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 صبح       8     ساعت شروع:                                      23/2/1398    تاریخ جلسه:                                      6شماره جلسه:      

 نفر 18   تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

 )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

  اوراق  ران مهرتب  بها  شعبه خراسان پیرامون فرآیند اخذ نامه تاییدیه از دستگاه احرایی بدهکار بهه پیمانکها   -سندیکای صنعت برق ایران 28/1/97مورخ  98106طرح موضوع نامه شماره

 تسویه نوع اول

  ا با مطالبات قطعی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان پیرامون شرای  تسویه بدهی پیمانکاران به بانک ه 15/2/98مورخ  98-192طرح موضوع نامه شماره

 پیمانکاران از دولت 

 دبیرخانهه شهورا    قانون حق بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی منطبق بر عوارض شهرداری موضوع مصوبه دومین جلسه 5 ارائه پیشنهاد در خصوص مباحث مرتب  با حق بیمه موضوع ماده

  26/1/98مورخ 

 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

  21/1/1398مورخ  1813833/120ه موضوع ارائه عناوین مجوزهای مخل کسب و کار در حوزه اصناف و دستگاه های اجرایی مرتبط، موضوع مندرجات نامه شمار  در ابتدای جلسه گزارشی از  -

ارائه و  رح گردیده بودمیته بند طکسه سال جاری سومین جلکه در  سازمان محترم صمت ) ارائه دهند معاون محترم امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت  و اتاق محترم اصناف مشهد

 مصوبات آن به تایید رسید.

ر داستان  یساتیو تاس یساختمان یها شرکت ییکارفرما یانجمن صنفپیش روی اعضای  یهاچالش ،یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهینشست دب نیششم در -

 شد. یبررس ،نهیزم نیانجام تهاتر در اهمچنین از دولت و این بخش  یها با مطالبات قطع به بانک مانکارانیپ یبده هیتسو طیرابطه با شرا

 مانکارانیپ بدهکار به ییراستگاه اجداز  هیدییاخذ نامه تا ندیشعبه خراسان در خصوص فرآ -رانیصنعت برق ا یکایسه دستور کار همراه بود، مشکالت سند یجلسه که با طرح و واکاو نیدر ا -

 قرار گرفت. یمورد بررس یکارگران ساختمان یاجتماع نیتام مهیقانون ب 5ماده  نینوع اول( و همچن هیتسو)مرتبط با اوراق 

 ییانجمن کارفرما رهیمد اتیه سیحوزه قرار دارند، به نامه رئ کیدر  یهر سه دستور کار جلسه به نوع نکهیا انینشست با ب نیاستان در ا یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ ،یاکبر لباف یعل -
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انتشار اوراق  قیاز طر ،از دولت مانکارانیپ یها با مطالبات قطع به بانک مانکارانیپ یبده هیامکان تسو 98قانون بودجه  یشورا اشاره و اظهار کرد: در اجرا رخانهیبه دب یساختمان یها شرکت 

اصالح  جهتگفتگو و سپس ارائه به مرکز  یارائه در شورا یبرا یشنهاداتیو پ میشیاندیب یچاره ا دیها با رفع آن یجلسه برا نیاست که در ا یموضوع دچار اشکاالت نیخزانه فراهم شده اما ا

 .میریدرنظر بگ یو موانع قانون اشکاالت نیا

 *بی رغبتی بانک ها به تهاتر -

ی ر بدهموضوع تهات یبرا یادیز های دو سال گذشته تالش یکیپرداخت و گفت: در موجود مشکل  حیاستان به تشر یساختمان یها انجمن شرکت رهیمد اتیعضو ه ،یمیمحسن سل سپس -

خصوص  نیاستان در ا یاه نوز هم بانکلحاظ شده اما ه جهبود حهیموضوع امسال در ال نیها صورت گرفت و ا بانک یآن از سو رفتنیها از دولت و پذ ها با طلب آن به بانک مانکارانیپ یها

 هند.دمر نشان نمی ااین هم به  یندارند و رغبت و عالقه ا نهیزم نیدر ا یبرنامه خاص چیها ه بانک میمتوجه شد صورت گرفت،که  ییهای ریگیو پس از پ ندکنی نم یاقدام

 97سال  انیکه تا پا یمطالبات دیبا فعال شوند، خواهندی که م ییواحدها یعنی م؛یهست سال کیدچار موضوع تفاوت  98تهاتر طبق بودجه  نیدر انجام ا نکهیا گریخاطرنشان کرد: نکته د یو -

 برود. نیاز ب ساله کیتفاوت  نیا ومحاسبه شود  97سال  یهای تهاتر با بده نیاست که ا نیتهاتر کنند اما درخواست ما ا 96سال  انیتا پا یخود به شبکه بانک یشده را با بده جادیا

شده در تهاتر  جادیا 96سال  انیکه تا پا یمعوق یهای اعالم کرده بده یخصوص گفت: بانک مرکز نیدر ا زیاستان ن ییاداره کل امور اقتصاد و دارا ینظارت مال سیرئ ییاسکو دیمجدیس -

 . شودرا تهاتر  97سال  انیاتا پ های را بردارند و بده مانز نیا تاداد  شنهادیپ توانی نسبت به سال قبل است و م یعقبگرد بانک مرکز نیمحاسبه شود؛ به نظر من ا

ره و اظهار ن اصالحات اشاشدن آ ییابودجه در سال گذشته و اجر ییدر ضوابط اجرا یاصالحات یاستان برا یگفتگو یشورا شنهاداتیبه پ ،ییو اسکو یمیدر واکنش به اظهارات سل زین یلباف -

 . هیمدارائه گفتگو به مرکز  یشورا قیاز طر میتوانی است که م یقابل قبول شنهادیهم پ 97به  96از سال  یبانک یهای تهاتر بده خیتار لیکرد: موضوع تبد

 اوراق خزانه از دولت افتیدر شنهادیپ* -

رزش را ااوراق دارای  تواند بعضی میدولت  م،یکه دار یدر قبال طلبپیشنهاد دیگری در این حوزه ارائه داد و گفت:  زین رانیصنعت برق ا یکایسند رهیمد اتیه سیرئ ،محسن شادمان اما -

 رایز میده کناوراق استفا نیشد، از ا یطعما را محاسبه کرد و رقم ق یبده ،ییو هر وقت اداره دارا میداری نزد خود نگه م یرا به مانند چک بانک هان آمثل اوراق خزانه و ما  تخصیص بدهد

 .شودی شرکت قفل م یها تیهمه فعال صورت نیدر ا چرا که میتهاتر معطل بمان یبرا میتوانی و نم نماییمآن را پرداخت  دیبا شودی م یقطع یبده یوقت

 نیا شودی که مطرح م یگریشده و تهاتر صورت گرفته است اما موضوع د هیدر استان تسو یبخش خصوص یبانک یتومان بده اردیلیم 37در واکنش به اظهارات شادمان گفت: تاکنون ییاسکو -
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قانونگذار مشخص نشده و  یکلمه معوق از سو یمعنا ،یباشد. از طرف دهیرس تیشده و در مقابل، مطالباتش هم به قطع یقطع دیکه باشد با یفرد مربوط به هر سال یاتیمال یاست که بده 

 . بهره می گرفتند «شده یقطع یبده»و از عنوان  شدی کلمه استفاده نم نیپارسال از ا

 را تهاتر کند. یهمه بده انستتوی م یپارسال بخش خصوص کهی پرداخت شود درحال یبه صورت نقد دیمعوق با یدرصد بده 25است که در قانون بودجه امسال،  نینکته ا نیافزود: سوم یو -

 یهکه بد یتا زمان و بردی م یادیروسه زمان زپ نیانجام شده اما االن ا یادیگذشته تهاتر ز یها اظهار کرد: در سال یانجمن مهندسان مشاور خراسان رضو ریدوست دب بیعباس غ اما -

 . دنشوی نم صیگمرک ترخ ازپرداخت نشود، کاال و اجناس 

ی ماه طول م 5-4نامه حداقل  نییان ابالغ آعمال تا زم یول کندی اشاره م 98 ایو  97تهاتر به کل سال  یقانونگذار در قانون برا م؛یرا از دست دادزیادی  ادامه داد: پارسال هم ما زمان یو -

 .رسدی و مطالبات هم به آخر سال م کشد

ا ندارد ر اریاخت نیم اهست و دولت بودجه ساالنه ا نیاست که چون قوان نیا یدولت یها در بحث یدستور کار گفت: نکته اساس نیا یدر جمع بند زیاستان ن یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ -

تر است. ضابطه  یبه نظر منطق 98در  97سال  انیپا یشدن بده یقطع ینیب شیپ ،موجود طیبگذارد، با توجه به شرا یبخش خصوص اریصادر کند و در اخت یاوراق یکه در هر لحظه و هرزمان

ها را  یو بده طلب میبتوان کهنیس، امکان ااسا نیکند و بر هم جادیفاصله ا افتدی که اتفاق م یبعضا تهاتر تا شودی صدور اوراق باعث م یبودجه و عدم اجازه دولت برا نیبودجه، قوان ییاجرا

 است. شتریب م،ینبه روز تهاتر ک

 یوصبخش خص یها شکلتبا موضوع و  مرتبط یهفته به مسئوالن دولت کیبه مدت  ایو  میگفتگو ارائه ده یموضوع مطرح شد را به شورا نیا یکه برا یشنهادیدو پ میتوانی شد: م ادآوری یو -

 . میارائه کن یینها شنهادیگفتگو به عنوان پ یتا در شورا میزمان بده دیجد شنهاداتیمجدد و طرح پ یبررس یبرا

 مشکل در نظر گرفته شود. نیاستان در حل ا یو دولت یبخش خصوص شنهاداتیاستخراج پ یبرا یهفته ا کی یمقرر شد مهلت تینها در -

 یکارگران ساختمان مهیدر ب یاجتماع نیو تام یشهردار اختالف* -

و  یاجتماع نیو تام یشهردار نیب یختالفاتهمواره ا نهیزم نیبود، گفت: در ا یکارگران ساختمان یاجتماع نیتام مهیقانون ب 5نشست که مربوط به ماده  نیا یانیدستور کار پا حیدر توض یلباف -

 دیه و بانوز برطرف نشدهمشکل  نیهست، ا یاجتماع نیو تام یشهردار نیکه ب یاختالف لیلاختالف همچنان وجود دارد. در واقع به د نیعمل شده که ا یوجود داشته و به نحو مانکارانیپ

 د؟یبه تفاهم رس توانی چگونه م مینیبب
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سازمان  شنهادیشده و پ جلس مطرحمبهداشت  ونیسیموضوع در کم نید: اسازندگان مناطق مشهد قرار گرفت. او اظهار کر تیکارگروه جمع ریدب یی،قرا رضایعل اریدر اخت بونیادامه، تر در - 

سازمان  رایز ؛نندما ارسال ک یرارا ب حهیال نیکه ا میمشهد خواست ندگانیالبته ما از نما است هر متر مربع مورد توافق قرار گرفته یبه ازا هیبر سه درصد از حقوق پا یمبن یاجتماع نیتام

متر مربع بوده  هر یبه ازا هیاز حقوق پاما دو درصد  شنهادیپ است. رفتار کرده یگریتوافق داشته و در عمل طور د یمذاکره به نوع زیم یپا شهیچون هم ستیمورد اعتماد ما ن یاجتماع نیتام

 . ریخ ایبه آن اضافه کرده  یگریمورد د یاجتماع نیتام میتا بدان مینیبب ار حهیالمتن  دیو با

نبال حل د. پارسال به یردنشات می گ قانون ازضعف  نیو ا وجود دارد یمتفاوت ریخصوص گفت: در اجرا و برداشت از قانون تفاس نیدر ا زیمشهد ن یشهردار یدرآمدها رکلیمد ،یبرهان محمود -

ما در  م؛یترو هسه کار روبانینه و پامردم در صدور پروا یسردرگم با. در حال حاضر هم میمشکل را حل کن مینتوانست یریگ میدر تصم تیاما به خاطر محدود میبود یاجتماع نیمشکل با تام

 .میتوافق کن یاجتماع نیخصوص با تام نیدر ا میتوانی که م میکرد ی. ما قبال هم اعالم آمادگمیکنی در هنگام صدور پروانه اخذ نم یمشهد عوارض

حل  م شده و الزمهو مرد یصوصخبخش  یباعث گرفتار یا قهیسل یها و برداشت یاجتماع نیو تام یشهردار نیکرد: عدم تفاهم ب حیتصر یو برهان ییاظهارات قرا دنیپس از شن زین یلباف -

 فاهم کرد.خصوص ت نیدر ا یطور شفاه به توانی تفاهم را ندارند اما م اریختا ندیگوی م یشهردار رانیاستان و مد یاجتماع نیدو نهاد سازمان است. البته تام نیا نیموضوع تفاهم ب نیا

 پنجآن  یه خروجبنسبت  یعاجتما نیصندوق تام یسخن پرداخت و گفت: هم اکنون ورود رادیدستور کار به ا نیدر خصوص ا یاجتماع نیکارشناس ارشد اداره کل تام ،یجواد احمد سپس -

منابع  ند و از آن طرفشو مهیب خواهندی و م کنندی به ما مراجعه م یانکارگران ساختم کسوی. از میکن نیتام میتوانی نفر را م کیو تنها  میدهی شده را پوشش م مهیب پنج یعنیاست؛  کیبه 

 شود. جادیموضوع ا نیا یبرا یکه صندوق دهدی اجازه نم یاجتماع نیتام

 یوارض متفاوتعر مناطق مختلف د ها نیزم گرفت که امالک و دهینکته را ناد نیا دیاست. اما نبا ربنایبراساس متر مربع و ز یکارگران ساختمان مهیحق ب یما هم برا شنهادیکرد: پ دیتاک یو -

 شود.   دهید کسانساخت و ساز انجام می دهد، یمحروم  یکه در منطقه ا یبا کس سازدی برخوردار ملک م یکه در نقطه ا یندارد کس یلیدارد و دل

درصد  15 یساختمان مهیانون حق ببراساس ق م؛یسرو کار دار یدر کشور و هزار گونه عوارض مختلف شهر یاز هزار شهردار شیبا ب یک سازمان واحد است اما یاجتماع نیامافزود: ت یاحمد -

 نیا میدواری. ما اممیرخوی شکل برممدر اجرا به  ستیما جامع ن نیقوان یوقتشود اما  افتیدر یاجتماع نیتام یاز سو تواندی م یپوشش کارگران ساختمان یمجموع عوارض صدور پروانه برا

 . میدهی م ی ارائهشتریاخذ شود ما هم خدمات ب یشتریاعمال شود و هر چقدر عوارض ب ربنایدرصد مترمربع و ز سه و نیمبا  مهیحق ب

هر  یکار به ازا یعال یدرصد حداقل دستمزد شورا سه و نیماز  شیب دینبا مهیآمده که نرخ حق ب یاجتماع نیقانون تام هیاختالفات گفت: در اصالح نیرفع ا یخود برا شنهادیپ حیدر توض یو -
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 شود. یکه زودتر بررس میباش ریگیهمه پ دیاست و با یمجلس در حال بررس یموضوع در طرح عاد نیقانون است؛ فقط متاسفانه ا نیما هم هم شنهادیمتر مربع باشد. پ 520 

 یقیدق یکار کارشناس دهدی نشان م نیا وداشته  راتییبار تغ 5،6موضوع  نیبخشنامه مربوط به اکنون تا 89اظهار کرد: از سال  زیانجمن انبوه سازان استان ن رهیمد اتیه سیرئپژوم،  محمود -

 ند.اه نگرفتند و مردم در بخشنامه ها مغفول واقع شد یبه باز های ریگ میرا در تصم یبوده که بخش خصوص نیا لشیاز دال یکیحوزه انجام نشده و  نیدر ا

 نیوشش تامپان پروژه تحت ارگران همشود و ک دییهر کارگاه تا ستیحتما ل ندیگوی ندارد. انبوه سازان م یا دهیفا چیه یاجتماع نیجلسات در موضوع تام نیا یکرد: خروج دیهم تاک ییقرا -

 دارد. رتیص عوارض مغادر خصو یاجتماع نیتام دگاهیبا د نیکند اما ا نییتع ادارد عوارض صدور پروانه ر فهیشهر وظ یدر قانون شفاف است که شورا ،ی. از طرفرندیقرار بگ یاجتماع

 یبافقرار گرفت. ل استان یوگفتگ یشورا رخانهیدب سیرئ اریدر اخت بونیتر گرینشست، بار د نیدستور کار ا نیمطرح شده در خصوص سوم یمباحث و گفتگوها یو در جمع بند انیپا در -

 دیبا نیبرا. بناستین راتشایدر حد اخت که دیگوی م شنهاداتیپ نیا در مواجهه با یاجتماع نیتام رایز دیبه تفاهم رس توانی نگاه نم نیکه با ا دهدی که مطرح شد نشان م یشنهاداتیگفت: پ

 ؟خوردی موضوع رقم م نیدر خصوص ا یروز چهارشنبه در مجلس چه اتفاق مینیبب

افق موضوع تو نیا یبه بندها موضوع اقدام کنند و راجع نیدر خصوص ا یدرون استان یتفاهم نامه ا جادینسبت به ا دیبا یاجتماع نیو تام یشهردار ی،خاطرنشان کرد: بخش خصوص یو -

 داشته باشند. یقانون توافقات الحموضوع تا اص نیراجع به ا ی نیزو بخش خصوص یاستان رانیباشد و مد یاستان دیتفاهم نامه با یکنند. شاکله اصل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

6 
 

 صبح       8     عت شروع:سا                                      23/2/1398    تاریخ جلسه:                                      6شماره جلسه:      

 نفر 18   تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

 مصوبات:جمع بندی و 

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 

اجتماایی   قانون حق بیمه تاامی   5درخواست و مندرجات مکاتبات کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد پیرامون ماده 

 گفتگاوی دوتات و ب اص خصوصای پیراماون      دبیرخانه شورای 5/2/98و  26/1/98جلسات مورخ کارگران ساختمانی در 

یی و ساازمان  بی  سازمان تاامی  اجتماا   18/3/1394نحوه تعیی  اجرای یناوی  یوارض پروانه ساختمانی تفاهم نامه مورخ 

شهرداری ها و دهیاری و اصالحات بعدی آن و مکاتبات صورت گرفته در ای  خصاو  مرارگ گردیاد پا  از بحا  و      

 فی مهندساان شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی و انجم  صان  تبادل نظر و بیان نظرات روسای  محترم هیات مدیره و مدیران

ا از طریاق  مشاور و کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد و تامی  اجتمایی و شهرداری باه اتفااق آرا توافاق گردیاد تا     

ری هاا و  شورای گفت و گوی استان موضوع به دو دستگاه تفاهم کننده ملی ) سازمان تاامی  اجتماایی و ساازمان شاهردا    

باه اساتان    دهیاری ( منعک  گردد تا حسب تفاهمات استانی دو دستگاه ذیربط برای تسریع و انجام تفاهماات ایا  ماوارد   

ر استان قابل وصول د توافقاتتفویض نمایند تا درنشست بی  شهردار و تامی  اجتمایی و ب ص خصوصی ذیربط براساس 

 انجام و اجرایی شود . 

 

 دبیرخانه شورا
جلسه آینده 

 راشو
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ه با یی بدهکار درخواست سندیکای صنعت برق ایران شعبه خراسان رضوی پیرامون فرآیند اخذ نامه تاییدیه از دستگاه اجرا

رماایی شارکت   انجم  صانفی کارف  15/2/1398مورخ   98-192پیمانکار مرتبط با اوراق تسویه نوع اول و مفاد نامه شماره 

ز دوتت یمانکاران اتسویه بدهی پیمانکاران به بانک ها با مراتبات قرعی پهای ساختمانی و تاسیساتی استان پیرامون شرایط 

ان محتارم  مررگ گردید با توجه به توضیحات روسای محترم هیات مدیره سندیکای برق و انجم  صنفی کارفرمایی و دبیار 

 ساتگاه هاای  ایای توساط د  ذیربط و سایر ایضا توافق شد برور کلی ضوابط اجرایی مرتبط با پیمانکاران و دستگاه های اجر

ساعه  اجرایی و ب ص خصوصی ) انجم  شرکتهای ساختمانی ، مهندسی  مشاور ، ساندیکای بارق ، مهندساان مشااور ، تو    

صانعت و   ،سرمایه گذاری و یمران و ادارات کل ذیربط از جمله اقتصاد و دارایای ، راه و شهرساازی ، جهااد کشااورزی     

جلساه بعادی    روز ( تاا در  7ک از موارد ضوابط اجرایی اظهار نظر نماوده ) ظار    معدن و ... مورد بررسی و پیرامون هری

 مررگ شود . 

دستگاه های اجرایی و 

ب ص خصوصی 

)انجم  شرکتهای 

ساختمانی ، مهندسی  

مشاور ، سندیکای 

برق ، مهندسان مشاور 

، توسعه سرمایه 

گذاری و یمران و 

ادارات کل ذیربط از 

جمله اقتصاد و دارایی 

اه و شهرسازی ، ، ر

جهاد کشاورزی ، 

 صنعت و معدن(

 روز 7
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ر در موضوع ارائه یناوی  مجوزهای م ال کساب و کاا    مصوبات موضوع جلسه سوم سال جاری کمیته بند ب در رابره با

مان سااز   21/1/1398ماورخ   1813833/120حوزه اصنا  و دستگاه های اجرایی مرتبط، موضوع منادرجات ناماه شاماره    

باه   شاهد ممحترم صمت ) ارائه دهند معاون محترم امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت  و اتاق محتارم اصانا    

 و مقرر گردید از طریق طرگ در شورای گفت و گو پیگیری شود.تصویب رسید 

 دبیرخانه شورا
 آیندهجلسه 

 شورا

 
 


