
 

 

 مهندسی  و فنی خدمات و احداثکمیسیون  جلسه ششمینصورتجلسه 

 

                                                                                                                                                       

 دستور جلسه :

 بررسی موضوعات مطرح شده توسط انبوه سازان جهت طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی -1

 ات هیأت رئیسه محترم کمیسیونطرح مسائل و نظر -2

 مصوبات:

 ردیف

 

 تاریخ مسئول شرح

 جلسه در سازان انبوه انجمن توسط شده طرح مشکالت و مسائلمقرر شد  1
 لیست. )شود مطرح آتی هفته خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای
 .(باشد می پیوست به مسائل کامل

دبیرخانه شورای 
گفتگوی دولت و 
 بخش خصوصی

 

- 
 
 

 با ای نامه اعضاء توسط شده مطرح مشکالت و مسائل درخصوص شد قررم 2
 رئیس آراء چمن آقای برای کمیسیون رئیس و کمکی آقای همکاری

 .شود ارسال ایران اتاق مهندسی کمیسیون

 آقای موسوی
 آقای کمکی

 

- 

آقای قیاسوند عضو  حضوربا توجه به دستور آقای زبردست مقرر شد نتیجه  3
و طرح مسائل از ایشان  پیگیری  اتاق ایراندر ساختمان  نظام مهندسی

 شود و به کمیسیون گزارش شود.

 22/8/99 آقای موسوی

مقرر شد پس از ارجاع مصوبات شورای گفتگوی استان همدان به شورای  4
اتاق ایران وزیر محترم مسکن توسط اتاق ایران برای جلسه شورای 

 مسائل قرار گیرند.گفتگوی ایران دعوت شوند و در جریان 
 
 
 
 
 
 

دبیرخانه شورای 
گفتگوی دولت و 
 بخش خصوصی

- 

 10:22:  ساعت  6/8/1399 : تاریخ  6:  جلسه شماره

  سالن جلسات اتاق همدان:مکان  
 

 15 :  حاضرین تعداد
 جناب آقای زبردسترییس جلسه: 

 دبیر: سهیال بیاض فر



 

 

 مهندسی  و فنی خدمات و احداثکمیسیون  جلسه ششمینصورتجلسه 

 

                                                                                                                                                       

5  
خانم ایزدی  اختصاصی بودن هیأت حل اختالف را با حضور یک نفر در 

تصمیم گیری ها یکی از مسائل عنوان نمودند و خواستار طرح این موضوع 
 در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شد.

 

 
دبیرخانه شورای 

ولت و گفتگوی د
 بخش خصوصی

- 

همچنین مقرر شد از اتاق اردبیل درخصوص پیگیری های انجام شده  5
درخصوص پیگیری مسائل و مشکالت حوزه نظام مهندسی ساختمان 

 استعالم شود.

هیأت رئیسه 
 کمیسیون

25/8/99 

ن تسهیالت و اعتبار اختصاص یافته بانک ها در حوزه امقرر شد میز 6
 مسکن از آقای طوماسی و آقای خورشیدی دریافت شود.

 8/8/99 دبیرخانه کمیسیون

جلسه ای با حضور آقای فرزانه از  99آبان  8مقرر شد روز پنج شنبه  0
استانداری و سایر افراد مرتبط با موضوع و مسائل مطرح شده در اتاق 

 یل شود.همدان تشک

دبیرخانه شورای 
گفتگوی دولت و 
 بخش خصوصی

8/8/99 

 

 :، مسائل و مشکالتپیشنهادات

 ردیف

 

 شرح

 خانم ایزدی خواستار طرح مسائل کلی در برخوردهای صنفی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شدند. 1
 ی نیز به همراه داشته باشد.همچنین اظهار نمودند: مسائل و مشکالت که مطرح می شود پیشنهاد اصالح ایشان

آقای درویشی علت گرانی مسکن در استان همدان را مسائل و مشکالت انبوه سازان با نظام مهندسی ساختمان بیان  2
 نمودند.

آقای غفاری رئیس انجمن پیمانکاران نیز عمده مسائل و مشکالت را : طوالنی بودن زمان اخذ پروانه ساختمانی،عدم  3
تورم در قیمت مصالح ساختمانی و خدمات ساختمانی، ماه از سال،  8با گذشت  99نامه پروژه ها در سال  امضای موافقت

 بیان نمودند.  6/6مین اجتماعی در خصوص پرداخت مسئله با تا

 


