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 همدانگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 28:11ساعت خاتمه: 20:11ساعت شروع : 22/8/99 تاریخ جلسه : 22 شماره نشست :
سالن محل نشست: 

 شهدای استانداری

 عناوین دستورجلسات

 

 پیش از دستور: عنوان 

 4/2/89پیگیری مصوبه انجمن انبوه سازان در خصوص تسهیل و روان سازی صدور پروانه ساختمانی بر اساس مصوبه مورخ  

 

 

 

 

  دستور جلسه: عنوان

ریاست محترم انجمن پیمانکاران  -طرح مسائل و مشکالت انجمن پیمانکاران عمرانی ) ارائه توسط جناب آقای غفاری  -1

 عمرانی(

 ریاست محترم انجمن انبوه سازان( -طرح مسائل و مشکالت انجمن انبوه سازان ) ارائه توسط جناب آقای پارسامهر  -2

 

 

 

 

  خارج از دستور:عنوان 

 درخواست انجمن انبوه سازان استان از معاونت محترم استانداری جهت حضور در کمیته چهار نفره 
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دولت -الف  

 سمت خانوادگی نام و نام ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

نام و نام خانوادگی 

 نماینده

  حاضر استاندار )رئیس شورای استانی( جناب آقای شاهرخی 3

 وفاییجناب آقای  نماینده  استان مدیریت و برنامه ریزی سازمان رئیس جناب آقای صیدایی 2

  حاضر معدن و تجارت استان رئیس سازمان صنعت، جناب آقای حمیدرضا متین 0

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان جناب آقای رضوانی جالل  4
بعلت کرونا و محدودیت دعوت 

 ایشان حضور نداشتند 
 

 مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان ناصر محمودیانجناب آقای  5
بعلت کرونا و محدودیت دعوت 

 ایشان حضور نداشتند
 

  حاضر مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان توصیفیانجناب آقای  0

  حاضر استان یها بانک هماهنگی دبیرکمیسیون جناب آقای محمد طوماسی 7

 مجلس شورای اسالمی -ب

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

  غایب نماینده مجلس جناب آقای آزادیخواه 3

  غایب نماینده مجلس  ------ 2
 

 قوه قضائیه -ج

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

 استان )یا معاون( دادگستری کل رئیس جناب آقای عدالت خواه 3

بعلت کرونا و محدودیت 

دعوت ایشان حضور 

 نداشتند

 

  حاضر استان دادستان مرکز جناب آقای خانجانی 2
 

 شهرداری و شوراها -د
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر  استان مرکز شهردار جناب آقای صوفی 3

2 
 جناب آقای غالمی

 استان اسالمی شورای رئیس
محدودیت  بعلت کرونا و

 دعوت ایشان حضور نداشتند
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 تعاونی و خصوصی -هـ

 )رؤسای اتاق ها(
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

 جناب آقای زبردست 3
 مرکز کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رئیس

 )دبیر و سخنگوی شورای استان( استان
 حاضر

 

 استانمرکز  تعاون اتاق رئیس جناب آقای موسوی 2

بعلت کرونا و محدودیت 

دعوت ایشان حضور 

 نداشتند

 

 استان مرکز اصناف اتاق رئیس جناب آقای محرابی 0

بعلت کرونا و محدودیت 

دعوت ایشان حضور 

 نداشتند

 

 (خصوصی و تعاونیاقتصادی بخش  های تشکل یا رؤسای تعاونی و خصوصی برتر های شرکتهیأت مدیره  رؤسای یا عامل )مدیران

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نام و نام خانوادگی نماینده

 حاضر مدیر عامل شرکت بلور الوند جناب آقای فالح 3
 

 حاضر سازانرئیس انجمن انبوه  جناب آقای پارسامهر 2
 

 رئیس انجمن طال، جواهر و سنگهای قیمتی جناب آقای قدیری 0

بعلت کرونا و محدودیت 

دعوت ایشان حضور 

 نداشتند

 

 مدیر عامل شرکت زرین بتن جناب آقای علیرضا پورنجفی 4

بعلت کرونا و محدودیت 

دعوت ایشان حضور 

 نداشتند

 

 توکلیجناب آقای  5
 رئیس اتحادیه درودگران

بعلت کرونا و محدودیت 

دعوت ایشان حضور 

 نداشتند

 

 داوود شعبانلو جناب آقای 0
 مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی

بعلت کرونا و محدودیت 

دعوت ایشان حضور 

 نداشتند

 

 مدیر عامل شرکت پایابسپار جناب آقای محمود رجبی 7

بعلت کرونا و محدودیت 

دعوت ایشان حضور 

 نداشتند
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 مدیر عامل شرکت سیمین نورد آقای هراتیجناب  8

بعلت کرونا و محدودیت 

دعوت ایشان حضور 

 نداشتند

 

نحوه اداره تشکیل و "دستورالعمل  5ماده  3در جداول فوق )ردیف های الف تا هـ(، در صورت حضور نماینده به جای عضو اصلی شورا، موضوع تبصره   توضیح:

نام و نام خـانوادگی  "درج شده و در ستون بعدی،  "نماینده "، کلمه "وضعیت حضور"در ستون ، "و بخش خصوصی وگوی دولت جلسات شوراهای استانی گفت

 .معین گردد "نماینده

ها اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و  

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 معاونت امور عمرانی استانداری جناب آقای فرزانه 3

 مدیر کل جذب سرمایه گذاری استانداری ملکیانجناب آقای محمود  2

 مدیر کل محترم امور مالیاتی محمد دلشادیجناب آقای  0

 معاون سازمان راه و شهرسازی جناب آقای مجید صالحی  4

 ریاست نظام مهندسی ساختمان جناب آقای سعید یزدانی 5

 نائب رئیس انجمن انبوه سازان جناب آقای محمود قیطاسی 0

 ریاست انجمن پیمانکاران عمرانی جناب آقای علی غفاری 7

 معاون شهرسازی شهرداری همدان جناب آقای امیر فتحیان نسب 8

 عضو انجمن پیمانکاران عمرانی جناب آقای اسداهلل کمکی 1

 دبیر انجمن انبوه سازان جناب آقای علی عندلیبی 33

 خدمات فنی و مهندسینائب رئیس کمیسیون  جناب آقای مهدی درویشی 33

 دبیر اجرایی اتاق بازرگانی همدان سرکار خانم طاهره ایزدی 32

 کارشناس دبیرخانه شورای گفتگو سرکار خانم سمیه صادقی 30
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 مشروح  مذاکرات

 پیش از دستور: 

 ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان: -جناب آقای زبردست 

بخش خصوصی با قرائت آیاتی از کالم اهلل مجید و عرض خیر مقدم خدمت مدعوین محترم آغاز گردید . آقای  سی و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و

مدیران محترم  زبردست بیان فرمودند که جهت بررسی مسائل و مشکالت انجمن پیمانکاران و انجمن انبوه سازان دو جلسه کمیته کارشناسی با حضور مسئولین و

 ر مسائل جهت طرح در شورا جمع بندی گردید .در اتاق بازرگانی برگزا

ر استان در این اوضاع اقتصادی کشور ساختمان سازی موضوعی است که بسیار حائز اهمیت میباشد . این بخش اشتغال زایی و سرمایه در گردش خوبی را د 

. باید نظام مهندسی ساختمان همکاری الزم را جهت صدور پروانه با ایجاد نموده بنابر این خواهش ما این است که نباید زمان جهت صدور پروانه طوالنی باشد 

 مهندسین داشته باشد .

مورخ شورای گفتگوی پیگیری مصوبه انجمن انبوه سازان در خصوص تسهیل و روان سازی صدور پروانه ساختمانی بر اساس مصوبه 

4/2/98 :  

 سازان همدان :ریاست محترم انجمن انبوه  -جناب آقای صادق پارسا مهر 

و تشکیل جلسات کارشناسی و  مصوبه ای در خصوص تسهیل و روان سازی صدور پروانه ساختمانی داشته ایم که با وجود پیگیرهای متعدد 89اردیبهشت سال در 

  ارائه راهکار های مناسب هنوز اجرایی نگردیده است . 

به بعد فقط با تأیید یک مهندس معمار پروانه صادر  22/3/88طبقه از تاریخ  5/4تمان های ساخ برای شهرداری استان اعالم نمود که 88در اردیبهشت سال 

 میشود ولی نظام مهندسی ساختمان در این زمینه همکاری نداشته اند و متأسفانه کار به نتیجه نرسید . 

 معاونت محترم امور عمرانی استانداری: -جناب آقای فرزانه 

ص مشاور حقوقی فرآیند صدور پروانه ساختمانی ملزم به هماهنگی نظام مهندسی ساختمان و شهرداری میباشد .اشکال کار ما در استان این است که در این خصو
نامه ما در استان باید دفاتر  . طی دوسه ماه گذشته این موضوع پیگیری گردیده و با برگزاری جلسات متعدد شیوه نامه ای تنظیم گردیده که طبق این شیوهنداریم 

نقشه هایی را  حقوقی داشته باشیم و مصوب گردیده تا پایان سال تمامی فعالیتهای صدور پروانه ساختمانی در این دفاتر انجام شود و شهرداری مکلف گردید
ا به جد پیگیری نماید .طبق این شیوه نامه بایستی صدور پروانه بپذیرد که از دفاتر حقوقی صادر شده باشد . ما از نظام مهندسی ساختمان خواستاریم این موضوع ر

ه هیچ عنوان این پروسه ساختمانی تا یکماه صادر گردد. در این شیوه نامه ذکر گردیده که کنترل نقشه های ساختمانی نیز از یک هفته تا چهار هفته زمان ببرد و ب
 طول نکشد . 

 ندسی ساختمان : ریاست محترم نظام مه -جناب آقای یزدانی 

لکترونیکی ایجاد ولی سعی در اصالح فرآیندها داریم . در خصوص تأیید نقشه ها ارتباط انیستیم در فرایند صدور پروانه ساختمانی ما مجاز به حذف هیچ فرآیندی 

ایی را که به صورت موازی کاری انجام میشود ای به صورت دستی نمی آید . در خصوص ایجاد دفاتر حقوقی ما نیز پیگیر هستیم و فرآیندهشده و هیچ نقشه 

پیش پروانه : این مرحله در تهران در حال  -1حذف میکنیم . پیشنهاد ما در این خصوص این است که صدور پروانه ساختمانی به صورت دو مرحله ای شود . 

 صدور پروانه :  -2انجام میباشد و یک سری مشکالت را میتواند رفع نماید . 

 دفتر حقوقی در استان دایر کنیم .  02تا  52کنیم تا پایان سال ما سعی می
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 معاون شهرسازی شهرداری همدان : -جناب آقای فتحیان 

 % اتالفی وقت در صدور پروانه مربوط به کنترل و تأیید نقشه میباشد82طبق دستور جلسه ما اصالح فرآیند را شروع کردیم و از استانهای دیگر نیز بازدید نمودیم .

ظارت شهرداری و نظام . ما میتوانیم دفاتر هم عرض با دفتر حقوقی داشته باشیم که همزمان نقشه ها را کنترل کند میتوانیم این گلوگاه را از بین برده و با ن

 مهندسی بر دفاتر حقوقی و تأیید نقشه این مشکل را رفع نماییم .

 همدان :اجرایی اتاق بازرگانی محترم دبیر  -سرکارخانم ایزدی 

  روز برسد ولی در زمان متوالی باالی چندین ماه است .  32در نظام مهندسی ساختمان به عدد  "بصورت زمان پراکنده جمعا ممکن است تأیید نقشه

 دادستان محترم همدان : -جناب آقای خانجانی 

 شود که مردم متضرر نشوند و صدور پروانه ساختمانی زمان بر نباشد . شکایات زیادی از تعلل کارشناسان نظام مهندسی برای ما ارسال شده ، فرآیندی تعریف

 استاندار محترم همدان : -جناب آقای شاهرخی 

اصالح نموده و  از شهرداری و نظام مهندسی ساختمان خواهانیم که فرآیند صدور پروانه ساختمانی رامصوبات شورا الزم االجرا میباشد . الزم به ذکر است که 

با توجه ایراد دارد جریمه قائل شویم تا دقت بیشتری در کارها نمایند .   ایشان نقشهحی را در استان حتما دایر نمایند . ما باید برای طراحی که وقی و طرادفاتر حق

ینه و زمان بر میباشد بنابراین با توجه به پیشینیه پیگیری این فرآیند صدور پروانه ساختمانی پرهزبه مشروح مذاکراتی که صورت گرفته و همگی ما اذعان داریم 

ان مسکن و موضوع و فعالیت هایی که در زمان آقای عراقی انجام شده ، آقای فرزانه  جلسه ای ویژه با حضور نظام مهندسی ساختمان ، سازندگان ، سازم

 اصالحات مصوب و اجرایی گردد .   88آذرماه  15داکثر تا شهرسازی برگزار نماید . راهکار قانونی در این بخش اتخاذ شود و ح

 نگاه اول شما به مردم باشد .  توقع ما از نظام مهندسی این است که نه تنها به فکر منافع مهندسین باشد بلکه طبق مرام نامه و اصول اخالقی 

  جلسه:دستور 

 دستور جلسه اول:

 ند : شاخص تعدیل و حوادث قهری طرح مسائل و مشکالت انجمن پیمانکاران در دو ب

 ریاست محترم انجمن پیمانکاران: -جناب آقای علی غفاری 

 این در بازنگری خواستار الحساب علی صورت به بودجه و برنامه سازمان طرف از 88 سال دوم و اول ماهه سه تقویم های شاخص اعالم به اشاره ایشان با

 .شد ها شاخص

 ساختمانی تاسیسات و ساختمانها کاری نازک اجرای ملزومات و بلوک و آجر سیمان ماسه، و شن فوالد، مانند ساختمانی مصالح قیمت افزایش شاهد 89 اسفند از

شاخص های ابالغی غیر واقعی میباشد و ما خواستار  .داشتیم قیمت افزایش برابر نیم و 2 موارد برخی در و درصد 122 موارد بعضی در کههستیم  نقل و حملو 

  میباشیم . ابالغ شاخص های تعدیل قطعی و واقعی متناسب با تورم مصالح ساختمانی و خدمات ساختمانی 

 معاون محترم سازمان برنامه و بودجه استان همدان : -جناب آقای مهدی وفائی

در حال پیگیری میباشد و ما درخواست داریم به عنوان به تهران ارسال گردیده و این موضوع  در خصوصشورای فنی نامه ای ایشان بیان نمودند که از طرف 

 مصوبه به تهران نیز اعالم گردد . 
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 استاندار محترم همدان : -جناب آقای شاهرخی 

  گردیده و  تا حصول نتیجه پیگیری گردد .  خصوصی ارسالاز طرف استانداری و شورای گفتگوی دولت و بخش  "نامه ی ارسالی از طرف شورای فنی به تهران مجددا

 ریاست محترم انجمن پیمانکاران: -جناب آقای علی غفاری 

جنگ ، اعم از اعالم شده یا نشده ،انقالب ها و اعتصاب های عمومی ، شیوع بیماری های واگیر دار ، زلزله ، سیل :قانون پیمان عمومی  43با توجه به ماده 
آتش سوزی های دامنه دار و مهار نشدنی ، طوفان ، و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار  ،  های غیر عادی، و طغیان 

بروز حوادث د. در وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد جزء حوادث قهری به شمار می آید و در صورت بروز آنها ، به ترتیب زیر عمل می شو
 قهری، هیچ یک از دو طرف مسئول خسارت های وارده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست.

پیمانکار موظف است ، که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آنها منجر به زیان جدی می  الف(

به محل های مطمئن و ایمن ، به کار برد. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل ، در حد امکان ، شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار 
 برای تسریع در این امر ، در اختیار پیمانکار قرار دهد.

زار و وسائل پیمانکار به شرح زیر عمل در مورد خسارت های وارد شده به کار های موضوع پیمان ، تاسیسات و ساختمان های موقت ، ماشین آالت و اب ب(

 می شود.

 می شود.باشد برای جبران آن ، طبق همان ماده اقدام  21ماده  هرگاه خسارت های وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند )ج(     .1       

نیست یا میزان آنها برای جبران خسارتها کافی نباشد  21ماده  اگر خسارت های وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند )ج(   .  2
 جبران خسارت به عهده کارفرماست.

، به عهده پیمانکار  21ماده  جبران خسارت های وارد شده به ساختمانها و تاسیسات موقت ، ماشین آالت و ابزار و وسایل پیمانکار ، با توجه به بند )د(   . 3    
 است.

( ، اعاده کارها به صورت پیش از وقوع حادثه است. پس از رفع وضعیت قهری ، اگر 2-(و )ب1-در بند های ) بمنظور از جبران خسارت های یاد شده ، 
در این صورت ، تمدید کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه الزم و میسر بداند ، پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بی درنگ آغاز نماید. 

ی اعاده کارها به وضع اول ، از سوی پیمانکار پیشنهاد می شود که پس از رسیدگی و تائید مهندس مشاور و تصویب کارفرما ، به پیمانکار مدت مناسبی برا
 ابالغ می گردد.

ماده  بند )د( اگر کارفرما ادامه کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد ، یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد ، بدون رعایت ج(

 ، به پیمان خاتمه می دهد. 49ماده  طبق 49

 . پرداخت می کند 48ماده  یک ماه ،طبق بند های )ب( و )ج(کارفرما هزینه توقف کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر 

 درباره تاخیرها این که شود می اجرا تاخیر با ها پروژه از بسیاری هستیم کرونا اپیدمی و اقتصادی جنگ یک درگیر که کنونی اقتصادی شرایط در: کرد تاکید وی

 .نبینند زیان و ضرر این از بیش پیمانکاران تا شود تلقی مجاز باید باال فیزیکی پیشرفت درصد با های پروژه

 معاون محترم سازمان برنامه و بودجه استان همدان : -جناب آقای مهدی وفائی

باالیی دارند  پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی پایینی دارند اگر بخواهد ادامه پیدا کند پیمانکار متضرر میشود و در خصوص پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی

 تأخیرات لحاظ شود تا پیمانکار به کار خود خاتمه دهد . 

 معاونت محترم امور عمرانی استانداری: -جناب آقای فرزانه 

 تا در این جلسه یک تصمیم کلی و قابل اجرا در این خصوص گرفته شود. گردیدهرسد پروژه های کوچک و بزرگ هر دو در شورای فنی استان طرح به نظر می
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 استاندار محترم همدان : -جناب آقای شاهرخی 

 . ر گیردشخص و راهکار کارشناسی برای آن مالک عمل قرابا توجه به تعدد پروژه ها این موضوع در شورای فنی استان مطرح شود و کارشناسی شده و پیشنهاد م

 بند و موضوع : 8دستور جلسه دوم : طرح مسائل و مشکالت انجمن انبوه سازان در 

 ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : -جناب آقای صادق پارسا مهر 

 عضو فعال میباشد .  515این انجمن در استان تأسیس گردید و دارای  1391ایشان خالصه ای از فعالیت انجمن انبوه سازان بیان نمودند . از سال در ابتدا 

 .اجراست حال در همدان شهر در مربع متر  222/505/1 زیربنای با ساختمانی پروانه فقره 1515 تعداد حاضر حال در

 ایجاد نفر هزار 24 برای طریق این از که است ساخت حال در واحد 122 و هزار 9 حاضر حال در و شده اخذ امسال برای هم ساخت پروانه مربع ترم هزار 322 و میلیون یک

 .است کرده اشتغال

میلیارد تومان سهم مهندسین در نظام مهندسی  022داشته ایم که از این سهم سرمایه در گردش تومان هزار میلیارد ، دوازده  1388سال وی بیان داشتند از جمع احداث 

 ساختمان شده است . 

 نحوه پرداخت دستمزد به مهندسین : 

 ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : -جناب آقای صادق پارسا مهر 

کار و در زمانی که پروژه هیچگونه پیشرفتی ندارد پرداخت گردد که این خالف در حال حاضر دستمزد مهندسین ساختمان باید بصورت یکجا و آنهم در ابتدای 

 ه صورت مرحله ای و بر اساس پیشرفت کار پروژه پرداخت میگردد .ر تهران و اکثر استانها خالف این رویه بوده و بهقانون تجارت میباشد که در ش

 استاندار محترم همدان : -جناب آقای شاهرخی 

 در بازنگری قیمت ها حتما به این نکته بصورت کارشناسی توجه نمایند .ها در استان کمیته چهار نفره نرخ گذاری داریم و  آقای فرزانه در خصوص قیمت 

 هزینه دفترچه فنی و ملکی :

 ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : -جناب آقای صادق پارسا مهر 

ساختمانی توسط نظام مهندسان بابت هزینه یک دفترچه بی ارزش که هزار تومان هم نمی ارزد ، آنهم در ابتدای اخذ اخذ مبلغ پنج در هزار از عوارض پروانه های 

 پروانه ساختمانی ظالمانه بوده و فقط هزینه ساختمان را باال میبرد . 

 ریاست محترم نظام مهندسی ساختمان : -جناب آقای یزدانی 

با این دفترچه مشخص میشود . این قانون تصویب شد و در مجلس جدید با توجه به الیحه مسکن اخذ دفترچه فنی و ملکی یک قانون است و گرید ساختمان 

چه یا اخذ آن در پایان مطرح شده است . قانون گذار اخذ دفترچه را همزمان با دریافت پروانه ساختمانی ابالغ نموده . نظام مهندسی مشکلی با تقسط هزینه دفتر

 کار ندارد . 
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 استاندار محترم همدان : -جناب آقای شاهرخی 

اصالحات مورد نیازی برای  جناب آقای فرزانه الیحه مربوط به این قانون را از کمیسیون عمران مجلس بگیرد تا با بررسی و مشورت با نمایندگان مربوطه بتوانیم

  تغییر داشته باشیم . 

 قانون مالیاتهای مستقیم: 77موضوع ماده 

 ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : -جناب آقای صادق پارسا مهر 

% از سود خالص 25باید  به بعد اخذ پروانه ساختمانی و ایجاد بنا نموده اند  1385از سازندگانی که از سال مقرر شده قانون مالیاتهای مستقیم  55بر اساس ماده 

رید زمین و هزینه خود را مالیات پرداخت نمایند و تعیین سود خالص را نیز از مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش آپارتمانهای احداثی و هزینه کرد )شامل خ

 ساختمان ( بدست می آورند . 

 مدیر کل محترم امور مالیاتی : -جناب آقای دلشادی 

بساز و بفروشی بعنوان یک شغل است ما در اجرای قانون افراط و  1/1/89رشناسی شورا در این خصوص مباحثی مطرح گردید . ازتاریخ در جلسات کمیته کا

 .  دهدقرار میود شخص تفریط نداشته ایم . قیمت خرید زمین بنابر قیمت اولیه محاسبه میگردد . امور مالیاتی مبنای محاسبه را بر اسناد و مدارک دریافتی از خ

 دادستان محترم استان همدان: -جناب آقای خانجانی 

( این قانون مشمول 58های مذکور عالوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ) اولین نقل و انتقال ساختمان قانون مالیاتهای مستقیم  55بر اساس تبصره یک ماده 

%( به مأخذ ارزش معامالتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین 12الحساب به نرخ ده درصد) مالیات علی

 بنابراین محاسبه به روز نرخ زمین منافاتی با قانون ندارد .  .شود یم

شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان  نیز اشاره نمود که بنا بر این تبصره قانون مالیاتهای مستقیم  55ماده  2ایشان به متن تبصره 

 .تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشدتوسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از 

 :استاندار محترم همدان  -جناب آقای شاهرخی 

ان قانون مالیاتهای مستقیم دادستان محترم جلسه ای با حضور مدیر کل امور مالیاتی ، نمایندگان اتاق بازرگانی ، نماینده انجمن انبوه ساز 55در خصوص ماده 

 ت حقوقی جمع بندی گردیده و نتیجه این جلسه کارشناسی قبل از جلسه آینده شورای گفتگو ظرف مدت یکماه اعالم گردد . داشته باشد و این موضوع بصور

 افزایش بی رویه دستمزد مهندسین مجری :

 دبیر محترم انجمن انبوه سازان استان : -جناب آقای عندلیبی 

ساز و قیمت  متأسفانه در استان همدان دستمزد مهندسین مجری روز به روز افزایش می یابد این در حالیست که در تهران با توجه به هزینه باالی ساخت و

میه استان به صورت ساختمان دستمزد مجریان بسیار پایین تر از همدان میباشد . دلیل هزینه سه برابری دستمزد مجریان همدان نسبت به تهران چیست ؟ سه

در استان تهران ارائه شده توسط انجمن های سازندگان تهران به شرح ذیل  88. تعرفه های خدمات سازنده ذیصالح مهر ماه سال قطره چکانی اعالم میشود 

 152ورتی که در همدان در هرمترمربع تومان میباشد درص 42222طبقه  12تا 11تومان و  52222طبقه  12تا9تومان و  42222طبقه  5تا1 ساختمان از میباشد
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 هزار تومان میباشد . 

 استاندار محترم همدان : -جناب آقای شاهرخی 

 در کمیته چهار نفره نرخ گذاری استان حتما به این موضوع رسیدگی شده و بررسی گردد . 

 عدم اعطای تسهیالت بانکی توسط بانکهای استان به بخش مسکن :

 ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : -هر جناب آقای صادق پارسا م

% از سرجمع اعتبارات کلیه  22این در حالیست که دولت محترم اعطای  کمتر انجام میگیرد واعطای تسهیالت بانکی به بخش مسکن توسط بانکهای استان 

 همکاری شایسته ای دارد ( و ملی بانک مسکنش مسکن اختصاص داده ولی متأسفانه تاکنون اقدامی نشده است . ) فقط خبانکها را به ب

 دبیر کمیسیون عالی بانکهای استان: -جناب آقای طوماسی

جوابی از بانکها استان  "از دبیرخانه کمیسیون بانکها نامه ای به بانکهای استان ارسال گردید و از ایشان خواستار گزارش آمار تسهیالت مسکن شدیم و فعال

 درصد سود میباشد که متأسفانه استقبالی از این مبلغ نمیشود .  19میلیون تومان با  52هیالت بانک ملی جهت مسکن گرفته نشده است . سقف تس

 ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان: -جناب آقای زبردست 

یا پرداخت نکرده اند یا به صورت روستایی پرداخت نموده اند . باید بانکها مجاب شوند که به انبوه  "عمدتاتسهیالت مسکن را سهم شورای پول و اعتبار در 

 سازان تسهیالت مسکن پرداخت نمایند و مابقی بانکها نیز در این خصوص همکاری الزم را داشته باشند . 

 استاندار محترم همدان : -جناب آقای شاهرخی 

بانکهای صادرات ، تجارت ، مهراقتصاد بیشترین پرداخت را  88درصد که تا مرداد  40بانکها  الت مسکن میباشد و سایردرصد تسهی 0/24سهم بانک مسکن 

 ماه اول تا پایان سال عملکرد داشته باشیم.  5داشته است و امیدواریم تا پایان سال همه بانکها همکاری الزم را در این خصوص داشته باشند و معادل 

باشند و تسهیالت مسکن با توجه به نکاتی که ارائه گردید در جلسه شورای بانکها ابالغ گردد که بانکها حمایت بیشتری از سازندگان و انبوه سازان استان داشته 

 به این افراد پرداخت گردد . 

 :جلوگیری از احداث انباری به تعداد واحدهای یک آپارتمان کنار خرپشته

 ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : -ارسا مهر جناب آقای صادق پ

زیرزمین فقط به اندازه تأمین پارکینگ ها جوابگو بوده و تأمین انباری مقدور نمی باشد که جهت تأمین آن باید از  ایدر اغلب آپارتمانها مساحت طبقه همکف و 

متر انباری میباشد  2نیاز به برای هر واحد ساختمان  با این امر موافقت نمی کند . مهندسیقت شهرداری ، سازمان نظام کنار خرپشته استفاده شود و علیرغم مواف

 .  را در این خصوص نداریم 5.شهرداری با این موضوع موافقت نموده است و نظام مهندسی ساختمان میفرماید که موافقت کمیسیون ماده 

 ریاست نظام مهندسی ساختمان: -جناب آقای یزدانی

 در این خصوص مشکالتی در احداث انباری در خرپشته داشته و نیاز به بررسی بیشتری در این خصوص داریم . 
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 شهردار محترم همدان : -جناب آقای صوفی

راهکار اساسی برای  موضوع احداث انباری بحث بسیار مهمی میباشد و متأسفانه در بعضی موارد در نقل و انتقال باعث بروز مشکالتی شده است . باید در استان

 این موضوع مطرح شود . 

 استاندار محترم همدان : -جناب آقای شاهرخی 

پیشنهادات خود را به استانداری ارائه نمایند که در  احداث انباری به تعداد واحدهای یک آپارتمان کنار خرپشتهشهرداری همدان و نظام مهندسی ساختمان در خصوص 

 پیگیری و بررسی گردد .  5کمیسیون ماده 

 ریاست محترم انجمن انبوه سازان همدان : -جناب آقای صادق پارسا مهر 

ترم همدان انجمن انبوه سازان ضمن تشکر از توجه استاندار محترم و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به مشکالت مربوط به این انجمن از استاندار مح

مربوطه دعوت بعمل  بهبود فضای محیط کسب و کار  از نماینده انجمن انبوه سازان در کمیته چهار نفره  جهت تصمیم گیریهای 2خواستند که با توجه به بند 

 آید. 

 استاندار محترم همدان : -جناب آقای شاهرخی 

استاندار .  با مدعوین کمتر و محدود تری برگزار گردیدو که این جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بعلت شیوع بیماری کرونا  توجه می باشد قابل 

تشکر نمودند و بیان داشتند ت نمایندگان و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی همدان ، دادستان محترم محترم همدان در ادامه از حضور مدعوین محترم ، اعضاء هیئ

 .  مصوبات این نشستها و جلسات با دقت کافی اجرایی و عملیاتی شود و موجب رفاه و آسایش شهروندان گردد

 با ذکر صلوات به پایان رسید .  08:11جلسه رأس ساعت 
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 اســـتانیمصــوبات 

 مجری دستگاه تصمیم/ تــــصمیمات عنــوان دستــور جلسه ردیف

2 

شرایط  43با عنایت به ماده  حوادث قهری

 عمومی پیمان

با توجه به تعدد پروژه ها این موضوع در شورای فنی استان مطرح شود و 

کارشناسی شده و پیشنهاد مشخص و راهکار کارشناسی برای آن مالک عمل 

 گیرد.ر قرا

معاونت عمرانی 

 استانداری

2 

پیگیری مصوبه انجمن انبوه سازان در 

خصوص تسهیل و روان سازی صدور پروانه 

 4/2/89ساختمانی بر اساس مصوبه مورخ 

مقرر گردید جلسه ای با حضور نظام مهندسی ساختمان ، مسکن و 

شهرسازی ، شهرداری ، معاونت امور عمرانی و نمایندگان انجمن های 

راهکار قانونی انجام شود و مصوبه  "حتمابرگزار گردد و  استانرانی عم

 -که صدور پروانه ساختمانی به صورت دو مرحله ای شود   پیشنهادی

اصالحات  3011آذرماه  35باشد و حداکثر تا  -اجرایی و عملیاتی 

 مصوبه انجام و اجرایی گردد .

معاونت امور عمرانی 

 استانداری

2 

در کمیته چهار نفره نرخ  معاونت محترم عمرانی - آقای فرزانهمقرر گردید  دستمزد به مهندسیننحوه پرداخت 

در بازنگری قیمت ها حتما به این نکته بصورت کارشناسی توجه  گذاری

و حتی المقدور دستمزد به صورت مرحله ای و بر اساس پیشرفت پروژه نمایند 

 پرداخت گردد .

معاونت امور عمرانی 

 ریاستاندا

4 

فرآیند تأیید نقشه های ساختمانی در سازمان 

 نظام مهندسی استان

اونت محترم امور عمرانی استانداری جلسه ای ویژه با حضور عم -آقای فرزانه 

نظام مهندسی ساختمان ، سازندگان ، سازمان مسکن و شهرسازی برگزار 

  88آذرماه  15نماید . راهکار قانونی در این بخش اتخاذ شود و حداکثر تا 

 اصالحات مصوب و اجرایی گردد .

معاونت امور عمرانی 

 استانداری

5 

 -امور مالیاتی  -مقرر گردید جلسه ای با حضور انجمن انبوه سازان  قانون مالیاتهای مستقیم 55موضوع ماده 

نماینده اتاق بازرگانی و معاونت امور عمرانی استانداری برگزار گردد و 

شورای گفتگوی دولت و بخش جلسه آینده تا قبل از برگزاری 

خصوصی این موضوع بررسی و اصالحیه قانون مالیاتی مربوطه اعالم 

 گردد .

اداره امور مالیاتی 

 استان

0 

معاونت محترم عمرانی در کمیته چهار نفره نرخ  - آقای فرزانهمقرر گردید  افزایش بی رویه دستمزد مهندسین مجری

در بازنگری قیمت ها حتما به این نکته بصورت کارشناسی توجه  گذاری

 نمایند .

معاونت امور عمرانی 

 استانداری

7 

عدم اعطای تسهیالت بانکی توسط بانکهای 

 استان به بخش مسکن

مقرر گردید در جلسه شورای بانکها ابالغ گردد که بانکها حمایت بیشتری از 

در همه باشند و تسهیالت مسکن  سازندگان و انبوه سازان استان داشته

 به این افراد پرداخت گردد .بانکهای استان 

 

 شورای عالی بانکها
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8 

جلوگیری از احداث انباری به تعداد واحدهای 

 یک آپارتمان کنار خرپشته

احداث مقرر گردید شهرداری همدان و نظام مهندسی ساختمان در خصوص 

پیشنهادات خود را به  کنار خرپشتهانباری به تعداد واحدهای یک آپارتمان 

 پیگیری و بررسی گردد 5استانداری ارائه نمایند که در کمیسیون ماده 

نظام  -شهرداری 

 مهندسی ساختمان

9 

درخواست انجمن انبوه سازان در خصوص 

 حضور در جلسه

بهبود فضای محیط کسب و کار  از نماینده  2مقر ر گردید با توجه به بند 

سازان در کمیته چهار نفره  جهت تصمیم گیریهای مربوطه انجمن انبوه 

 دعوت بعمل آید.

معاونت امور عمرانی 

 استانداری

 

 

 

 موضوعات مــلی و فـــراگیر

 پیشنهاد/ پیشنهادات عنــوان دستــور جلسه ردیف

2 

ابالغ شاخص های تعدیل قطعی و واقعی متناسب با تورم  درخواست

 مصالح ساختمانی و خدمات ساختمان

به در خصوص شاخص تعدیل نامه ی ارسالی از طرف شورای فنی مقرر گردید 

از طرف استانداری و شورای گفتگوی دولت  "مجددا سازمان برنامه و بودجه ایران

 گردیده و  تا حصول نتیجه پیگیری گردد . و بخش خصوصی ارسال

2 

اخذ مبلغ پنج در هزار از عوارض پروانه های ساختمانی توسط نظام 

 دفترچه فنی و ملکی  مهندسان بابت هزینه

الیحه معاونت محترم امور عمرانی  -مقرر گردید جناب آقای فرزانه 

با بررسی و مربوط به این قانون را از کمیسیون عمران مجلس بگیرند تا 

 مشورت با نمایندگان مربوطه بتوانیم تبصره ای به این الیحه اضافه نماییم.

 

 


