش از 
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ز آن نداشته است و هر بار یک قانون و دستورالعملی برای گذار تکلیفی را به عهده تامین اجتماعی گذاشته اما تفسیر درستی اسه هزار میلیارد تومان رسیده است. قانون

 کند.استان ارسال می

چه در خش خصوصی  حسب انلبافی بار دیگر اظهار کرد: قانون جدید کارگران ساختمانی که در مجلس شورای اسالمی مطرح  است، برگرفته از نظر تشکل های تاثیر پذیر ب

 تواند به یکی از موانع جدی ساخت و ساز بویژه در روستاها تبدیل شود  این جلسه مطرح شد نبوده و اجرای ان می

 9تفصیلی منطقه  جا به جایی خط گسل در طرح

ها در های تفصیلی مناطق مشهد بعد از مدتگذاری و عمران خراسان رضوی با اشاره به اینکه طرحدر بخش دیگری از این نشست، احدیان، رئیس انجمن توسعه سرمایه

های این طرح به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسید که در بعضی از بخش ۱0 و ۹ های تفصیلی مناطقطرح ابالغ شد، گفت: تنها ۱400ای سال ابتد

 و قرارداد با شهرداری برایسازی دیده شده است. در این طرح خط گسل منطقه نیز مشخص گردیده بود که بلند مرتبه سازی در آن انجام نگیرد. بعد از طراحی بلندمرتبه

اند که خط گسل تغییر کرده و بلند مرتبه سازی در این های مشخص شده در طرح تفصیلی و با گذشت دوسال از آن، اعالم کردههای بلند مرتبه سازی در الیهاجرای پروژه

 از بخش خصوصی دریافت کرده است.های آغاز نشده پذیر نیست! این درحالی است که شهرداری عوارض برای پروژهالیه امکان

 شود. وی افزود: همکاران ما برای دریافت پروانه به شهرداری مراجعه کردند و آنان اعالم کردند که خط گسل جا به جا شده و مجوز صادر نمی

 پذیر نیستجایی هشت ماهه خط گسل امکانجابه

های مشاور بومی نیستند. در کنند. این شرکتسال زمان صرف می ۱5لی برای هر طرح حدود های مشاور طرح تفصیحاجی بگلو در این خصوص اظهار کرد: شرکت

نونی در این قاکل که وزارت آبادانی و مسکن آن را به تصویب رسانده عنوان شده که مشاوران طرح تفصیلی باید غیر بومی و تهرانی باشند که به دنبال رفع مش ۱352 قانون

 زمینه هستیم. امکان ندارد با گذشت هشت ماه از ابالغی و تصویب طرح، خط گسل جا به جا شود. 
 

tel:1352
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 مصوباتجمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 

 :جمع بندی

اهم موانع و   07/0۹/۱40۱/د مورخ 22۶7/۱40۱ به موجب  نامه شماره کمیسیون محترم خدمات فنی و مهندسی و عمران اتاق مشهد 

حوزه فنی و مهندسی که در جلسات مختلف این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، در چهار حوزه مختلف به شرح مشکالت 

 :اعالم نموده است ذیل 

کلیه دستگاههای اجرائی از جمله  ـ47ماده"قانون برنامه ششم توسعه 47عدم تحقق واگذاری پروژه های عمرانی مطابق ماده  -۱

های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاههای اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند درطول اجرای قانون وزارتخانه

یه کل های( خود و درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد بابرنامه، در طرحهای)پروژه

کارگیری نیروهای بومی استانی )درشرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت شرکتها و پیمانکاران، اولویت با به

 و عدم توجه به تامین مالی پروژه های در حال اجرا" تر( را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنندنزدیک

 الت در سامانه صدور مجوز که جایگزین سایت بهین یاب گردیده استمباحث مرتبط با صدور جواز تاسیس و اختال -2

 55ماده  24با توجه به بند موانع استقرار دفاتر خدمات فنی و مهندسی و تفاسیر و تصمیم گیری های مختلف در این خصوص  -3

 .شودهائی که در شهر میصدور پروانه برای کلیه ساختمان  -24وظائف شهرداری بشرح زیر است: – 55ماده "قانون شهرداری 

قانون شهرداری دعاوی زیادی به جهت خودداری شهرداری از صدور پروانه،صدور  55ماده  24)توضیح اینکه در مورد بند 

 (گردد می مطرح اداری عدالت دیوان در…پروانه غیر قانونی و

 های ساختمانیشهرداری در شهرهائی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه –تبصره 

را قید کند. در صورتیکه بر خالف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا نوع استفاده از ساختمان 

این قانون مطرح مینماید و کمیسیون  ۱00یون مقرر در تبصره یک ماده کمیسپیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در
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دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از

 .پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می کند

قانون شهرداری عبارت است از استفاده تجاری از ملک مسکونی با احراز و  55ماده  24 )توضیح اینکه تخلف موضوع تبصره بند

در مورد این موضوع نیز می توان در دیوان عدالت اداری  ۱00تحقق قیود مندرج در تبصره. به رای صادره از کمیسیون ماده 

 (.اعتراض نمود

الماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا شود و کسی که عاین تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می

ای از ششماه تا دو سال و جزای نقدی از پنجهزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم جنحهتجارت استفاده کند به حبس 

 .شودخواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می

ج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدوا

 (۱352/5/۱7شود. )الحاقی مصوب تجاری محسوب نمینظر این قانون استفاده 

 ")توضیح اینکه برای پزشکان و حرف وابسته پزشکی نیز مقررات مشابه مشاغل باال در نظر گرفته شده است(

 ماعی و مبانی محاسبه و تشخیص حق بیمه پرداختی پروژه هاموانع و مشکالت در قوانین تامین اجت -4

 عنوان گردید.

حاضر در جلسه تصمیمات زیر اتخاذ گرددید از بحث و تبادل نظر با موافقت نمایندگان بخش خصوصی و دولتی  علیهذا پس

 و مقرر شد به جلسه شورا ارائه گردد.

 نیمه تمام  اتمام پروژه های برای با هدف استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی استان  سازمان مدیریت و برنامه ریزی -1

ه ب  معرفی پروژه های قابل واگذاری بخش دولتی به خصوصیبه  نسبت  ، حداکثر ظرف دو هفته بخش دولتی قابل واگذاری 

کمیسیون خدمات نموده و   همراه  مشخصات کامل و روش های تامین مالی  از طریق دبیرخانه شورای گفت و گو اقدام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی استان 
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در کوتاهترین زمان ممکن پس از دریافت اطالعات فوق موضوع در کمیسیون مطرح و  فنی و مهندسی و عمران اتاق مشهد

 چگونگی مشارکت بخش خصوصی مورد بررسی و اقدامات بعدی قرار گیرد.

 

 فعال بودن سایت بهین یاب جهت صدور سیستماتیک جواز تاسیس و پروانه بهره برداری موضوع  غیر   -2

ظر به اینکه به دلیل برخی از مشکالت فنی امکان ثبت نام و بارگزاری اطالعات در سامانه صدور مجوز ها وجود ، ن)الف(

تا رفع نواقص تعریف کد به روش دستی و صمت با ارائه سازو کار اجرایی جهت صدور مجوز اداره کل  توافق شد، ، ندارد

  .موجود در سایت اقدام نماید

 کشور مقرر صمت و خانه صنعت و معدن اداره کل  بین )ب( پیرامون صدور جواز تاسیس با توجه به تفاهم نامه منعقد شده

 ها به بخش خصوصی به همراه اختیارات کامل باشد. واگذاری شد به وزارت صمت پیشنهاد گرد تا  

 مدیرکلاینکه جناب آقای مهندس شیرازی در خصوص موانع و مشکالت استقرار دفاتر فنی و مهندسی با عنایت به -3

رای اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه اعالم می نمایند به موجب  ،مشهد شهرداری شهرسازی امور اداره محترم

 ذا ل ،کان بهره برداری آن با کاربری مسکونی وجود داردچنانچه دفتر فنی و مهندسی متعلق به عضو هیات مدیره باشد ام

افراد با تقاضای  د و اما در ارتباط ندر این خصوص اقدام نمای مشهد و سایر شهرداری های استان شهرداری ،مقرر گردید

 ف سلیقهرفع ابهام و اختال فعال از ظرفیت شورای شهر برای نظر موافق رئیس محترم شورای استان حقیقی مقرر شد با 

استفاده اشخاص حقیقی متقاضی دفاتر فنی مهندسی تا طرح موضوع در شورا و اخذ نظریه کمیسیون   و مورد نظر

 .نمایند استفاده  شورای اسالمی تخصصی مجلس

مقرر شد  در    ساختمانیمون نحوه  دریافت حق بیمه کارگران با توجه به طرح موجود در مجلس شورای اسالمی پیرا-4

 ده روز آینده مطرح شود. مدت  دیگری ظرفجلسه 
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