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شرح جلسه
جلسه ماهانه کمیته مصالح ساختمانی خانه معدن ایران بهصورت وبویدئوکنفرانس و از طریق نرمافزار اسکایپ برگزار شد.
موضوع جلسه عبور از فراز و نشیبهای ویروس کرونا و شرایط اقتصادی کشور و بهبود صنعت ساخت و ساز بود .در ابتدای نشست،
یوسفیان با طرح دستور جلسه ،تاثیرکرونا بر حوزه تولید و مصرف مصالح ساخمانی و راههای بهبود وضعیت ،گزارشی را از فعالیتهای
کمیته ارائه داد .از جمله در حوزه مقابله با رکود ناشی از کرونا در حوزه مصالح ساختمانی ،به موضوع مدیریت بازار از طریق کنترل عرضه
(ساعات کار) و اصالح قیمتی اشاره کرد.
در ادامه شیرخانی ،رئیس انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان البرز نیز بیان داشت که مشکل ما فقط کرونای بهداشتی نیست ،بلکه
کرونای مالی و مالیاتی و قانونی و ...را نیز داریم که باید در چند جبهه با همه اینها بجنگیم.
آقایان سرمستی و رحیمیفر بهعنوان نمایندگان استانهای مازندران و قزوین به بیان مشکالت معادن مصالح ساختمانی در دوره کرونا در
مناطق خود پرداختند که خصوصاً موضوع کاهش حجم فروش و افزایش نگران کننده هزینه تولید مورد تأکید قرار گرفت .با توجه به مشکل
قیمت گذاری در استان قزوین پیشنهاد شد که کمیته مصالح ساختمانی ،ذیل خانه معدن ،به موضوع قیمتگذاری و قیمت فروش مصالح
در استانها ورود کند که مهندس بهرامن ،اختیار کامل این موضوع را به کمیته سپرده و بیان داشت با توجه به تخصص و اشراف مهندس
یوسفیان در خصوص اوضاع معادن شن و ماسه و مصالح ساختممانی ،تصمیمگیری نهایی در خصوص اینگونه فعالیتها و وظایف بر عهده
خود کمیته خواهد بود.
در ادامه نیز دیگر اعضا به بیان دیدگاههای خود در نشست پرداختند و قرار شد تا اطالع ثانوی ،جلسات به همین منوال ادامه یابد .در
جمعبندی مباحث طرح شده نیز یوسفیان با بیان برنامهها و پیگیریهای کمیته برای فعالسازی و رونق بخش عمران و ساختوساز در
کشور اشاره کرده و موضوع لزوم تولید مصالح باکیفیت برای حضور در پروژه هایی همچون رویه بتنی آزادراه تهران-قزوین و مسکن ملی
را یادآوری کرد.
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پیگیری اصالح قیمت مصالح در استان قزوین توسط آقای مهندس رحیمیفر انجام شده و در
صورت نیاز نامه نگاری توسط کمیته نیز در این راستا با استان انجام گیرد و کمیته مصالح
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ساختمانی ،ذیل خانه معدن ،به موضوع قیمتگذاری و قیمت فروش مصالح در استانها ورود کند.
جناب آقای مهندس بهرامن با توجه به اشراف کامل جناب آقای مهندس یوسفیان به مسایل صنفی،
اختیار این موضوع را به کمیته سپردند.
با توجه به همهگیری بیماری کرونا مقرر شد که جلسات به همین منوال تا اطالع ثانوی برگزار شود.
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