
 

 

 

 باسمه تعالی                                                                                            

 

 « یی سازندگان مسکن و ساختمان کشورهای صنفی کارفرما های انجمنبیانیه پایانی دومین نشست دبیرخانه » 

 (  مشهد مقدس  –هتل پردیسان  – 1398تیر ماه  20و  19)   

 

در ارتباط با مسایل و مشکالت دست اندرکاران روز همفکری و تبادل نظر کارشناسان و صاحب نظران  2پس از 

مشهد، شورای شهر مشهد مقدس، سازمان های نظام  راه و شهرسازی، شهرداری کل صنعت ساختمان از اداره

مهندسی ساختمان فارس، خراسان رضوی، تهران و ... و اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور، 

، کانون نون ترویج داوری و میانجیگریاتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی، کا

و شرق کشور،  کشورو تعلیمات حفاظت و ایمنی کار ضوی، مرگز تحقیقات سردفترداران و دفتریاران خراسان ر

یس کمیته داوری ئو با حضور ر کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساخنمان کشور

یه )جناب آقای دکتر اسکندری( و کارشناس برتر در زمینه ئمعاونت اجنماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضا

 مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران( –ظیم قراردادها و مدیریت ادعا )جناب آقای دکتر پرچمی جالل تن

 سخنرانی، جمع 9پنل تخصصی و  8و تولید کنندگان برتر، در  رسمی انجمن مهندسی ارزش ایران در شرق کشور

 اعالم می گردد: ،بند و به شرح زیر 24بندی نهایی در فالب 
 

برای تمام استان نحوی که مشکل رای دیوان عدالت اداری ه ب ،سازندگان ذیصالحاجرایی تهیه و ابالغ آیین نامه  -1

 ؛داشته باشند تعامل سازندهرفع شود و مجریان در سراسر کشور با شهرداری ها ها، 

به هر متراژ زیر های دارای پروانه ساخت  ذیصالح برای تمام ساختمانسازندگان دستور اجرای دستورالعمل  -2

  ؛با هر تعداد سقفبنا و 

وزارت سازندگان از سوی  و کانون سراسری استان ها  مسکن و ساختمانهای صنفی سازندگان  انجمنجایگاه  -3

انی، عنوان بازوی اجرایی مدنظر قرار گرفته و توجه ویژه به منظور حفظ سرمایه های ملی و انس راه و شهرسازی به

  صورت گیرد؛

 قوانین و آیین نامه های کارآمد، عالوه بر تدوین ستا ضروری، ها پروژه سازی مستند بحث اهمیت به توجه با -4

 سازی مدل مانند روز دانش اصول و هاروش  اساس بر ،ساز و ساخت در دست اندرکار های گروه آموزش به نسبت

 تمامی ، مورد توجهقابلیت این از استفاده لزوم و ها پروژه سازی مستند فرهنگ تا گردد اقدام ،ساخت اطالعات

 ؛گیرد قرار صنعت این نمسئوال

از صدور پروانه، به بعد ا و تعداد سقف در حین ساخت و ساز، تمهیداتی جهت جلوگیری از تغییر متراژ زیربن -5

 ساختمان، اتخاذ گردد؛منظور حفظ سازه و معماری پایدار برای بنا و افزایش طول عمر مفید 
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بی شک نیل به اهداف برنامه پنجم توسعه و رونق تولید جز با رونق تجارت و صادرات رقم نخواهد خورد که  - 6

 ر نفتی مزیت آفرین و ارز آور صادرات خدمات فنی و مهندسی بیش از دیگر بخش های صادرات غی ،در این راستا

نیاز مبرم به  ،ها و شرایط خاصی که دارد از این رو صادرات خدمات فنی و مهندسی با توجه به ویژگی است.

 : خواهد داشت  اشاره شده در ذیل،بویژه در زمینه های  ،حمایت و همراهی بخش دولتی و نهادهای مرتبط

مهندسی و توانمند سازی جهت صادرات خدمات فنی و  19حمایت از مجریان ذیصالح در کمیته ماده  -1-6

  ؛مجریان ذیصالح در این امر مهم

 ؛در حوزه ساخت و سازبویژه  ،حمایت از تشکیل و توسعه تشکل های صادرات محور -2-6

عملکرد  وگذاری بیشتر ثیرجهت تای ذیربط و فرایندهای صادراتی به تشکل ها ماموریت ها یاعطا -3-6

  ؛صادراتبهتر 

  ؛ها ن اقتصادی استانستان ها  و رفع موانع موجود فعاالتهران در جهت تسریع امور ایی از داتمرکز ز -4-6

در در حوزه ساخت و ساز  از پروژه های سرمایه پذیری قحمایت نهادهای مالی و بانکی دولتی و حقو -5-6

  ؛داخل و خارج از کشور

در خدمات فنی حمایت بیشتر صندوق ضمانت صادرات در جهت صدور بیمه نامه های  پوشش ریسک  -6-6

 ؛و مهندسی

تجدید نظر در میزان پرداخت جوایز صادراتی در این حوزه با توجه به هزینه های افزایش یافته تحریم  -7-6

  ؛بانکی و نقل و انتقال پول

در خصوص صدور  ن های نظام مهندسی ساختمان استان ها،سازمااستفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های  -8-6

 ؛خدمات فنی و مهندسی

زمینه ی کاهش هزینه و افزایش بهره وری و در « مهندسی ارزش»و اثر بخشی تکنیک  با توجه به اهمیت -7

و ، شایسته است موضوع مهندسی ارزش در مقررات ملی ساختمان ی و افزایش طول عمر مفید ساختمانکارای

 یش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛، بآیین نامه های اجرایی آن

ساختمان )مشابه برچسب انرژی « برچسب ارزش»یار زیر و تعریف مع 5ها با استفاده از  طبقه بندی ساختمان -8

 : محصوالت صنعتی( در شناسنامه فنی و ملکی

 ؛هزینه تمام شده ساختمان – 1-8

 ؛مدت اجرای پروژه ساختمانی – 2-8

 ؛کیفیت اجرای ساختمان – 3-8

  ؛تحقق عملکردها و خواسته های بهره برداران نهایی – 4-8

  ؛پروژه برای بهره برداراندرصد ریسک باقی مانده میزان کاهش  – 5-8

 5از  2صفحه 
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باا  و  هاای بیماه گار    و یکای از شارکت  کشاور  بین کانون سراسری ساازندگان  همکاری با عقد تفاهمنامه  -9

مرحلاه صادور پایش ناویس پرواناه سااخت        از»  شارکت بیماه   سااختمان،   همکاری سازمان نظام مهندسی

راساتا باا  تکاالیف مبحاث      هام   در کناار ساازنده بناا قارار گرفتاه و     « ایان صدور پایان کار بهره برداریتا پ

بیماه ناماه     ،مبحاث دوم  33مااده  و الزامات مبحث دوم مقررات ملای سااختمان و شایوه ناماه اجرایای       22

( طراحای نمایناد کاه در ایان بیماه ناماه بار اسااس         ژه )سااختمان ای جامع  و مانع را در کل طول عمر پارو 

ی که هار سااختمان دریافات مای نمایاد،  بهاره بارداران از کیفیات         ها و برچسب ارزش رتبه بندی ساختمان

از آن مطلااع و شاایوه جبااران خسااارات احتمااالی در دوره بهااره باارداری  شاارایط بهااره باارداری  ،ساااخت

 خواهند شد؛

سای دبیرخانه های کانون سراسری  سازندگان ذیصالح و اعضای وبین رمشترک جلسات برگزاری  – 10

هدف بهبود کیفی ارائه خدمات مهندسی به کلیه ذینفعان؛هیات چهار نفره هر استان با   

سازمان نظام  کانون سراسری سازندگان کشور، با همکاریسازندگان ذیصالح صالح قراردادهای تیپ ا -11

   ؛و شهرسازی راه وزارت و ساختمان مهندسی

های  با استفاده از روش ،در تامین اعتبار پروژه ،هابانک  موثر همکاری تعریف راهکارهای مشترک جهت -12

؛مالی منابع تامینجدید   

؛مشخص شدن مالیات سازندگان ذیصالح نحوه  وحدت رویه در ایجاد  -13  

در  ،داد منعقد شده با مالک  اخذ گرددبایست بر اساس قرار می مالیات سازندگان ذیصالح حقیقی -13-1     

      دهد؛ می مالک قرار ،امور مالیاتی مبنای محاسبات مالیات را نرخ  سازمانکه سازمان  حالی

باشد که متاسفانه  بزرگترین معضل بحث ارزش افزوده می مجریان ذیصالح حقوقیدر بخش  -13-2     

مالک در قیاس با مجری ذیصالح حقیقی گرایش  کنند و به پرداخت مبلغ فوق نمین حقیقی اقدام مالکا

(؛بیشتری نسبت به عقد قرارداد با مجری حقیقی خواهد داشت )بدلیل عدم مشمولیت ارزش افزوده  

مطالبات سازندگان ذیصالح میباشد؛ بازنگری اخذ ارزش افزوده در بخش مجریان حقوقی از عمدهلزوم  -14  

آشنایی بیشتر تر جهت  اطالع رسانی وسیعلزوم ، قانون مالیات مستقیم 77حیه ماده با عنایت به اصال -51

گردد؛ با موارد فوق کامال احساس میذیصالح سازندگان   

؛ساختمان ملی مقررات 12 مبحثبه  توجه با ساختمانی های پروژه درایمنی  مسئول بکارگیری الزام -61  

 برگزار ایمنی های دوره در نیستند سازمان عضو که ایمنی متخصص و مجربکارشناسان  از استفاده -71

؛ها استان مهندسی نظام های سازمان توسط شده  

5از  3صفحه   
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 سازمان توسط شده برگزار آموزشی های دوره های سرفصل در ایمنی نویسی گزارش دوره گنجاندن -18

؛ارتقاء و تمدید های دوره در مهندسی نظام  

با تجمیع ایده ها و اعمال نظر صاحب نظران در معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه  -19

کانون و ساختمان کشور و همچنین مدیر کل انجمن های صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن  دبیرکانونو نیز 

 نجیگری بندهای ذیل، اجرا گردد:ترویج داوری و میا

، سازندگان و مالکان با تنظیم قراردادهایی ختالفات در قراردادهای مجریان ذیصالحپیشگیری از بروز ا -1-19    

 در آن متصور است؛یر های گوناگون که دارای شفافیت بوده و جلوگیری از قراردادهایی که تفس

آموزش داوران حقوقی در حوزه ساخت و ساز با نظارت مستقیم معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری  -2-19    

 استان های مختلفدادگستری اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از وقوع جرم قوه قضائیه و معاونت های محترم 

 ؛کشور

ای صالحیت و اجرای داوری در حل اختالفات قراردادهای ساخت و ساماندهی داوران دوره دیده و دار -3-19    

 ؛در کل کشورنمایندگی کانون ترویج داوری و میانجیگری  32ساز با استفاده از 

داوری ی نمودن شرط داوری صحیح استانی در قراردادهای ساخت و ساز و گسترش و ترویج مزایااضافه  -4-19    

سازندگان مسکن  های صنفی  انجمن کانون سراسری  ساز توسط دبیرخانه هایبرای طرفین قراردادهای ساخت و 

 ؛کشورو ساختمان 

ن و سرمایه گذاران بخش ساخت و ساز ین المللی در جهت حمایت از مهندساتربیت داوران حرفه ای ب -5-19    

  ؛با همکاری سه جانبه در خارج از کشور

 حداکثر از استفاده با ایحرفه و تخصصی صنفی، هایانجمن هایظرفیت از حمایت و مندیبهره توسعه، -20

 مهندسی نظام هایسازمان کنار در کار قانون 131 ماده و ساختمان کنترل و مهندسی نظام قانون  1 ماده ظرفیت

؛هااستان ساختمان   

 کنار در دستمزدی و( مصالح با) پیمانکاری قراردادهای در نهفته هایظرفیت از حمایت و کردن فعال -12

؛مدیریت پیمان رایج قراردادهای  

    اختیاری خواست به بنا تخصصی طور به پروژه یک در متفاوت ذیصالح سازندگان حضور امکان کردن فراهم -22

 جهت در ساختمان کنترل و مهندسی نظام قانون  4 ماده پشتوانه با کارانصاحب و ذیصالح سازندگان توافقی و

؛  ذیصالح سازندگان دستمزد و فعالیت کردن ترواقعی  
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 شدن اجرایی جهت در اجرایی و فنی نظام پیمانکاران و حقوقی ذیصالح سازندگان سازیسانمه و تطبیق -23

  ؛قانون از ماده این ماندن مسکوت سال 24 از پس ساختمان کنترل و مهندسی نظام قانون 41 ماده

 از حفاظت جهت در جمعی هایرسانه طریق از واقعی طور به ذیصالح سازندگان کارگیری به اهمیت ترویج -24

 عنوان به هاساختمان عمر طول افزایش همچنین و غیرطبیعی حتی و طبیعی حوادث برابر در مردم مال و جان

 توسط دستگاه های اجرایی ذیربط.  ملی ی توسعه مهم منابع از یکی و ثروت

 

 محمدرضا چراغچی باشی آستانه 

 دبیر همایش و رئیس دبیرخانه  

 شرق کشور ) مشهد مقدس (   
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