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  دستور جلسه: عنوان

معاونت محترم  -) ارائه توسط آقای فرزانه 99آبان ماه  21مصوبات سی و دومین جلسه شورای گفتگو مورخ  4و  2پیگیری مصوبات قبلی و بررسی بند -1

 امور عمرانی استانداری (

ارائه گزارش در خصوص تأسیس شهرک صنعتی سیر در استان پیرو مصوبه سی و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ) ارائه توسط -2

 ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان (  -آقای زبردست

 میسیون صنایع اتاق بازرگانی همدان(ریاست محترم ک -طرح مسائل و مشکالت در حوزه صنایع استان همدان ) ارائه توسط آقای جعفری -3

  خارج از دستور:عنوان 
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 مصــوبات اســـتانی

 مجری دستگاه تصمیم/ تــــصمیمات عنــوان دستــور جلسه ردیف

1 

معاونت محترم امور عمرانی استانداری کمیته چهار  -مقرر گردید جناب اقای فرزانه  نحوه پرداخت دستمزد به مهندسین

را بررسی  و ناظرین دستمزد مجریانمیزان و نحوه پرداخت نفره تشکیل و موضوع 

 نماید . 

عمرانی امور معاونت 

 استانداری

2 

 دفاتر طراحی 99در دوماه باقی مانده از سال نظام مهندسی ساختمان مکلف گردید  تأسیس دفاتر طراحی مهندسی

کلیه نقشه ها از طریق  1411از ابتدای سال نماید به نحوی که در استان تاسیس را 

نظام  سازمان تفویض اختیار به دفاتر از سوی و  گرددتحویل و  دفاتر طراحی بررسی

و نیازی مهندسی ساختمان داده شود تا کنترل مضاعف نقشه ها توسط دفاتر انجام 

نیز موظف است از همدان شهرداری به مراجعه به نظام مهندسان نباشد و همچنین 

 دفاتر "ضمنادفاتر تحویل بگیرد . طریقاز  فقط  نقشه ها را 1411ابتدای سال 

   نفر تشکیل میگردد در اولویت باشد .  4که با متشکل 

نظام مهندسی 

 -ساختمان 

 شهرداری

4 

مشکل زمان بر بودن تأیید و کنترل نقشه 

 های ساختمانی

حداکثر زمان تا تشکیل دفاتر مهندسی  نظام مهندسی ساختمان مقرر گردید

کنترل نقشه را دریکماه انجام دهد و فرایندی در این خصوص تعریف نموده و 

 گزارشی در خصوص نحوه اجرای این فرایند به استانداری ارسال نماید . 

نظام مهندسی 

  ساختمان

3 

نحوه تعیین و میزان جریمه تخلفات 

 ساختمانی شهر همدان 

شهرداریها مبنی بر تعیین میزان تخلفات  111قانون ماده با عنایت به مفاد 

ساختمانی با توجه به زمان وقوع تخلف و نظر به افزایش تعرفه جرایم ماده 

در دیماه سالجاری مقرر گردید مالک تشخیص تخلف ساختمانی برای  111

اعمال تعرفه های جدید ارائه برگه نظارت مرحله اول معماری باشد و تعیین 

  دوم معماری مالک جریمه نباشد . مرحله 

 شهرداری همدان

5 

با توجه به عدم تشکیل جلسه بررسی نحوه پرداخت مالیاتهای موضوع ماده  قانون مالیاتهای مستقیم 77موضوع ماده 

مالیاتهای مستقیم توسط اداره کل مالیاتی استان مقرر گردید در اسرع  77

وقت اداره کل مالیاتی نسبت به تشکیل جلسه فوق با حضور نمایندگان 

امور انجمن انبوه سازان مسکن استان و نماینده اتاق بازرگانی و معاونت 

 عمرانی استانداری تشکیل و نتیجه را در جلسه آتی شورا اعالم نمایند  . 

اداره امور مالیاتی 

 استان

0 

معاونت محترم امور اقتصادی طی  -مقرر گردید جناب آقای پورمجاهد  تأسیس شهرک صنعتی سیر در استان 

جلسه ای با حضور شرکت  11/11/99و  9روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 

شهرکهای صنعتی ، سازمان جهاد کشاورزی ، معاونت امور عمرانی و اتحادیه 

سیر سوالن برگزار نماید و در خصوص نحوه تاسیس شهرک صنعتی سیر به 

ندی برسند و در جلسه آتی شورای گفتگوی معاونت امور اقتصادی جمع ب

 استانداری میزان پیشرفت کار را گزارش دهند . 

معاونت امور 

 اقتصادی استانداری 
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7 

اخذ مابه التفاوت و دیرکرد از کارخانجات وارد 

 کننده مواد اولیه
 -رست محترم خطاب به  آقای دین پ مقرر گردید نامه ای از طرف استاندار

وزیر محترم کشور و شورای گفتگوی اتاق ایران ارسال گردد و معاون 

معاونت محترم امور اقتصادی موضوع را در  -همچنین جناب آقای پورمجاهد 

ستاد تسهیل مطرح نموده و بانک پاسارگاد را مکلف به انجام تعهدات بر 

صمیم و ت بانک مرکزی 29/2/1399مورخ  319914/99بخشنامه شماره اساس 

 نماید . ستاد تسهیل 

معاونت امور 

 اقتصادی استانداری 

9 

مشکالت فروش مواد اولیه کارخانجات در بورس 

 کاال
جهت تولیدکنندگان  متوسط و خرد که نمی توانند بلوکهای سهمیه ای  مقرر گردید

توزیع آن به نحوه و در نظر گرفته شود عرضه در بورس را یکجا خریداری کنند 

 بررسی و اعالم گردد .   سازمان صمتوسیله 

 سازمان صمت 

11 

جهت کاهش سهمیه خرید مواد اولیه از بورس 

 تولیدکنندگان
در  صمتمقرر گردید نامه ای از طرف استاندار محترم همدان خطاب به وزیر 

ارسال شود  جهت تولیدکنندگانکاهش سهمیه خرید مواد اولیه از بورس خصوص 

 و موضوع پیگیری گردد  .

معاونت امور 

 اقتصادی استانداری

11 

تکرار ثبت فاکتور فروش هم در سامانه مالیاتی و 

 هم در سامانه جامع تجارت
تکرار ثبت فاکتور فروش هم در سامانه مالیاتی و هم در  مقرر گردید در خصوص

نامه ای به امضا استاندار محترم خطاب به اقای نهاوندیان  سامانه جامع تجارت

که دستور دهند فقط از طریق سامانه تجارت کلیه اطالعات ارسال گردد 

 و موضوع تا حصول نتیجه پیگیری شود . فروش دریافت گردد 

معاونت امور 

 اقتصادی استانداری

12 

عدم تخصیص تعدیل در قراردادهای تنظیمی فی 

 خصوصی و دولتیمابین بخش 
امکان ایجاد مقرر گردید نامه ای به امضا استاندار محترم همدان درخصوص  

% خطاب به آقای 01تعدیل در قراردادها و افزایش مبلغ پیش پرداخت تا سقف 
 جهانگیری و شورای گفتگوی ایران  ارسال گردد .

 

معاونت امور 

اقتصادی 

اتاق  -استانداری

 بازرگانی

14 
عدم ارسال ارز خریداری شده از سامانه جامع 

 خرید مواد اولیه خط تولیدجهت تجارت 
مقرر گردید نامه ای به امضاء استاندار محترم خطاب به بانک مرکزی ایران 

در خصوص ارز خریداری شده از سامانه جامع تجارت توسط شرکت شیر 
 آشیان صنعت ارسال و تا حصول نتیجه موضوع پیگیری گردد . 

معاونت امور 

 اقتصادی استانداری

 

 

 

 

 

 

 

 


