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لیبسمه تعا  

 مجریان و سازندگان ذیصالح محترم سراسر کشور

 موضوع: نشست دبیرخانه های انجمن های صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان کشور

 

 باسالم و احترام؛

 باستحضار می رساند : 

دومین نشست دبیرخانه های انجمن های صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان کشور با همت و تالش دست 

مسئوالن، کارشناسان، صاحب نظران و صنعتگران عرصه ساخت و ساز در دستگاه های ، اندر کاران صنعت ساختمان 

در تاریخ انون سراسری سازندگان، و اعضای محترم هیات مدیره کاستان  12 بیش از  بخش خصوصی اجرایی و

برگزار می گردد. در شهر مشهد مقدستیرماه  20و  19های   

و با  سازندگان ذیصالح و مجریانجهت حل مشکالت و مسائل هدف از برگزاری این نشست، ارائه راهکارهای اجرایی 

: می باشد زیر در حوزه های، ترتیب اولویت   

ارائه خدماتتعیین تعرفه نرخ واقعی  -1  

تکالیف مالی و مالیاتی -2  

های دارای پروانه ساخت توسعه خدمات به کلیه ساختمان -3  

مجری –حل اختالف و داوری در قراردادهای مالک  -4  

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای -5  

مستند سازی در پروژه های ساختمانی -6  

تدوین شیوه نامه جدید سازندگان و مجریان ذیصالح -7  

ت فنی و مهندسی با مشارکت سرمایه گذاران اور خدمصد -8  

ایمنی – 9  

بیمه تامین اجتماعی – 10  
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به مسئوالن تصمیم گیرنده در دولت و مجلس صدای شما از طریق اصحاب رسانه حاضر در نشست اگر می خواهید  -

 با حضور فعال خود و طرح موضوعات اساسی در جهت اعتالی جایگاه مجریان و سازندگان ذیصالحبرسد ، الزم است تا 

.سطح کشور قدم بردارید   

های  لشساخت و سازها به شکل فنی و تخصصی صورت پذیرد و عمر مفید آنها افزایش یابد تا چااگر می خواهید  -

نظرات ارزشمندتان را ارائه دهید . با حضور خود در این نشست،  کیفی برطرف گردد ،  

افزایش دهید و از هزینه های پنهان  تان سرمایه خود را در جهت توسعه کسب و کار نرخ بازگشت اگر می خواهید  -

 و مازاد خود بکاهید، در این نشست حضور یابید . 

ده مطرح شکلیدی خود در حوزه های  اطالعات کاربردی و ارزشمندی را به دانسته های قبلیاگر می خواهید  -

 بیفزایید، شایسته است در این نشست حضور پیدا کنید . 

شایان توجه است که پیشنهادات برگزیده حاضران، با ذکر نام و مشخصات پیشنهاد دهنده به پیوست  *

    خواهد شد . ارسال به وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور ،سراسری بیانیه پایانی این نشست 

 

 


