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 خراسان جنوبی گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  
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 پیش از دستور جلسه: 

 گزارش وضعیت صنعت ساختمان استان  -

 
 

    

 

 دستور جلسه: 

)درحوزه های  ی  کارشناس  شنهاداتیصنعت ساختمان استان و ارائه پ  ی مشکالت فعاالن اقتصاد -

 تأمین اجتماعی، مالیات، نظام مهندسی ساختمان و شهرداری( 

 

 

 خارج از دستور:

       ت زمین در استانم تعدیل قی -

 درصد  60افزایش سطح اشغال کلیه ساختمان ها به  درخواست -

درخصوص مالک قراردادن عرض معبر در جلوی   5حذف مصوبه کمیسیون ماده  درخواست -

 هر ملک جهت تراکم مجاز

 بررسی افزایش قیمت مصالح ساختمانی در استان  -
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 مشروح  مذاکرات

 پیش از دستور: 

 گزارش وضعیت صنعت ساختمان استان  ❑

در این گزارش با اشاره به سال    اتاق تعاون و انجمن انبوه سازان استانعضو هیأت رئیسه  غالمحسین جهانی،  

 اعالم نمود:   اشتغال  جادیو ا د یو جهش تول یلوکوموت جهش تولید و صنعت ساختمان به عنوان  

صنایعی هستند که با  توسعه صنایع جامع یا مادر است. صنایع جامع  یكی از نیازهای مهم و اساسی برای توسعه کشورها،  

ها سر و کار دارند، حجم و قطعات مورد استفاده در آنها بسیار است و با صنایع دیگر ارتباطات زیادی  تعداد وسیعی از فناوری 

شوند و از بازار بزرگ و مطمئنی برخوردارند. تعداد  لكوموتیو حرکت بسیاری از صنایع محسوب می   دارند. به عبارت دیگر این

. یكی از مهمترین صنایع مادر در دنیا و ایران صنعت ساختمان است که در زیر مجموعه خود  نایع زیاد نیستاین گونه ص

 بسیاری از صنایع را جای داده است.

زایی داشته و  طبق آمارهای منتشر شده در سازمان آمار و وزارت مسكن و شهرسازی، مسكن رتبه اول را در زمینه اشتغال

هایی همچون قرار گرفتن در بخش انتهایی زنجیره تولید و ارتباط نزدیكی که  ساختمانی عالوه بر دارا بودن خصیصه مشاغل 

 .با سایر بخش های اقتصادی دارند، دارای توان اشتغال زایی باالیی بوده و امروزه رشد و توسعه بسیاری داشته اند 

کمک قابل توجهی کرده است. به همین    ، ن و خروج کشور از رکوداین تاثیرگذاری بر اقتصاد کشور به تحرک بیشتر در آ

 .ها در این زمینه به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تولید ناخالص داخلی تاثیر گذار استدلیل هم جذب سرمایه 

  ظرفیت   گربیان  امر   اینکه    درصد از تولید ناخالص داخلی کشور وابسته به این صنعت است20حدود  بر اساس آمار های موجود  

از طرف دیگر به دلیل شاغل بودن قشر    .است  اشتغال  ایجاد   زمینه   در   اقتصادی  لكوموتیو   یک  عنوان   به   مسكن  صنعت  باالی

زایی برای اقشار کم درآمد بیشتر شده و به کاهش فقر هم کمک  ضعیف و متوسط جامعه در حوزه مشاغل ساختمانی، اشتغال

توجهی می  در  قابل  وضعیت  کند. حتی  بهبود  به  در حوزه صنعت ساختمانی  فعالیت  اقتصادی هم گسترش  رکود  شرایط 

 . درصدی را دارد  ۷الی   ۴ناخالص داخلی کمک کرده است و سهمی بین 

تعاونی مسكن به امر    55انبوه ساز و    ۴0با توضیحات ارائه شده باید عنوان کنیم که در حال حاضر در استان خراسان جنوبی  

كن می پردازند. آمار دقیق در خصوص اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در استان در دسترس نیست ولی  ساخت و ساز مس

کارگر ماهر که کارت مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای دارند در صنعت ساختمان   11200میتوان گفت که فقط  

قبیل کارخانجات تولید مصالح ساختمانی و  استان مشغول به کار می باشند که با در نظر گرفتن اشتغال غیر مستقیم از  

 درصد کل اشتغال استان می باشد.  20فروشگاه های مصالح ساختمانی و ... میزان اشتغال بسیار باالتر از  
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المانه آمریكا و کاهش ارزش پول ملی، زمین و مصالح ساختمانی افزایش سرسام آوری داشته است.  ظمتاسفانه با تحریم های  

که از جمله    رمایه مورد نیاز برای اجرای یک پروژه به شدت باال رفته و توان مالی متقاضیان کاهش یافته استاز این روز س 

 می توان به موارد ذیل اشاره نمود:  راهكارهای تعدیل قیمت مسكن

 
منظور تسهیل در  قانون اساسی و به    31)با هدف تحقق اصل  اجراشدن قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن .1

خانه دار شدن خانواده های فاقد مسکن دولت مکلف است در خصوص تأمین زمین ارزان قیمت و یا حذف بهای زمین از 

 قیمت تمام شده، اعطای تسهیالت ارزان قیمت بانکی، اعمال معافیت مالیاتی و تأمین نهادهای ساختمانی اقدام نماید( 

 عاونی های مسکن و انبوه سازان به جای مزایده زمین های مسکونی سطح استان مشارکت منصفانه بنیاد مستضعفان با ت  .2

 رفع موانع تولید  .3

 تسهیل محیط کسب و کار  .4

 و مخل تولید  وابط و مقررات دست و پا گیرضاصالح یا حذف   .5

 
اتاق تعاون در ادامه گزارشی از آنالیز بهای هرمترمربع واحد مسكونی )هزینه زمین و هزینه   ( براساس ساختنائب رئیس 

 ارائه نمود. ، درمرکز استان قبل از برگزاری این جلسهاطالعات قمیتی یک ماه 
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 ی  کارشناس شنهاداتی صنعت ساختمان استان و ارائه پ یمشکالت فعاالن اقتصاد (:1دستور جلسه )

و چهارمین جلسه   بیست  بخش خصوصی خراسان جدر  و  دولت  و گوی  احتشام،  نوبی  شورای گفت  اتاق  محسن  رئیس 

: صنعت ساختمان صنعتی بزرگ و وابسته به هزاران صنعت پایین  نمودبیرجند بیان    معادن و کشاورزی  صنایع،   ،بازرگانی

صنعت ساختمان را زیربنای دیگر صنایع دانست و افزود:   وی .دستی بوده که مشكالت آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است

با بیان اینكه جامعه هدف صنعت  احتشام  .  اهمیت دادن به این صنعت موجب تقویت صنایع تامین کننده مواد اولیه می شود

شكالت انبوه  و تصویب مصوباتی موثر، م  هجلس این      با برگزاریساختمان بسیار گسترده است، اظهار کرد: امید است بتوانیم  

 .را مرتفع کنیماستان سازان 

ادامه   انبوه سازان    استان  ساختمان  صنعت  اقتصادی   فعاالن  مشكالت در  انجمن  و  تعاون  اتاق  رئیس  نائب  و  توسط  مطرح 

 حوزه تأمین اجتماعی، نظام مهندسی ساختمان، مالیات و شهرداری به شرح ذیل ارائه گردید: ۴پیشنهاداتی در 

 

 تأمین اجتماعی: درحوزه 

انبوه سازان استان بابیان توضیحاتی در خصوص مبالغ شروع کار ساخت و ساز و هزینه های اولیه   جهانی نائب رئیس انجمن 

 پیشنهاداتی را در جهت تقسط و اخذ مبالغ توسط تأمین اجتماعی در زمان پایان کار اعالم نمود.

ی مسكن سالیان سال است که فعالیت می کنند اما بحث حسابرسی نماینده اتاق تعاون همچنین اظهار داشت تعاونی ها

سازمان تأمین اجتماعی اخیراً در فرایند صدور مجوز پایان کار مطرح شده است و حسابرس مبالغ کالنی را به عنوان سهم  

تعاون های مسكن مطالبه می نماید که تقریباً از  انجام شده  هزار واحد    30  پانزده و یک نهم حق االجرایی دستمزد کار 

گیر این مشكل است چراکه این مسكن ها ده سال شده که واگذار و مردم در آن سكونت   مسكونی در سطح استان گریبان

دارند و حتی برخی از آنها چندین دست معامله شده است. وی با بیان توضیحاتی اعالم داشت درست است که دفاتر سال  

وژه های در جریان ساخت که افتتاحیه آن از ده سال پیش در این دفتر ثبت شده  جهت حسابرسی ارائه می گردد اما پر 98

براساس کل هزینه های ده سال حسابرسی می شود و نه سال اخر و اگر این امر قانونی است  قل شده  ت است و سال به سال من

 هیچ تعاونی امكان پذیر نیست. باید در همان زمان انجام می شده و درخواست اخذ این مبالغ بعد از ده سال برای 
 

 

 :گردیدپیشنهاد  از این رو  

با توجه به اعالم رئیس اجرائیات اداره کل تأمین اجتماعی استان درخصوص اینکه عوارض صدور پروانه ساختمانی که   -

ی باشد و درصد هزینه صدور پروانه ساختمانی قبل از اعمال تخفیفات م  15توسط تأمین اجتماعی اخذ می گردد برابر با   

هزینه های کارشناسی و بازدید مشمول آن نمی باشد، این موضوع توسط انجمن انبوه سازان، شرکت های تعاونی و اتاق 

تعاون به اعضای زیر مجموعه اطالع رسانی و درصورت تخلف از سوی کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی در اعمال هزینه 

 تأمین اجتماعی منعکس گردد. های کارشناسی و بازدید موارد به مدیرکل  
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به منظور افزایش توان مالی فعاالن اقتصادی صنعت ساختمان پرداخت عوارض تأمین اجتماعی در اخرین مرحله ساخت  -

 و ساز )پایان کار( از طریق شورای گفت و گو  مرکز پیگیری گردد.

تأمین اجتماعی با محوریت اتاق  جلسه توجیهی به منظور رفع مشکالت تعاونی های مسکن استان درخصوص سهم بیمه  -

 تعاون و با همکاری اداره کل تأمین اجتماعی استان برگزار گردد. 

به منظور رفع مشکالت تعاونی های مسکن استان در خصوص حسابرسی، سازمان تأمین اجتماعی استان نهایت مساعدت   -

 . )براساس موارد قانونی( را در نحوه اجرای حسابرسی اعمال نماید

در    نمی باشد   پذیر  امكان ی استان ضمن تأکید براینكه اخذ عوارض در پایان کار  اجتماع  نیتأم   رکل یمد ی،  محمد   رضایعل

ماه قابل تقسیط    36اداره کل تا  در  ماه و    18ط عوارض قول مساعد داد و اعالم نمود این امر در شعبه تا  یخصوص امكان تقس

برسی تعاونی های مسكن استان با اشاره به اینكه حسابرسی مستقل از  می باشد. وی در ادامه در خصوص رفع مشكالت حسا

این موضوع در جلسه  مجدد  سازمان تأمین اجتماعی استان و زیر نظر خراسان رضوی انجام می پذیرد خواستار بررسی و طرح  

 ای با حضور حسابران سازمان تأمین اجتماعی شد.

 

 درحوزه نظام مهندسی ساختمان 

 گردید:پیشنهاد  

درصد را تأیید نکرد سازمان نظام مهندسی   10درصورتی که  انجمن شرکت های مجری و ذی صالح  قراردادهای کمتر از   -

 استان رأسا ورود و جهت تأیید اقدام نماید. 

 ویژه انبوه سازان و تعاونی های مسکن اقدام نماید.  VIPنظام مهندسی استان نسبت به تشکیل اتاق  -

فیفات تعرفه های نظارت، سازمان نظام مهندسی استان نسبت به تشکیل جلسه هیأت مدیره درخصوص برخورداری از تخ -

نظام و تعیین تکلیف درخصوص تخفیفات هزینه های نظارت و شرایط برخورداری از این تخفیفات اقدام و نتیجه را به ذی 

 نفعان اعالم نماید. 

 ی مبنی بر تسویه حساب را مالک عمل قرار دهد.سازمان نظام مهندسی استان نامه ارائه شده از دفاتر طراح -

 

درخصوص پیشنهادات مطرح شده بیان نمود: براساس قانون    ساختمان استان  یسازمان نظام مهندس   س یرئی،  عباس   نیحس

درصد مبالغ ساخت با مالک و یا انبوه ساز قرارداد ببندد که انجمن مجری و ذی    10حداکثر تا    مجری ذی صالح می تواند 

درصد منطقی است و قراردادهایی که کمتر از    8تا    6براساس آنالیز انجام شده به این نتیجه رسیدند که در استان مبالغ بین  

این مقدار بود به نوعی مورد تأیید قرار نمی گرفت که براساس جلسات برگزارشده و جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگو  

ک سازنده ذی صالح به مبالغ کمتر توافق نماید در صورتی که انجمن تأیید نكند  مصوب شد که اگر چنانچه انبوه ساز با ی

ویژه  انبوه     VIPنین درخصوص تشكیل اتاق  چد و تأیید خواهد کرد و رئیس نظام مهندسی هموور   اًنظام مهندسی استان رأس 

ساعد داد و افزود در خصوص تعرفه های  انبوه سازان استان به منظور انجام امور آنان خارج از نوبت در نظام مهندسی قول م

نظام مهندسی در بحث تعرفه های طراحی در صورتی که انبوه ساز از دفاتر طراحی مكاتبه ای مبنی بر تسویه حساب ارائه  

نماید این تسویه حساب پذیرفته می شود و دیگر هزینه ای تحت عنوان هزینه طراحی توسط نظام مهندسی ساختمان از  
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یافت نخواهد شد اما در بحث هزینه های نظارت با توجه به اینكه بخش نظارت مربوط به دستگاه حاکمیتی است  انبوه ساز در

گیری استانداری مبالغ تعیین می گردد و از طرفی براساس   مدر خارج از نظام و براساس تعرفه های وزارت راه و تصمی  و

 لذا در بحث تعرفه های نظارت امكان ورود وجود ندارد.  ،می باشد  ع قانون ارتباط مالی بین ناظر و مالک / انبوه ساز ممنو

 

 درحوزه مالیات: 

نماینده اتاق تعاون و انجمن انبوه سازان استان با توجه به اصالح قانون مالیات اظهار داشت متأسفانه تعاونی های مسكن و  

برای ما مبهم    95آشنایی نداشته و اجرای این قانون از سال  قانون مالیات های مستقیم    ۷۷انبوه سازان با روند اجرای ماده  

ابهام در بحث مالیات و عدم آشنایی انبوه ساز با تكالیف  ،  با اشاره به تعدد بخشنامه ها و قوانینوی همچنین    بوده است.

فافیت نحوه محاسبه  قانونی را یكی از عوامل بی رغبتی انبوه سازان جهت شروع پروژه های جدید اعالم نمود و خواستار ش 

 امور مالیاتی استان شد. اداره کل مالیات گذشته و آینده ساخت و ساز انبوه سازان توسط 

 
کارگاه آموزشی ویژه فعاالن اقتصادی بخش مسکن به محوریت اتاق تعاون و انجمن انبوه سازان با همکاری   گردیدپیشنهاد   -

اداره کل امور مالیاتی به منظور آشنایی فعاالن اقتصادی صنعت ساختمان استان با تکالیف مالیاتی خود و نحوه محاسبه 

 آن برگزار گردد. 

الیاتی استان از پیشنهاد مطرح شده استقبال و اعالم نمود درخواست از طریق  سرپرست اداره کل امور مسید حسن عسكری،  

 انجمن انبوه سازان و اتاق تعاون کتباً اعالم تا دردستور کار قرار گیرد. 

 

 درحوزه شهرداری:

تان برای یک طبقه مازاد در جهت متعادل کردن قیمت ها در مناطق مستعد اس   5اصالح طرح تفصیلی توسط کمیسیون ماده  

تعاونی های مسكن و    ی،زاس، انجمن شرکت های ساختمانی، تأسیساتی و راهازجمله خواسته های مهم انجمن انبوه سازان

اتاق تعاون استان در جلسه بود که علی رغم پیگیری های مكرر از طریق اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و شورای شهر  

 تاکنون بی نتیجه مانده است.

از دیگر موارد مطرح شده در جلسه درخواست لغو مصوبه شورای شهر در خصوص تسویه حساب شهرداری بیان شد که اگر  

ماه پس از انجام تسویه حساب به هر دلیلی موفق به اخذ پایان کار و یا جواب مورد نظر از شهرداری    ۴تقاضی ظرف مدت م

شورای شهر پیگیری    مصوبه در این  درخواست لغو  نگردید کلیه هزینه ها به روز خواهد شد. نماینده اتاق تعاون با اعالم اینكه  

  مجددا خواستار لغو این مصوبه از شورای گفت وگوی دولت و ،  است  گردیده  واجه و مصوب شده که با مخالفت فرمانداری م 

 .بخش خصوصی استان شد 
 گردید:پیشنهاد  

 شناسایی و تعیین مناطق مستعد استان  -

 اصالح طرح تفصیلی برای یک طبقه مازاد درجهت متعادل کردن قیمت ها در مناطق مستعد استان  -
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ماه از تسویه حساب قطعی آنان می   4محاسبه هزینه ها به نرخ روز برای پرونده هایی که  لغو مصوبه شورای شهر مبنی بر   -

 . گذرد

  ک یحمل و نقل و تراف  ، یامور عمران  ،ی دفتر فن  رکل یمد مدیرکل دفتر جذب وحمایت از سرمایه گذاری استانداری،  در ادامه  

اداره کل راه و    مهندسینظام  معاون شهرداربیرجند، رئیس اداره  معاون دفتر امور شهری و شوراهای استانداری،  ،  یاستاندار

توضیحاتی   بیان  به  بیرجند  فرمانداری  نماینده  و  بیرجند  اسالمی  رئیس کمیسیون عمران شورای شهر  استان،  شهرسازی 

اقدامات و مكاتبات انجام شده  ،  5کمیسیون ماده  لی،  اصالح طرح تفصیو  درحوزه شهری پیشنهادات مطرح شده  درخصوص  

 در سطح  استان و وزارتخانه مطبوع پرداختند. 

ضمن بیان توضیحاتی در    امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان جنوبی  ،مدیرکل دفتر فنی  ،جواد نوری زاده

بیان داشت افزایش سطح تراکم، اشغال و .. به صورت موردی در   ، ، دبیری کمیسیون و اعضای آن5خصوص کمیسیون ماده 

نگردد و افزودن یک طبقه مازاد در    ض این کمیسیون تصمیم گیری می گردد به نحوی که ضوابط اصلی طرح تفصیلی نق

سی و جلسات تخصصی است. نوری زاده در ادامه با تأکید براینكه همه کارشناسان حوزه  نقاط مستعد نیازمند بررسی کارشنا

ت مناسب و ثابت تنها از طریق انبوه سازان  مت و یا مسكن با قیمساخت و ساز اذعان دارند که دست یابی به مسكن ارزان قی 

ازها به سمت شخصی سازی هدایت شده و  س و  ساخت  ،  امكان پذیراست افزود متأسفانه به دلیل عدم حمایت از انبوه ساز

می باشد. مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل ونقل و ترافیک استانداری در   بسیار اندک قوی در استان   انانبوه سازتعداد 

دلیل عدم    نام برد و افزود این تعداد تنها به   ر گادامه از تعداد محدود انبوه ساز باقیمانده در استان به عنوان انبوه ساز ایثار 

جلوگیری از بیكاری نیروهای شاغل زیرمجموعه خود به فعالیت ادامه می دهند و تعداد کثیری از فعاالن اقتصادی این حوزه  

جهت حفظ سرمایه خود به بازارهای سرمایه، بورس و سایر فعالیت های اقتصادی روی آورده اند.  نوری زاده در ادامه با اشاره  

در بحث تأمین  و تفاهمنامه  ارگرانه استاندار خراسان جنوبی در سطح ملی اعالم داشت چندین طرح  و تجلیل از اقدامات ایث

با اولویت بافت های فرسوده و حاشیه شهر   اقشار کم درآمد    مسكن  ، روستاییمن جمله مسكن  مسكن درحوزه های مختلف 

نظام مهندسی، سازمان  اعمال تخفیفات ازسوی    و.. انجام و یا در دستور کار می باشد که به صورت موردی جلساتی درخصوص

شده است.  وی در ادامه در بحث حمایت از انبوه سازان خواستار مشارکت و همراهی نمایندگان محترم  برگزار  شهرداری و ..  

تأمین مسكن "استان در مجلس شورای اسالمی به منظور تدوین و اصالح قوانین شد. نوری زاده در ادامه با بیان اینكه هدف  

اعالم داشت تا زمانی که زمین به مسكن تبدیل نشود دالالن بازار مسكن باعث افزایش قیمت    "است و نه واگذاری زمین

 مسكن و مشكالت این حوزه خواهند شد و راه جلوگیری از این امر حمایت از انبوه ساز می باشد. 

استانداری با توجه به گزارشات و اقدامات انجام شده  ه گذاری  و حمایت از سرمایعلی اکبر اکبری راد، مدیر کل دفتر جذب  

به وزارتخانه خواستار پیگیری استان به منظور تعیین تكلیف درخصوص مصوبه ارسالی   5و ارسال مصوبه کمیسیون ماده  

 جهت تصمیم گیری درخصوص اصالح طرح تفصیلی شد.
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 خارج از دستور: 

 تعدیل قمیت زمین در استان .1

رئیس اتاق تعاون با توجه به افزایش چندین برابری قیمت  زمین در استان و با توجه به نظر مساعد نمایندگان بنیاد  نائب  

مستضعفان در گردهمایی روزنامه آوای خراسان جنوبی خواستار مشارکت منصفانه بنیاد مستضعفان با تعاونی های مسكن 

ح استان شد. وی از پیامد های مثبت تحقق این امر را ایجاد اشتغال  و انبوه سازان به جای مزایده زمین های مسكونی سط

   بسیار باال در سطح استان، کاهش قیمت زمین، تولید مضاعف مسكن و درنهایت تعدیل قیمت مسكن اعالم نمود.

هرگاه بنیاد زمین  مرتضی مقری، دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی، تأسیساتی و راهسازی استان نیز اعالم نمود دراستان  

ها را از طریق مشارکت واگذار نموده کاهش قیمت زمین و هرزمان که این واگذاری از طریق مزایده انجام شده شاهد 

 افزایش چندبرابری قمیت زمین در استان بوده ایم 

 از این رو پیشنهاد گردید: 

با تعاونی های مسکن و انبوه سازان به   به   جای مزایده زمین های مسکونی سطح استانمشارکت منصفانه بنیاد مستضعفان 

 منظور تعدیل قمیت زمین و درنتیجه مسکن در استان 

 

 درصد  60افزایش سطح اشغال کلیه ساختمان ها به  درخواست .2

درصد می    60نماینده اتاق تعاون استان با اشاره به اینكه در اکثر شهرها و حتی کالن شهرها سطح اشغال ساختمان ها  

میزان  باشد در صور این  افزایش سهم زمین در یک مترمربع    50تی که در خراسان جنوبی  باعث  باشد که  درصد می 

ساختمان نسبت به سایر مناطق و درنتیجه یكی از دالیل مهم عدم نارضایتی انبوه سازان و در نتیجه عدم رقبت آنان به  

 سرمایه گذاری در استان شده است.

ی استان نیز ضمن تأیید صبحت های نائب رئیس  سازهای ساختمانی، تأسیساتی و راهمرتضی مقری، دبیر انجمن شرکت  

درصد   60با ذکر مثالی در خصوص نحوه اخذ مجوز پروانه ساخت تا سطح اشغال  اتاق تعاون و انجمن انبوه سازان استان  

به دلیل تحمیل افزایش  درصد رایک معضل اساسی در شهر بیرجند    60در کالن شهرها، کاهش سطح اشغال ساختمان از  

هزینه زمین بر یک واحد آپارتمان اعالم نمود. دبیر انجمن شرکت های ساختمانی همچین اعالم نمود تقریباً در تمامی  

ساختمان ها تخلفات انجام و روال کار در استان به این صورت است که باید یا رضایت همسایه را جلب نمود و یا تخلف  

مراجعه نمود درحالیكه با افزایش تراکم و یک طبقه مازاد    100انجام و بعد به کمیسیون ماده براساس نقشه ای جداگانه  

کاهش هزینه سربار زمین برآپارتمان به صورت اصولی قابل حل می باشد. دبیر انجمن شرکت های ساختمانی استان با  

ش سطح اشغال یدراین شهر، خواستار افزاگانه مشهد و روال کمیسیون توافقات    11اشاره به روند اخذ پروانه درمناطق  

 درصد شد.  60ساختمان ها به 
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مقری با اشاره به مشكالت عدیده ای که برسرراه انبوه سازان استان نسبت به سایر استان ها وجود دارد اعالم نمود بخشنامه  

استان شده است و درحال   ها و دستور العمل های مخل باعث ایجاد نارضایتی و بی رغبتی سرمایه گذاران بخش مسكن در 

حاضر تنها تعداد اندک شماری از انبوه سازان مشغول فعالیت در استان می باشندکه در آینده نه چندان دور همین تعداد  

صنعت دیگر را تحت پوشش قرار    260براینكه صنعت ساختمان صنعت مادر است و    را هم نخواهیم داشت. وی با تأکید 

 ت جدی در جهت رفع موانع تولید و تسهیل فرایند ساخت و ساز در استان شد.دایتمهذ می دهد خواستار اخ

 

درخصوص مالک قراردادن عرض معبر در جلوی هر ملک   5حذف مصوبه کمیسیون ماده  درخواست .3

 و مالک قراردادن طرح تفصیلی در این خصوص  جهت تراکم مجاز

با توجه به طرح تفصیلی عرض طویل ترین قسمت معابر جهت  اعالم داشت    استان  عضو هیأت رئیسه انجمن انبوه سازان

که مبنای آن شكایت تنها یک نفر از    5که با توجه به مصوبه کمیسیون ماده  می گرفت  تراکم مجاز هر معبر مدنظر قرار  

عالوه بر ایجاد مشكالت   مالک عمل قرار می گیرد که این امر  عرض معبر جلوی هرملک،  شهروندان می باشد این امر تغییر و  

 . از این رو پیشنهاد گردید: شهری نیز می گردد   منظرهعدیده برسرراه فعالین حوزه مسكن باعث نامناسب شدن 
 مالک قرار گیرد   طرح تفصیلی درخصوص مدنظر قراردادن عرض طویل ترین قسمت معابر جهت تراکم مجاز هر معبر

 خصوص دراین    5مصوبه کمیسیون ماده    نه

  5به کمیسیون ماده  و پیگیری  باتوجه به کافی نبودن اطالعات مطرح شده درجلسه توافق گردید موضع جهت بررسی  که  

 پیشنهاد گردد. 

 

 در استان  یساختمان مصالح افزایش قیمت  بررسی .4

ساختمانی و عدم  ت مصالح  می استان با اشاره به افزایش بی رویه قیسازدبیر انجمن شرکت های ساختمانی، تأسیساتی و راه

رسیدگی وکنترل قیمت های سایر مصالح    امكان کنترل برخی قیمت ها در استان از قبیل افزایش قیمت فوالد، خواستار

مصالحی که به دست مصرف کننده  یمت ساختمانی از جمله آجر، شن، ماسه و .... توسط مدیران صمت استان شد و افزود ق

 از سوی سازمان صمت می باشد.می رسد چندین برابر قیمت اعالم شده 

با اشاره به اعالم    استانداری خراسان جنوبی  در پایان علی اکبر اکبری راد، مدیرکل دفتر جذب وحمایت از سرمایه گذاری

افزایش قیمت مصالح ساختمانی از سوی دبیر انجمن شرکت های ساختمانی استان از رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت  

ب افزایش قیمت غیرقانونی صورت نگیرد.  ،الزم  های  ررسی استان خواست ضمن  تا  اتخاذ نماید  اکبری راد برانجام   ترتیبی 

مذاکرات و مكاتبات الزم از سوی دستگاه های متولی امر مسكن با نهادهای خصوصی، خیرین و مؤسساتی که دارای زمین  

اعی مکرد وی همچنین ضمن تشكر از مدیرکل تأمین اجتهستند برای رفع مشكل انبوه سازان و سایر متقاضیان زمین تأکید  

عت ساختمان در استان، خواستار افزایش این بازه زمانی گردید. مدیرکل  ندرخصوص تقسیط عوارض دریافتی از فعاالن ص
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دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری با اشاره به عملكرد مثبت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در  

تان اظهار داشت تاکنون این شورا جایگاه قابل قبولی در میان تصمیم سازان و تصمیم گیران داشته و توانسته نقش مؤثری  اس 

ورا اشاره و اظهار داشت شورای  ش را در رفع مشكالت فعاالن اقتصادی و جهش تولید ایجاد نماید وی در ادامه به وظایف این 

اکنون زمینه تعادل دولت و بخش خصوصی را ایجاد کند وی گفت ما بایستی  گفت و گوی دولت و بخش خصوصی توانسته ت

نسبت به تسهیل فعالیت های اقتصادی اقدام کنیم و با جدیت کامل موانع تولید رارفع نمائیم اکبری راد اظهار داشت اگر  

را داشته باشیم تالش و همت  نظیر اشتغال، تورم، معیشت و ... می باشد    یخواسته باشیم تولید که کلید اصلی حل مشكالت

اظهار داشت نقش صنعت ساختمان را نمی توان در اشتغال و جهش تولید نادیده گرفت لذا  همچین  همگان می خواهد وی  

 ضرورت دارد مشكالت مطرح شده توسط فعاالن این صنعت در دستور کار قرارگیرد و مرتفع گردد. 
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 صــوبات اســـتانیم 

 تــــصمیمات عنــوان دستــور  ردیف 

1 
صنعت ساختمان استان و ارائه   ی مشکالت فعاالن اقتصاد

 (در حوزه تأمین اجتماعی)ی  کارشناس  شنهاداتیپ

 مقررگردید سازمان تأمین اجتماعی استان نسبت به موارد ذیل اقدام نماید: 

تقسیط عوارض دریافتی توسط سازمان تأمین اجتماعی )تاسقف   .1

صنعت   36 اقتصادی  فعاالن  مالی  توان  افزایش  منظور  به  ماه( 

  در ابتدای فرایند ساخت و ساز)ویژه انبوه سازان استان(  ساختمان  

 براساس قوانین و دستور العمل های سازمان تأمین اجتماعی  

م .2 رفع  منظور  به  توجیهی  جلسه  های  برگزاری  تعاونی  شكالت 

مسكن استان درخصوص سهم بیمه تأمین اجتماعی با محوریت  

با اعالم    ،اتاق تعاون و با همكاری اداره کل تأمین اجتماعی استان

 کتبی زمان پیشنهادی جهت برگزاری جلسه از سوی اتاق تعاون 

تأمین   .3 سازمان  حسابرسان  نماینده  باحضور  ای  جلسه  برگزاری 

تعاو اتاق  و  تأمین  اجتماعی  امور  اداره کل  محوریت  با  استان  ن 

استان   مسكن  های  تعاونی  مشكالت  رفع  منظور  به  اجتماعی 

شده  انجام  های  حسابرسی  زمان    ،درخصوص  کتبی  بااعالم 

 پیشنهادی جهت برگزاری جلسه از سوی اتاق تعاون استان 

 

2 

مشکالت فعاالن اقتصادی صنعت ساختمان استان و ارائه 

 ( درحوزه نظام مهندسی ساختمان)پیشنهادات کارشناسی  

 

 مقررگردید سازمان نظام مهندسی استان نسبت به موارد ذیل اقدام نماید: 

ها   یدرصورت .1 شرکت  انجمن  ذ   یمجر   یکه   صالح     یو 

از    یقراردادها تأ  10کمتر  را  ن  دییدرصد  سازمان  ظام  نكرد 

 .دیاقدام نما  دییاستان رأسا ورود و جهت تأ  یمهندس

تشك   یمهندس  نظام  .2 به  نسبت  انبوه    ژهیو VIP اتاق  لیاستان 

 .دیمسكن اقدام نما  یها  یسازان و تعاون

ارائه شده از دفاتر طراح  ینظام مهندس  سازمان .3   ی استان نامه 

 .را مالک عمل قرار دهد  با انبوه سازان  حساب  هیبر تسو  یمبن

 

3 
صنعت ساختمان استان و ارائه   ی مشکالت فعاالن اقتصاد

 (درحوزه مالیات)ی  کارشناس  شنهاداتیپ

مقررگردید اداره کل امور مالیاتی استان نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی  

ویژه فعاالن اقتصادی بخش مسكن با محوریت اتاق تعاون و انجمن انبوه  

به   با  سازان،  استان  ساختمان  صنعت  اقتصادی  فعاالن  آشنایی  منظور 

)با اعالم کتبی زمان   .تكالیف مالیاتی خود و نحوه محاسبه آن اقدام نماید 

 پیشنهادی از سوی اتاق تعاون استان( 

 

4 
مشکالت فعاالن اقتصادی صنعت ساختمان استان و ارائه 

 (در حوزه شهرداری)پیشنهادات کارشناسی  

 مقررگردید: 

ماه از    2اداره کل راه و شهرسازی استان حداکثر ظرف مدت   -1

تاریخ برگزاری بیست و چهارمین جلسه شورای گفتگوی استان  

 5دریافت نتیجه مصوبه کارشناسی کمیسیون ماده  نسبت به  

ارسال  به وزارتخانه مطبوع  که طرح تفضیلیدرخصوص اصالح 
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و نتیجه را به دبیرخانه شورای گفتگوی استان  شده است، اقدام  

اعالم نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه مطلوب موضوع مجددا  

 در شورای گفتگوی استان تصمیم گیری شود. 

محاسبه هزینه "مصوبه شورای شهر مبنی بر  در خصوص لغو   -2

پرونده هایی که   برای  روز  نرخ  به  از تسویه حساب    ۴ها  ماه 

آنان می گذرد  دبیرخانه شورای گفتگوی    مقررگردید  "قطعی 

دولت و بخش خصوصی استان طی مكاتبه ای با شورای اسالمی  

شهر بیرجند درخواست مربوطه را مطرح تا لغو مصوبه از طریق  

مجدداً پیگیری و نتیجه به  بیرجند  مذکور و فرمانداری  شورای 

 دبیرخانه شورای گفتگوی استان اعالم گردد.

5 
 تعدیل قمیت زمین در استان 

 

و کاهش   منظور کنترل  به  استان  و شهرسازی  راه  اداره کل  مقررگردید 

بنیاد مستضعفان،   گانحضور نمایند با قیمت زمین در استان جلسه ای را

حضرتستاد   نماینده    فرمان  و  سازان  انبوه  انجمن  تعاون،  اتاق  امام، 

استان   گفتگوی  شورای  فوق  مشارکت  درجهت  دبیرخانه  های  مجموعه 

استان انبوه سازان  و  مسكن  تعانی های  با  زمین  الذکر  مزایده    ، به جای 

 كس نماید. را کتبا به دبیرخانه شورای گفتگوی استان منع برگزار و نتیجه  

 

6 

درخصوص مالک قراردادن   5ماده    ونیسی حذف مصوبه کم

مالک   و  هر ملک جهت تراکم مجاز  یعرض معبر در جلو

 قراردادن طرح تفصیلی در این خصوص

کمیسیون  اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان دبیرخانه  مقرر گردید  

دبیرخانه شورای گفتگوی استان  نتیجه را به    را بررسی و  موضوع    5ماده  

 اعالم نماید. 

7 

 بررسی افزایش قیمت مصالح ساختمانی در استان 

 

مقررگردید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان افزایش قیمت مصالح  

ساختمانی در استان )به ویژه آجر( را بررسی و اقدام الزم در جهت تعدیل  

 و کنترل قمیت را اعمال نماید. 

 
 

 

 

 

 

 

 ـراگیرـمصــوبات مــلی و فـ

 تــــصمیمات عنــوان دستــور  ردیف 

1 

مشکالت فعاالن اقتصادی صنعت ساختمان استان و ارائه 

 پیشنهادات کارشناسی

اخذ عوارض تأمین اجتماعی در آخرین مرحله ساخت و ساز )پایان کار( به  

اقتصادی صنعت ساختمان فعاالن  مالی  توان  افزایش  انبوه    منظور  )ویژه 

 سازان( 

 

 


