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 دستور جلسه :

 یسیونمحترم کم یاخبار توسط اعضا یانب -1

 یدولت و بخش خصوص یگفتگو یسه شوراجهت طرح در جل یمسائل ساخت و ساز شهر یبررس -2

 پیگیری مصوبات قبلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی -3

 

 مصوبات:

 ردیف

 

 شرح

مقرر شد مصوبات اجرایی نشده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی جهت طرح در جلسه با حضور آقای خرم پیگیری  1
 شود.

اختمان شدند و مقرر شد این مسئله در حضور آقای خرم مطرح اعضای کمیسیون خواستار اصالح قانون نظام مهندسی س 2
 شود.

 مقرر شد مرحله صدور پروانه ساختمانی در چند استان رصد و با همدان مقایسه شود. 3

مقرر شد در هفته آتی جلساتی با حضور هیأت مدیره انجمن انبوه سازان جهت جمع بندی مسائل و طرح در جلسه با  4
 کیل شود.حضور آقای خرم تش

همچنین مقرر شد جلسه ای با حضور سازمان میراث فرهنگی، شهرداری و سایر دستگاههای ذیربط جهت بررسی مسائل  5
 و مشکالت اعضای کمیسیون تشکیل شود.

 

 

 1:99:  ساعت  13/3/1311 : تاریخ  5:  جلسه شماره

  سالن جلسات اتاق همدان:مکان  
 

 11 :  حاضرین تعداد
 موسویجناب آقای رییس جلسه: 

 رئیس محترم کمیسیون
 دبیر: سهیال بیاض فر
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 :، مسائل و مشکالتپیشنهادات

 ردیف

 

 شرح

 تطویل در اخذ پروانه ساختمانی یکی از عمده مشکالت حاضرین در جلسه بود. 1

 بروکراسی اداری یکی از موانع تسریع پروژه ها مطرح شد. 2

 با نظام مهندسی ساختمان مطرح شد. حاضرین در جلسه مشکل اصلی 3

جداشدن دستمزد مهندسین از آیتم های ساخت و ساز و دیگر اینکه دستمزد مهندسین تابع افزایش قیمت اعضا خواستار  4
 مصالح ساخت و ساز نباشد.

 دن سهمیه اشتغال مجری نیز یکی از مسائل مطرح شده بود.ابالغ نش 5

مرحله پرداخت  5درصددر ابتدای کار و الباقی در  59تقسیط پرداخت دستمزد مهندسین مجری باتوجه به اینکه در تهران  6
 می شود.

 عدم همکاری اداره ثبت در صدور سند انبوه سازان در مدت زمان کوتاه تر 7

 در همدان اجرایی می شود درحالیکه استان های دیگر این قانون به این قانون توجهی ندارند. کنترل مضاعف فقط 8

 قیمت باالی مسکن در همدان نیز یکی از مسائل مطرح شده بود. 1

 مسکوت ماندن طرح جامع شهری 19

 


