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 دستور جلسه :

 صنعت آتی و فعلی وضعیت درباره همدان و ایران اتاق مهندسی و فنی خدمات و احداث های کمیسیون نظرات تبادل و تعامل -1

کشور و استان احداث  

 مصوبات:

 ردیف

 

 تاریخ مسئول شرح

مقرر شد انجمن انبوه سازان مسکن گزارشی تحلیلی از وضعیت ساخت و  1
ساز در استان تهیه تا در جلسه ای با حضور آقای استاندار بررسی و تصمیم 

 گیری شود.

 99/ 02/12 ن انبوه سازانانجم

جناب آقای زبردست مقرر نمودند: موارد مطروحه در جلسه حاضر توسط  0
هیأت رئیسه کمیسیون جمع بندی و مواردی که قابل بررسی در سطح 

استان باشد جهت طرح در جلسه با مسئولین و یا شورای گفتگوی دولت و 
 بخش خصوصی تنظیم شود.

هیأت رئیسه 

 کمیسیون

11/12/99 

مصوب شد جلسه کمیسیون مهندسی اتاق ایران و همدان به صورت  3
 آنالین برگزار شود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دبیر کمیسیون 
مهندسی اتاق ایران 

و دبیرخانه 
 کمیسیون های اتاق

 همدان
 
 
 
 
 همدان 

با هماهنگی 
 اتاق ایران

ی کمیسیون بررسآتی مسئله کمبود زمین در استان در جلسه مصوب شد  4
 شود.

هیأت رئیسه 
 کمیسیون

 99بهمن ماه 

  10:22:  ساعت  9/12/1399 : تاریخ  7:  جلسه شماره

  سالن جلسات اتاق همدان:مکان  
 

 19 :  حاضرین تعداد
جناب با حضور  جناب آقای زبردسترییس جلسه: 

رئیس محترم کمیسیون مهندسی  آقای چمن آراء
 اتاق ایران
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 مطرح ماسه و شن انجمن و بتن انجمن توسط که گذاری قیمت مسئله 1
 .شود بررسی تجارت و معدن صنعت سازمان حضور با شد

هیأت رئیسه 
کمیسیون و 

دبیرخانه کمیسیون 
 های اتاق همدان

11/12/99 

 

 :، مسائل و مشکالتپیشنهادات

 ردیف

 

 شرح

 درصد باشد. 1به صورت مقطوع و یمانکاری مثل قبل پرویشی: مالیات شرکت های آقای د 1

 و پیشنهاد حضور نمایندگان انبوه سازان در کمیسیون مجلس آقای عندلیبی: پیشنهاد اصالح قانون نظام مهندسی ساختمان 0
 را مطرح نمودند.

پروژه ها را زودتر به اتمام  ، تا بتوانندو ساخت آقای مراد حاصلی: اجازه فعالیت به شرکت ها به صورت شرکت طرح 3
 برسانند.

 ایشان پیشنهاد رتبه بندی شرکتهای انبوه سازان را مطرح نمودند.

وجود داشت، کمک می کرد کسانیکه در دولت آقای بادامی نجات: اوراق تسویه که در سال گذشته و امسال در بودجه  
وی همچنین خواستار پیگیری موضوع  در زمینه تهاتر بسیار همکاری دارد. بدهی دارند تهاتر انجام دهند و شهرداری

 تهاتر از طریق اتاق ایران شد.

 را مطرح نمودند.استانی آقای چمن آراء: پیشنهاد تشکیل شرکت توسعه ای  
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 شرح مذاکرات:

مهندسی اتاق ایران  جناب آقای زبردست رئیس محترم اتاق همدان ضمن خوش آمدگویی به رئیس محترم کمیسیون

و اعضای کمیسیون گزارشی از عملکرد کمیسیونهای اتاق همدان بخصوص کمیسیون فنی را ارائه نمودند و اظهار نمودند 

موضوعات مختلف بخش فنی و مهندسی در شورای گفتگوی استان مطرح و موارد ملی من جمله مسئله تامین اجتماعی به اتاق "

 "ایران منعکس شده است.

 نمود اظهار اقتصادی، فعالین مختص قضایی راه اندازی مجتمع با رابطه در" همدان اتاق محترم رئیس زبردست آقای

 .هستیم موضوع پیگیر تعاون و اصناف های اتاق همکاری با است و شده تشکیل جلسه چندین دادگستری جدید رئیس با"

و ایشان  "شود پیگیری نیز ایران اتاق کمیسیون رجلسه حاضر ددر شده مطرح موارد"رئیس اتاق همدان اظهار نمود 

 "شدند. بتن و ماسه و شن گذاری قیمت بررسی تشکیل جلساتی با سازمان صمت و ارگانهای مرتبط جهت " خواستار

 جلسه"رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران اظهار نمود  آراء چمن آقایسپس جناب 

 برگزار می شود. "جهت بررسی مسائل آنالین صورت به ایران و دانهم اتاقمهندسی  کمیسیون

 بورس سرمایه از توان می درصد 05 تا که سهامی صورت به ای توسعه های شرکت ایجاد" پیشنهادایشان همچنین 

 .نمودند مطرح را "کرد استفاده

 همچنین و استان از خارج در و کنیدن اکتفا استان در گذاری سرمایه به که" دادند پیشنهاد همچنین آقای چمن آراء

 ".نمایید گذاری سرمایه نیز کشور از خارج

فعالیت های انجام شده در دوره ریاست "با اشاره به  مهندسی اتاق همدان آقای موسوی رئیس کمیسیوندر ادامه 

تشکیل جلسات شورای  اقتصادی، افزایش تعداد کمیسیون های فعال اتاق، تشکل 12تشکیل تعداد "آقای زبردست من جمله 

در استان "اظهار نمود  "گفتگوی دولت و بخش خصوصی به صورت ماهیانه، پیگیری موارد مربوط به بهبود فضای کسب و کار

 اجرایی نشده است.وجود دارد و فضای بهبود محیط کسب و کار نیز به درستی  "همدان موانع مالیاتی، بانکی، قضائی

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تا حدود زیادی حل شده است ولی در بحث مسائل و مشکالت در "وی افزود 

 "صادرات و ارزآوری برای کشور در شرایط تحریم مشکالت زیادی وجود دارد.

 شمردند. "دم فعالیت بانک در کشورهای هم جوار را از جمله مشکالتع"ایشان همچنین 

مطرح  "کسب و کار درخصوص تشکیل دادگاههای تجاری را قانون بهبود محیط 12اجرایی نشدن ماده "وی همچنین 

 نمودند.
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با توجه به تورم در سال جاری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی در " آقای درویشی نایب رئیس کمیسیون اظهار نمود

 ".ماهه اول و دوم، شاخص ها را بسیار ضعیف دیده است  3اعالم شاخص های تعدیل 

 6/6عی درخصوص حق و حقوق دو تا نرخ عمرانی و غیرعمرانی وجود دارد و نرخ عمرانی که وی افزود: در تامین اجتما

می شود و این امر  6/6مازاد بر مقطوع است و به دالیلی که خود دولت مشکل دارد و پروژه طوالنی می شود، نرخ بیمه و لیست 

 با بخشنامه شورای تامین اجتماعی مغایرت دارد. 

مالیات علی الراس برداشته شده است وقتی میخواهیم دفاتر بدهیم چون " وی درخصوص مشکل پرداخت مالیات گفت

 "باال برود.ود و این امر باعث می شود سود پیمانکار فاکتور نداریم، هزینه ای هم ثبت نمی ش

ا با توجه به تورم های بانکی و می دهد که پیشنهاد می شود این امر رهمچنین دولت به جای پول اوراق "وی افزود 

در بخشنامه جدید برای مفاصا حساب باید ثبت الکترونیکی انجام شود و آنجا  .شودمسائل مربوط به سایر سازمان ها لحاظ 

 "دفاتر پیمانکار عمرانی حسابرسی می شود.

ط را دریافت نمیکند و برنامه و بودجه نظرات افراد و شرکت های مرتب"آقای اسکندری نایب رئیس کمیسیون گفت 

 "ایشان خواستار جلسه ای از طرف اتاق دراین خصوص شدند.

سازمان برنامه و بودجه درخصوص ایین  050100شماره بخشنامه "با اشاره به قای غفاری رئیس انجمن پیمانکاران آ

مربوط به انجام کار هست  الزم االجراست و یک موردش خیلی حساس 2055جدید طبقه بندی پیمانکاران استان که از نامه 

 "شاخص جهت اخذ پایه است که توسط اتاق ایران پیگیری شود.

 "% داده است.6/6دیوان عدالت در تجدیدنظر رأی به " وی افزود

 ".مسئله کمبود زمین در همدان را بیان نمود" آقای پوینده

نقد پرداخت می  ار که قبال پولیمانکمشکل پرداخت اوراق توسط کارفرما به پ"دبیرسابق انجمن پیمانکاران  کمکی

 این امر باعث کاهش سرمایه در گردش پیمانکاران شده است."را مطرح نمود و گفت  "شد

د تا سائلی که در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ماه قبل مطرح شم"عندلیبی دبیر انجمن انبوه سازان نیزگفت

ن قانون بدون اینکه کارشناسی شده باشد، قرار است ده است و متاسفانه ایخیرا ابالغ شا 77ماده حدودی در حال اجرا است و 

 "اجرا شود.

تدوین شده است و این قانون در حال حاضر هیچ  70مقررات مربوط به سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال " وی افزود

 "کمکی به بهبود و ایجاد روحیه سرمایه گذاری نمیکند. 
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کارشناسی مناسب و بخشنامه ای که امروز وجود دارد باعث عدم " پیش فروش گفت مچنین درخصوص قانونوی ه

 "شده پیمانکار متضرر شود زیرا با یک قرارداد اگر طرف شاکی باشد حتی حکم زندان برای پیمانکار صادر شود.

که امروز یکی از دادستان بخشنامه ای ابالغ کرده است " عنوان نمود و گفتتعارض منافع را مسئله بعدی عندلیبی 

 "مشکالت مسئله تعارض منافع در ادارات و سازمان های دولتی است.

درصد رشد اجاره بها در همدان داشته ایم در  32های کشور است، و  وی افزود: مسکن همدان از گرانترین مسکن

درصد انبوه سازان کشور  25 درصد است چون در همدان در تولید زمین مشکل داریم. این درحالیست که 12حالیکه در تهران 

 "در همدان فعالیت دارند.

 نیز اشاره نمود. "مین شوداقداماتی صورت گرفته که برای همدان تولید ز مدتهاست طرح جامع که"وی همچنین به  

هزار نفر عضو دارد که من جمله  2همدان ساختمان نظام مهندسی" نیزگفت عضو هیأت مدیره انبوه سازان مرادحاصلی

ر استان اصال رتبه ت قوانین دست و پاگیر برای شرکت ها، سرمایه گذاری را با مشکل روبرو کرده است و انبوه سازان دمشکال

 "مطرح نمود.نیز را صدور مهندسین خدمات فنی و مهندسی " پیشنهادبندی نشده اند و

جامعه هدفی که بیشترین  ند،کت های نوپا نیاز به حمایت دارشر"عضو شورای شهر همدان گفت  آقای بادامی نجات

در  محصول و خدمات را ارائه دهد همین حوزه های فناوری است به خصوص در جلسات اتاق ایران با بخش خصوصی و دولتی.

 است و مسائل انبوه سازان کامال درست است.باال همدان قیمت زمین بسیار 

 "هند.شهرداریها اوراق تهاتر را به درستی انجام می د"وی اعالم نمود

بیمه کامال حق با پیمانکاران  6/6درخصوص موضوع " معاونت دفتر فنی استانداری اظهار نمودآقای تیموری سپس 

تطبیق می دهند که اگر کمتر باشد سودی برای پیمانکار ندارد ولی اگر بیشتر  6/6است و برای گرفتن مفاصا حساب لیست را با 

 "باشد. باشد پیمانکار الزام به پرداخت جریمه می

 مهندسی نظام قانون 02 ماده" و پیشنهاد دادند قانون نظام مهندسی ساختمان را قرائت نمودند 02ایشان ماده  

طرح جامع نیز درحال بررسی و عملی شدن "و افزودند  "شود داده ارجاع خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای به ساختمان

 "می باشد.

 "رقی و غربی در حال اتمام می باشد.کنارگذر ش"درخصوص کنارگذر هم گفتند 

 "تجمیع اداره های استان در مرکز شهر که باعث پیش آمدن ترافیک و مشکالتی شده است."یکی از مشکالت را وی 
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 "طراحی سایت اداری برای شهر را مطرح نمودند."ایشان پیشنهاد 

توسط شورای قیمت ور واحدهای فعال قیمت گذاری بتن با حض "خواستار نیز دبیر انجمن بتن آقای سعید درویشی

 "را مطرح نمودند. از افراد حقیقیمشکل عدم وصول ارزش افزوده گذاری شد و 

عدم نظرخواهی سازمان صنعت، معدن و تجارت را در قیمت گذاری شن و "ن و ماسه نیز حجتی رئیس انجمن ش

 "ماسه از فعالین این حوزه مطرح نمودند.

 .نمود واگذاری در مزایده ها را بیانحدوده قابل عدم وجود م"وی 

 

 

 


