
همدان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی   

 فرم گزارش کارشناسی 
 بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره حوه( دستورالعمل تشکیل و ن1) پیوست شماره )

 (خصوصی

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    02ماره بازنگری:ش                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  1

 

 2/10/1400 تاریخ تهیه گزارش 2دستور جلسه  - رویه اجرایی شناسه

 کمبود تخصیص اعتبار به انبوه سازان و پیمانکاران موضوع عنوان

 فنی و مهندسی کمیسیون  مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

و ساختمان با توجه به سیاست دولت جدید در ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی سقف اعتبار مسکن 
چهارسال نیاز به حمایت بانکها دارد از طرفی اجرای پروژه های دولتی که به پیمانکاران واگذار می گردد نیز نیاز 

 به توجه بیشتری در این بخش می باشد .

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

بااه مورااور توسااته ساااخت و ساااز تزا اساات اعتبااارا  بیشااتری را بااه حااوزه ی احاادا   اسااتان بانکهااای 
اجارای پاروژه ای عمرانای از طاری کلیاه      تزریق نمایود این امر با توجاه باه وجاود تاورا در تهیاه مصاال  و       

 بانکها باید مورد توجه قرار گیرد . 

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  (کارشناسی)

1/10/1400 

ضوع  سازان و پیمانکاران    مو صیص اعتبار به انبوه  شورای گفتگوی دولت و      کارگروه در  کمبود تخ سی  شوا کار
صی روز    صو ضور   1/10/1400 شوبه  چهاربخش خ ضا دبیر در محل اتاق بازرگانی همدان و با ح شورای  اع خانه 

رئیس و نائب رئیس کمیسیون فوی و مهودسی ،  کمیسیون هماهوگی بانکها،   گفتگوی دولت و بخش خصوصی
 سه شورا مطرح شود . در جلو مقرر گردید برگزار گردید  ، دبیرخانه کمیسیونها 
 مسئول محترا دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی : -جواب آقای خورشیدی 

ین محترا بیان نمودند شورای گفتگوی دولت جواب آقای خورشیدی ضمن عرض خوش آمدگویی خدمت مدعو

 برگزار میگردد . 1400ماه  دی 8و بخش خصوصی آتی در تاریخ 

 پیشنهادات
 بااه %20 از موضااوع شاارح بااه توجااه بااا مسااکن تسااهی   سااقف میشااود پیشااوهاد -

 . کود پیدا ارتقا 30%

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

-------   

 

 

 

 

 

 

 



همدان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی   

 فرم گزارش کارشناسی 
 بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره حوه( دستورالعمل تشکیل و ن1) پیوست شماره )

 (خصوصی

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    02ماره بازنگری:ش                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  2

 

 2/10/1400 تاریخ تهیه گزارش 2دستور جلسه  - رویه اجرایی شناسه

 تسهی   مورد نیاز پیمانکاران پروژه های عمرانی موضوع عنوان

 فنی و مهندسیکمیسیون  مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 
 ند .پیمانکاران جهت اجرای پروژه ها نیاز به تجهیز کارگاه و خرید مصال  ساختمانی دار

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

توجه به وجود تورا در تهیه مصال  ساختمانی پیمانکاران نیاز به اعتبار و تسهی   در گردش جهت تجهیز با 

  کمک بانکها می باشود .کارگاه دارند  که این امر ملزا به 

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  )کارشناسی(

1/10/1400 

ضوع  سهی   مورد نیاز پیمانکاران پروژه   قراردادهای بانکی مو سی     های عمرانیت شوا در کارگروه کار

در محل اتاق بازرگانی همدان و با حضور   1/10/1400شوبه   چهارروزشورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی    
سیون هماهوگی بانکها ،          صی  ، کمی صو شورای گفتگوی دولت و بخش خ ضا دبیرخانه  رئیس و نائب رئیس اع

 سه شورا مطرح شود .در جلبرگزار گردید و مقرر گردید  کمیسیون فوی و مهودسی ، دبیرخانه کمیسیونها 

 پیشنهادات

پیشوهاد میشود بانکها جهت برطری نمودن نیازهای دائمی پیمانکاران سقف اعتباری سالیانه تتریف تا در هر زمان 

 که پیمانکار نیاز به تسهی   دارد استفاده نماید . 

 

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

------ 

 

 

 

 

 

 

 

 



همدان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی   

 فرم گزارش کارشناسی 
 بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره حوه( دستورالعمل تشکیل و ن1) پیوست شماره )

 (خصوصی

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    02ماره بازنگری:ش                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  3

 

 2/10/1400 تاریخ تهیه گزارش 2ستور جلسه د -رویه اجرایی  شناسه

 پذیرش اوراق خزانه اس می بتووان وثیقه تسهی   توسط آنها موضوع عنوان
 فنی و مهندسیکمیسیون  مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 
هی   پذیرا خودداری متأسفانه بانکهای استان از پذیرش اوراق خزانه اس می به عووان وثیقه تس

   می نمایود .

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

  صور  پذیرش اوراق خزانه اس می به عووان وثیقه پیمانکاران امکان دریافت تسهی در 

 ن از نرر توزیل اوراق خواهد شد . نخواهود داشت و بدین ترتیب ضرر کمتری متوجه پیمانکارا

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  )کارشناسی(

1/10/1400 

س می بتووان وثیقه تسهی   توسط آنها    موضوع  در کارگروه کارشواسی شورای     پذیرش اوراق خزانه ا

صی     صو ضا     1/10/1400شوبه   چهارروزگفتگوی دولت و بخش خ ضور اع در محل اتاق بازرگانی همدان و با ح
رئیس و نائب رئیس دولت و بخش خصاااوصااای  ، کمیسااایون هماهوگی بانکها ،  دبیرخانه شاااورای گفتگوی

 سه شورا مطرح شود . در جلبرگزار گردید و مقرر گردید  کمیسیون فوی و مهودسی ، دبیرخانه کمیسیونها 

 

 پیشنهادات

بانک مرکزی در خصوص پذیرش  12/10/97مورخ  13/362/97پیشوهاد میشود بانکها بر اساس نامه ی شماره 

 اوراق خزانه به عووان بخشی از وثایق و تضمیوا  تسهی   درخواستی رعایت نمایود . 

 

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

------ 

 

 

 

 

 

 

 

 



همدان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی   

 فرم گزارش کارشناسی 
 بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره حوه( دستورالعمل تشکیل و ن1) پیوست شماره )

 (خصوصی

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    02ماره بازنگری:ش                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  4

 

 2/10/1400 تاریخ تهیه گزارش 2ستور جلسه د -رویه اجرایی  شناسه

 پذیرش اعضا هیئت مدیره شرکتهای معتبر پیمانکاری به عنوان ضامن موضوع عنوان

 فنی و مهندسیکمیسیون  مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 
ی فاقد چک برگشتی شرکتهای پیمانکاری بزرگی در استان فتالیت می نمایود که در سالیان متماد

 .ثمری نداشته است حسابی برای آنهاو مانده تسهی   متوق نزد بانکها می باشود ولی این خوش 

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

وش ناا خپذیرش اعضا هیئت مدیره به عووان ضمانت تسهی   علی رغم خوش حساب و عدا 
 بودن افراد در بانکها 

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  )کارشناسی(

1/10/1400 

در کارگروه کارشواسی شورای     پذیرش اعضا هیئت مدیره شرکتهای معتبر پیمانکاری به عنوان ضامن    موضوع 
صی     صو ضا     1/10/1400شوبه   چهارروزگفتگوی دولت و بخش خ ضور اع در محل اتاق بازرگانی همدان و با ح

رئیس و نائب رئیس دبیرخانه شاااورای گفتگوی دولت و بخش خصاااوصااای  ، کمیسااایون هماهوگی بانکها ، 
 . سه شورا مطرح شود در جلبرگزار گردید و مقرر گردید  کمیسیون فوی و مهودسی ، دبیرخانه کمیسیونها 

 

 پیشنهادات

پیشوهاد میشود بانکها اصالت ایوگونه شرکتها را مد نرر قرار داده و در خصوص اخذ وثیقه و تضمین 

 از مدیران شرکتها به عووان ضامن در پروژه ها استفاده نمایود . 

 

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

------ 

 

 

 

 

 

 

 

 



همدان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی   

 فرم گزارش کارشناسی 
 بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره حوه( دستورالعمل تشکیل و ن1) پیوست شماره )

 (خصوصی

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    02ماره بازنگری:ش                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  5

 

 2/10/1400 تاریخ تهیه گزارش 2ستور جلسه د -رویه اجرایی  شناسه

 مسائل اوراق خزانه اسالمی در رابط با حفظ قدرت خرید و تنزیل آن موضوع عنوان

 فنی و مهندسیکمیسیون  مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 
ر بورس سالیانه و تنزیل آن د %15بدلیل تحویل اوراق طوالنی مدت سه ساله و با رعایت حفظ قدرت خرید 

 زیان ایجاد می نماید . درصد قابل توجهی برای پیمانکاران

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

کاهش  تنزیل صورت می پذیردکه باعث %36به صورت سامانه ارائه میشود ولی در بورس سالیانه تا اوراق 

 قدرت اوراق در دست پیمانکاران شده است . 

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  )کارشناسی(

1/10/1400 

ضوع  سالمی در رابط با حفظ قدرت خرید و تنزیل آن   مو سائل اوراق خزانه ا شورای      م سی  شوا در کارگروه کار
صی     صو ضا     1/10/1400شوبه   چهارروزگفتگوی دولت و بخش خ ضور اع در محل اتاق بازرگانی همدان و با ح

رئیس و نائب رئیس دبیرخانه شاااورای گفتگوی دولت و بخش خصاااوصااای  ، کمیسااایون هماهوگی بانکها ، 
 سه شورا مطرح شود . در جلبرگزار گردید و مقرر گردید  کمیسیون فوی و مهودسی ، دبیرخانه کمیسیونها 

 

 پیشنهادات

 :پیشوهاد میشود

 حفظ قدر  خرید به نرخ تورا سالیانه محاسبه گردد .  %15نرخ سود  "اوت-1 

 پیدا نماید .سال به یکسال کاهش  3ساله تحویل اوراق از  3مد  زمان -2

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

------ 

 

 

 

 

 

 

 



همدان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی   

 فرم گزارش کارشناسی 
 بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره حوه( دستورالعمل تشکیل و ن1) پیوست شماره )

 (خصوصی

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    02ماره بازنگری:ش                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  6

 

 2/10/1400 تاریخ تهیه گزارش 2ستور جلسه د -رویه اجرایی  شناسه

 تتیین وضتیت ام ک و اراضی واقع در طرحهای عمرانی دولتی موضوع عنوان

 فنی و مهندسیکمیسیون  مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 
دولت توان  وشخصی که در طرح جامع و تفصیلی شهر آمده است تتیین تکلیف اراضی و ام ک 

 جاد کرده است .خرید و تملک ملکهای مردا را ندارد و ب تکلیفی برای مالکین پروژه ها ای

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

تیین تکلیف ام ک از اراضی ب تکلیف باقی مانده و مردا و مالکین پروژه ها امکان تبسیاری 

 را ندارند . خود

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  )کارشناسی(

1/10/1400 

در کارگروه کارشواسی شورای گفتگوی  واقع در طرحهای عمرانی دولتیتتیین وضتیت ام ک و اراضی   موضوع 

صی     صو ضا دبیرخانه     1/10/1400شوبه   چهارروزدولت و بخش خ ضور اع در محل اتاق بازرگانی همدان و با ح
رئیس و نائب رئیس کمیسیون فوی و  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  ، کمیسیون هماهوگی بانکها ،      

 .  سه شورا مطرح شوددر جلبرگزار گردید و مقرر گردید  نه کمیسیونها مهودسی ، دبیرخا

 

 پیشنهادات
اراضای واقاع در طرحهاای دولتای باه صاور  جادی اجارا         پیشوهاد میشود قانون تتیاین وضاتیت اما ک و    

 گردد .

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

------ 
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 (خصوصی

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    02ماره بازنگری:ش                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  7

 

 2/10/1400 تاریخ تهیه گزارش 2ستور جلسه د -رویه اجرایی  شناسه

 بررسی کارشواسی و ایجاد تووع در روشهای واگذاری طرحها و پروژه های نیمه تماا دولتی موضوع عنوان

 کمیسیون فنی و مهندسی موضوعمرجع طرح 

 موضوعشرح 

صی مترفی گردد همه پروژه ها و طرحهای نیمه تماا عمرانی که قابل واگذاری می باشود مشخص شوند و به بخش خصو
 ع ا و واگذار می گردد .پروژه های با ارزش در حوزه دستگاه مربوطه اجرا می شود و پروژه های با ارزش کمتر ا "متموت

و مشکالت  ایرادات

 مطروحه

ها را داشته  های با ارزش باید به بخش خصوصی مترفی شوند تا بخش خصوصی رغبت اجرای پروژهه پروژ
 .  ا ارزش افزوده را خودش اجرا نکودباشد و برای این کار باید بخش دولتی پروژه ای ب

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  )کارشناسی(

1/10/1400 

در کارگروه  بررسی کارشواسی و ایجاد تووع در روشهای واگذاری طرحها و پروژه های نیمه تماا دولتی     موضوع 

در محل اتاق بازرگانی همدان  1/10/1400شوبه   چهارکارشواسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی روز      
سیون هماهوگی بانکها ،            صی  ، کمی صو شورای گفتگوی دولت و بخش خ ضا دبیرخانه  ضور اع رئیس و و با ح

سیونها      سی ، دبیرخانه کمی سیون فوی و مهود شورا مطرح   در جلبرگزار گردید و مقرر گردید  نائب رئیس کمی سه 
 شود . 

 

 پیشنهادات

 میشودپیشوهاد 

 پروژه های با ارزش افزوده بیشتر به بخش خصوصی مترفی و واگذار گردد . -1 

 پروانه لحاظ گردد .برای ایجاد انگیزه در واگذاری ها امکان تغییر کاربری -2

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

------ 
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 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    02ماره بازنگری:ش                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:
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 2/10/1400 تاریخ تهیه گزارش 2ستور جلسه د -رویه اجرایی  شناسه

 بررسی آنالیز قیمت پیشوهاد دهودگان مواقصا  توسط دستگاه مواقصه گذار موضوع عنوان

 کمیسیون فنی و مهندسی مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 
کثر دستگاههای اجرائی از ابررسی قیمت پیشوهادی با توجه به قانونی بودن و مصوبه شورای فوی استان آنالیز و 

 این مصوبه و قانون تبتیت نمی کوود .

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 ه به مشکل خواهد خورد . ی خارج از نرا شده و پروژه در آیودآنالیز قیمتها باعث ارائه قیمتهاعدا 

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  )کارشناسی(

1/10/1400 

ضوع  شوهاد دهودگان     مو سی آنالیز قیمت پی صه گذار      برر ستگاه مواق سط د صا  تو سی     مواق شوا در کارگروه کار

در محل اتاق بازرگانی همدان و با حضور   1/10/1400شوبه   چهارشورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی روز   
سیون هماهوگی بانکها ،          صی  ، کمی صو شورای گفتگوی دولت و بخش خ ضا دبیرخانه  رئیس و نائب رئیس اع

 سه شورا مطرح شود . در جلبرگزار گردید و مقرر گردید  یرخانه کمیسیونها کمیسیون فوی و مهودسی ، دب
 

 پیشنهادات
قاوانین و مصاوبا  عمال نماود باه شاورای فوای جهات تتیاین          پیشوهاد میشود چوانچه دستگاهها بر خ ی 

 تکلیف و رسیدگی به تخلف آن دستگاه اع ا گردد.

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



همدان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی   

 فرم گزارش کارشناسی 
 بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره حوه( دستورالعمل تشکیل و ن1) پیوست شماره )

 (خصوصی
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 2/10/1400 تاریخ تهیه گزارش 2ستور جلسه د -رویه اجرایی  شناسه

 حق بیمه تأمین اجتماعی پروژه های عمرانی موضوع عنوان

 کمیسیون فنی و مهندسی موضوع مرجع طرح

 موضوعشرح 

مه های فی مابین سازمان تأمین اجتماعی نسبت به رعایت مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی و تفاهم نا
ین نکرده و برخ ی تمک %6/6سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد رعایت قیمت مقطوع بیمه های عمرانی 

 مصوبه عمل می نماید .

مشکالت  ایرادات و

 مطروحه

می باشد ولی با طوتنی شدن پروژه که خارج از  %6/6بیمه پروژه ها به صور  مقطوع  حق
توسط پیمانکار  "باشد باید کام تصمیم مدیریتی پیمانکار می باشد مبلغ فوق که مقطوع می 

 پرداخت شود . 

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  )کارشناسی(

1/10/1400 

شورای گفتگوی دولت و بخش       حق بیمه تأمین اجتماعی پروژه های عمرانی موضووع  سی  شوا در کارگروه کار

در محل اتاق بازرگانی همدان و با حضور اعضا دبیرخانه شورای گفتگوی     1/10/1400شوبه   چهارخصوصی روز  
رئیس و نائب رئیس کمیساایون فوی و مهودساای ، دولت و بخش خصااوصاای  ، کمیساایون هماهوگی بانکها ،  

 سه شورا مطرح شود . در جلبرگزار گردید و مقرر گردید  دبیرخانه کمیسیونها 
 

 پیشنهادات

پیشوهاد میشود سازمان تاأمین اجتمااعی باا توجاه باه مقطاوع باودن حاق بیماه هاای عمرانای پیگیریهاای             
امتوااع نمایاد و فقاط مصاوبا  شاورای عاالی       تزا را انجاا دهد و از ارائه و اجارای بخشاوامه هاای داخلای     

 را مبوی بر مقطوع بودن حق بیمه لحاظ گردد .
فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



همدان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی   

 فرم گزارش کارشناسی 
 بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره حوه( دستورالعمل تشکیل و ن1) پیوست شماره )

 (خصوصی
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 2/10/1400 تاریخ تهیه گزارش 2ستور جلسه د -رویه اجرایی  شناسه

 ص حیت ایموی در پروژه های عمرانی موضوع عنوان

 و مهندسیکمیسیون فنی  مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

 اجرا می گردد . ن بصور  سلیقه ایص حیت ایموی پیمانکاران پروژه های عمرانی در استان همدا بررسی

 

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

ها در اجرای پروژه ها دیده  هزیوهباید هزیوه های مربوط به ایموی را پرداخت نمایود در حالیکه این پیمانکاران 

 نشده است . 

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  )کارشناسی(

1/10/1400 

ضوع  صی          در کارگروه  ص حیت ایموی در پروژه های عمرانی  مو صو شورای گفتگوی دولت و بخش خ سی  شوا کار
شورای گفتگوی دولت و       1/10/1400شوبه   چهارروز ضا دبیرخانه  ضور اع در محل اتاق بازرگانی همدان و با ح

رئیس و نائب رئیس کمیساایون فوی و مهودساای ، دبیرخانه بخش خصااوصاای  ، کمیساایون هماهوگی بانکها ، 
 سه شورا مطرح شود . در جل برگزار گردید و مقرر گردید کمیسیونها 

 

 پیشنهادات
اجاارای روش اجاارای ایاان قااانون در اسااتانهای دیگاار مااورد بررساای قاارار گیاارد و در هماادان نیااز ماا ک   

 یکسان قانون بوجود آید .

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



همدان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی   

 فرم گزارش کارشناسی 
 بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره حوه( دستورالعمل تشکیل و ن1) پیوست شماره )

 (خصوصی
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 2/10/1400 تاریخ تهیه گزارش 2ستور جلسه د -رویه اجرایی  شناسه

 1400و  99غیر واقتی بودن شاخصهای تتدیل اب غی سازمان برنامه و بودجه برای سالهای  موضوع عنوان

 و مهندسی کمیسیون فنی مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 
د در مصال  ساختمانی و شاخصهای تتدیل اب غی از طری سازمان برنامه و بودجه کشور و با توجه به تورا شدی

 تأسیساتی و نیروی انسانی از واقتیت موجود فاصله زیادی دارد .

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

اهی از تشکلهای مربوطه هر توجه به تورا مصال  و نیروی انسانی این شاخص باید با نررخوبا 

 ماه توریم شود . 

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  )کارشناسی(

1/10/1400 

در کارگروه 1400و  99غیر واقتی بودن شاخصهای تتدیل اب غی سازمان برنامه و بودجه برای سالهای      موضوع 

در محل اتاق بازرگانی همدان  1/10/1400شوبه   چهارکارشواسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی روز      
سیون هماهوگی بانکها ،            صی  ، کمی صو شورای گفتگوی دولت و بخش خ ضا دبیرخانه  ضور اع رئیس و و با ح

سیونها      سی ، دبیرخانه کمی سیون فوی و مهود شورا مطرح   در جلبرگزار گردید و مقرر گردید  نائب رئیس کمی سه 
 شود . 

 

 پیشنهادات
 لحاظ کردن نرر کارشواسی تشکلهای صوتتی و اع ا قیمت واقتی در شاخصهای اب غی

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

------ 
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 (خصوصی
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 2/10/1400 تاریخ تهیه گزارش 2لسه دستور ج -رویه اجرایی  شناسه

 صور  وضتیت پیمانکاران عمرانی موضوع عنوان

 کمیسیون فنی و مهندسی مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

اران مجری طرح امتواع کرده و به دلیل کمبود اعتبار ، دستگاههای اجرائی از دریافت و یا رسیدگی به صور  وضتیت های پیمانک
 زمان مقرر انجاا نمی دهود . رسیدگی را در

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

عث تتلل و طوتنی شدن زمان پرداخت صور  وضتیت دریافت صورتحساب پیمانکاران باعدا 

 می باشد که به ضرر پیمانکاران می باشد . 

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  )کارشناسی(

1/10/1400 

در کارگروه کارشواسی شورای گفتگوی دولت و بخش      صور  وضتیت پیمانکاران عمرانی   موضوع 
صی روز    صو ضا دبیرخانه     1/10/1400شوبه   چهارخ ضور اع در محل اتاق بازرگانی همدان و با ح

رئیس و نائب رئیس شااورای گفتگوی دولت و بخش خصااوصاای  ، کمیساایون هماهوگی بانکها ، 
سه شورا مطرح    در جلبرگزار گردید و مقرر گردید  کمیسیون فوی و مهودسی ، دبیرخانه کمیسیونها    

 شود . 
 

 پیشنهادات

رسیدگی به صور  وضتیت هاای موقات و قطتای پیمانکااران بار اسااس شارایط عماومی پیماان کاه باین            
در صاور  عادا رعایات شاورای فوای      دستگاههای اجرائی و پیمانکاران موتقاد شاده اسات رعایات گاردد و      

 رعایت گردد . ( 4311اخذ نماید . ) قرارداد  تصمیما  تزا را

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

------ 

 


