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 همدانگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 14:30ساعت خاتمه: 13:00ساعت شروع : 8/10/1400 تاریخ جلسه : 38شماره نشست :
سالن محل نشست: 

 شهدای استانداری

 عناوین دستورجلسات

 

 پیش از دستور: عنوان 

 

 
 

  دستور جلسه: عنوان

 ( اتاق بازرگانی همدانریاست محترم کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول  –گزارش تسهیالت بانکی در بخش مسکن ) ارائه توسط آقای خورشیدی -1

ریاست محترم کمیسیون  –درویشی  مهندس توسط آقایارائه مسائل و مشکالت پیمانکاران و انبوه سازان در پروژه های فنی و عمرانی ) ارائه -2
 ()به شرح ذیل(اتاق بازرگانی همدانخدمات فنی و عمرانی 

 کمبود تخصیص اعتبار به انبوه سازان و پیمانکاران -

 تسهیالت مورد نیاز پیمانکاران پروژه های عمرانی -

 پذیرش اوراق خزانه اسالمی بعنوان وثیقه تسهیالت توسط آنها -

 هیئت مدیره شرکتهای معتبر پیمانکاری به عنوان ضامن پذیرش اعضا -

مسائل اوراق خزانه اسالمی در رابط با حفظ قدرت خرید و تنزیل آن بررسی کارشناسی و ایجاد تنوع در روشهای واگذاری طرحها و پروژه  -
 های نیمه تمام دولتی

 بررسی آنالیز قیمت پیشنهاد دهندگان مناقصات توسط دستگاه مناقصه گذار -

 صالحیت ایمنی در پروژه های عمرانی -

 1400و  99غیر واقعی بودن شاخصهای تعدیل ابالغی سازمان برنامه و بودجه برای سالهای  -

 صورت وضعیت پیمانکاران عمرانی -
  خارج از دستور:عنوان 
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 دولت -الف

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(

خانوادگی نام و نام 

 نماینده

 ظاهر پورمجاهد نماینده استاندار )رئیس شورای استانی( قاسمی فرزادجناب آقای  1

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

  حاضر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جناب آقای حمیدرضا متین 3

  حاضر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان جناب آقای رضوانی جالل  4

  حاضر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان جناب آقای ناصر محمودیان 5

 قربانفر نماینده مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان جناب آقای توصیفیان 6

  حاضر استان یهابانک 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 مجلس ریاست مجمع نمایندگان مفتح جناب آقای 1

  غایب نماینده مجلس  جناب آقای حاجی بابایی 2
 

 قوه قضائیه -ج

 سمت خانوادگینام و نام  ردیف
 وضعیت حضور

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

  غایب استان )یا معاون( دادگستری کل رئیس جناب آقای عدالت خواه 1

  غایب استان دادستان مرکز جناب آقای خانجانی 2

 شهرداری و شوراها -د
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

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

  حاضر  استان مرکز شهردار حسینیجناب آقای  1

  حاضر استان اسالمی شورای رئیس سرکار خانم مرادیه 2
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 تعاونی و خصوصی -هـ

 )رؤسای اتاق ها(
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 وضعیت حضور

 )حاضر/ غایب/ نماینده(
 نمایندهنام و نام خانوادگی 

 جناب آقای زبردست 1
 مرکز کشنناورزی و معادن صنننایع، بازرگانی، اتاق رئیس

 استان )دبیر و سخنگوی شورای استان(
 حاضر

 

  حاضر استانمرکز  تعاون اتاق رئیس جناب آقای موسوی 2

  حاضر استان مرکز اصناف اتاق رئیس جناب آقای محرابی 3

 (خصوصی و تعاونیاقتصادی بخش  های تشکل یا رؤسای تعاونی و خصوصی برتر های هیأت مدیره شرکت 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 1

  حاضر انجمن انبوه سازانرئیس  جناب آقای پارسامهر 2

  حاضر اتحادیه قنادانرئیس  ارغوان جناب آقای 3

  غایب مدیر عامل شرکت زرین بتن جناب آقای علیرضا پورنجفی 4

  حاضر رئیس اتحادیه درودگران توکلیجناب آقای  5

  غایب مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی داوود شعبانلو جناب آقای 6

  حاضر مدیر عامل شرکت پایابسپار محمود رجبیجناب آقای  7

 حاضر مدیر عامل شرکت سیمین نورد جناب آقای هراتی 8
 

نحوه اداره تشکیل و "دستورالعمل  5ماده  1در جداول فوق )ردیف های الف تا هننن(، در صورت حرور نماینده به جای عرو اصلی شورا، موضوت تبصره   توضیح:

نام و نام خانوادگی "درج شده و در ستون بعدی،    "نماینده "، کلمه "وضعیت حرور  "در ستون  ، "وگوی دولت و بخش خصوصی  گفتجلسات شوراهای استانی    

 .معین گردد "نماینده
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هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه -و  

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 مدیر کل  دفتر اقتصادی  جناب آقای محمود عسگریان 1

 مدیر کل جذب سرمایه گذاری استانداری جناب آقای محمود ملکیان 2

 اتاق بازرگانی رئیسهعضو هیأت  جناب آقای امیر اسالمیه 3

 عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خسرو طالبی رحیقجناب آقای  4

 گفتگو شورای دبیرخانه مسئول خورشیدی هادی آقای جناب 5

 دفتر فنی استانداریمدیر کل  یوسفیجناب آقای  6

 نائب رئیس کمیسیون فنی و مهندسی مرتضی اسکندریجناب آقای  7

 ریاست نظام مهندسی ساختمان  محمد یونسیانجناب آقای  8

  راه و شهرسازیمدیر کل  حسینیجناب آقای  9

 رئیس کمیسیون فنی و مهندسی مهدی درویشیجناب آقای  10

 مالیاتیسرپرست امور  ذکوریجناب آقای  11

 مدیر شعب بانک مسکن امیریجناب آقای  12

 مدیر عامل شرکت فوالدویان احمد ابطحیجناب آقای  13

 رئیس روابط عمومی بانک مسکن محمدزادهجناب آقای  14

طاهری  جناب آقای  15  روابط عمومی استانداری  

 روابط عمومی شهرداری  فتحیان نسب جناب آقای 16

 کارشناس دبیرخانه شورای گفتگو  سمیه صادقیسرکار خانم  17
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 مشروح  مذاکرات

. جلسه گزار گردید بر  14:30الی   13:00از ساعت  1400ماه  دی 8در روز چهارشنبه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  هشتمینسی و 

یاست محترم اتاق بازرگانی و با تالوت آیاتی از قران کریم و پخش سرود ملی آغاز گردید . در ابتدای جلسه جناب آقای زبردست ر 13:00رأس ساعت 

ت نمایندگان اتاق بازرگانی دبیر محترم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمن خیر مقدم خدمت کلیه فعالین اقتصادی ، مدیران دولتی و اعضا هیا

 . را مطرح نمایند تسهیالت بانک مسکن آقای خورشیدی خواستند که گزارش  ازقدردانی نموده و و تشکر و 

 گزارش تسهیالت بانکی در بخش مسکن دستور جلسه اول  :

 ریاست محترم کمیسیون تخصصی پول و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی : –خورشیدی جناب آقای   

و جناب آقای زبردست ریاست  محترم اتاق بازرگانی و دبیر محترم  امور اقتصادی استانداریمحترم معاونت  پورمجاهدبا تشکر از جناب آقای 

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و اعضا محترم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در جلسه شرف حضور دارند به استحضار 

 میرساند . 

مترمربع  100حرفه صنعتی را در این زمینه فعال مینماید و احداث  260رانی در کشور از آنجائیکه احداث مسکن و ساختمان و پروژه های عم

 نفر شغل ثابت ایجاد میکند .  5/1مسکن و ساختمان 

بنابراین با حساسیت کمبود مسکن در کشور و سیاستهای دولت مردمی جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران می 

ایجاد اشتغال سالیانه یک میلیون نفر و همچنین توجه جدی در استانها در بخش اتمام پروژه های نیمه تمام و طرحهای مورد طلبد با توجه به 

و در کنار سازمانهای  ن ، بانکهای محترم استان همت نمایندنیاز و جدید و احداث سالیانه یک میلیون مسکن شهری و روستائی جهت نیازمندا

را در اختیار انبوه سازان و پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دهند و سقف تسهیالت اعطائی را که طبق اجرائی تسهیالت الزم 

  جدولی که قرائت می گردد افزایش دهند .

 1400تسهیالت مسکن در پایان شهریور ماه  خالص وضعیت مانده

مانده در پایان شهریور ماه  نام بانک ردیف

1400 

درصد سهم از کل 

 تسهیالت

 % 60 415/945/27 بانک مسکن 1

 % 5/5 036/485/2 بانک سپه 2

 % 8/4 943/209/2 بانک ملی 3

 % 7/9 239/441/4 بانک صادرات 4

 % 2/6 317/896/2 بانک ملت 5

 % 9/6 171/195/3 بانک تجارت 6
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 % 2/4 968/957/1 بانک رفاه 7

 % 2/2 325/945 بانک توسعه تعاون 8

 % 5/0 090/227 پست بانک 9

 100 204/409/46 جمع

از کل تسهیالت در زیر بخشهای  %20 "بانک که در بخش مسکن و ساختمان فعالیت دارند مجموعا 9مانده تسهیالت ریال میلیارد  409/46مبلغ  "ضمنا

 30% به  20فعالتر و سهم مسکن و ساختمان را از اقتصادی بانکهای استان عضو کمیسیون هماهنگی بانکها میباشد که انتظار داریم بانکها این بخش را 

 % ارتقاء دهند .

 معاونت محترم امور اقتصادی استانداری همدان : -جناب آقای پورمجاهد

امیدوارم  ریاست محترم اتاق بازرگانی که با توشه و تجربه باال به عنوان ریاست اتاق بازرگانی در حال خدمت هستند . –تشکر ویژه داریم از آقای زبردست 

در نظر داریم که دوجلسه فوق العاده در فصل زمستان داشته باشیم که تعامل بخش خصوصی و دولتی در استان باعث رونق در بخش اقتصادی شود . 

ارتقا دهیم . درصد  30درصد به  20یحات عزیزان قول بدهیم که درصد سهم مسکن و ساختمان را از عقب افتادگیهای قبل را جبران کنیم . قبل از توض

 حرکت کنیم .  مانده بخش مسکن درصد 30مسائل را اقای خورشیدی بسیار خوب و با نگاه باال مطرح نمودند ما باید به سمت 

 ریاست محترم بانک مسکن استان : –جناب آقای امیری 

هزار میلیارد در بخش مسکن مانده داریم و مدت دو سال است که به حرفه ای سازها بهتر از شخصی سازها  46و هزار میلیارد منابع داریم  26در استان 

در مدل سوم مشارکتی مشتری نوع روش تأمین مسکن ، تسهیالت و تأمین سرمایه در بخش مسکن و ساختمان را در استان داریم .  3تخصیص میدهیم . 

میلیون  200میلیون تومان از طریق سپرده و  200میلیون تومان که  400دیماه هر واحد  25ساخت با بانک مسکن باشد . تا  میتواند زمین و پروانه بیاورد و

پروژه داریم و قدرت پرداخت مسکن با انباشت منابع مسکن سازان بسیار  3. در حال حاضر  را ارتقاء دهیمتومان اوراق بنا داریم شرایط تحرکی بانک 

 د .خوب خواهد بو

 مدیر کل محترم راه و شهرسازی: –جناب آقای حسینی 

هزار نفر ثبت نامی  53استان . در گردید لی به طرح مسکن ملی ادغام انجام میشود که با طرح اقدام مطرح نهضت ملی مسکن به وسیله بخش خصوصی 

 بایستی حتما صندوق تشکیل بدهیم . و طبق قانونه میفروشیم مزایددر . اراضی دولتی را مرکز استان ثبت نام شده اند هزار نفر در  35داریم که 

کار ارائه ادامه ابالغ شده بابت هر متر مربع ساخت قرار شده با کمک انبوه سازان مبالغ ساخت را در نظر بگیرند . تسهیالت بانکی برای   "مبلغی که قبال

 می دهیم . 

 دبیر محترم شورای هماهنگی بانکهای استان : –جناب آقای طوماسی 

ختمان حقیقت امر ما این مدت از بانکهای خصوصی راضی نیستیم . مصوبات شورای گفتگو را به شورای بانکها میبریم و انتظار داریم سهم مسکن و سا

 درصد افزایش یابد .  30درصد به  20از 

 ان و انبوه سازان در پروژه های فنی و عمرانی ارائه مسائل و مشکالت پیمانکاردستور جلسه دوم : 

 ریاست محترم اتاق بازرگانی : –جناب آقای زبردست 
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 بند مصوبه داشتیم که هیچ اقدامی برای راه گشایی در این حوزه نشده است و خوشبختانه در همین فرصت کم که آقای تیموری 34 در بخش عمرانی ما

برخورد مثبتی را نسبت به قضایا به جا مشغول به کار شده اند جلسات پیگیری این موضوعات را برگزار نموده اند . )معاونت محترم امور عمرانی استانداری(

در رح میشود . گذاشته اند تعدادی از مسائل حل شده است و تعدادی در دست اقدام است . بخشی از مسائلی که در دست اقدام است در این جلسه مط

شده که انتظار میرود جهت صدور پروانه ساختمانی در استان تسریع صورت گیرد . از صادر میلیون متر مربع  مجوز ساخت و ساز  2در استان  1399سال 

تی که دوسال کان لم معاونت محترم امور عمرانی استانداری ،شهرداری محترم ، رئیس محترم نظام مهندسی ساختمان سپاسگزاریم که پیگیر موضوعا

 یکن در نظر گرفته شده و طول کشیده بود هستند . 

 : ریاست محترم کمیسیون خدمات فنی و مهندسی استان -جناب آقای درویشی

طرفی سقف اعتبار مسکن و ساختمان با توجه به سیاست دولت جدید در ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهارسال نیاز به حمایت بانکها دارد از 

ن با پیشنهاد میشود سقف تسهیالت مسکاجرای پروژه های دولتی که به پیمانکاران واگذار می گردد نیز نیاز به توجه بیشتری در این بخش می باشد 

 .  ارتقا یابد %30به  %20ضوع از توجه به شرح مو

 دبیر محترم شورای بانکهای استان: –جناب آقای طوماسی 

 80 کهتسهیالتی پرداخت کنیم ساختمانی دستورالعمل به صورتی می توانیم به پیمانکاران و انبوه سازان به صورت تأمین مالی مصالح  طبق در بانک ملی

. هر کدام از انبوه سازان و پیمانکارانی که مجوز فعالیت آخر ساختمان میتوانیم مشارکت کنیم سقف  با پوشش درصد هزینه هایی که میخواهند انجام دهند 

 داشته باشند میتوانند تسهیالت دریافت کنند . 

 ریاست محترم بانک مسکن استان : –جناب آقای امیری 

 به شرطی که مشتری بانک مسکن باشند در اختیار بگذریمک حساب دارند را می توانیم تسهیالت بدهیم و سرمایه در گردش نیز پیمانکارانی که در بان

 . 

 ریاست محترم کمیسیون خدمات فنی و مهندسی استان : -جناب آقای درویشی

پیشنهاد میشود بانکها بر اساس نامه ی شماره خودداری می نمایند .   می به عنوان وثیقه تسهیالت متأسفانه بانکهای استان از پذیرش اوراق خزانه اسال

 بانک مرکزی در خصوص پذیرش اوراق خزانه به عنوان بخشی از وثایق و تضمینات تسهیالت درخواستی رعایت نمایند .  12/10/97مورخ  13/362/97

 معاونت محترم امور اقتصادی استانداری همدان : –جناب آقای پورمجاهد 

. لطفا  در این خصوص دستورالعمل بانک مرکزی را داریم که نحوه پذیرش اوراق خزانه و شیوه نامه آن نیز بپیوست به بانکهای استان اعالم شده است

تورالعمل و در جلسه شورای بانکها دساستانداری اعالم شود . بازرسی رسد شود و لیست و اسامی بانکهایی که این دستورالعمل را انجام نمی دهند به 

 حتما به استانداری گزارش داده شود . د و در صورت برخورد با عدم همکاری شیوه نامه ابالغ شو

 دبیر محترم شورای بانکهای استان: –جناب آقای طوماسی 

این  اگر اعتبار سنجی انجام شود و پیمانکار مشکلی نداشته باشد مورد قبول بانک میباشد و تشخیص این موضوع با کمیته اعتباری بانک میباشد و

 موضوع منع قانونی ندارد . 

 معاونت محترم امور اقتصادی استانداری همدان : –جناب آقای پورمجاهد 
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رایط به سمتی برود که از تولیدکنندگان انجام میشود مگر اینکه منع قانونی داشته باشد . در استان انتظار داریم شدر بانکهای استان  این مورد بنابراین

 حمایت شود.

 مدیر کل محترم امور اقتصاد و دارایی استان : –جناب آقای محمودی 

مور اقتصاد و دارایی و پیمانکاران استان ، پیشنهاد ما به وزارت اقتصاد اتفاق در استان افتاده دستگاههای اجرایی ، پیمانکاران و ا 3در خصوص اوراق خزانه 

نیز در مالیات محاسبه میشود که بستگی به بازار  %15نیز ارسال گردیده است . در اوراق خزانه نه تنها پیمانکار متضرر میشود که دولت نیز ضرر میکند . 

 فع پیمانکار و دولت است . دارد که چقدر ضرر کنند . اگر این اتفاق بیفتد به ن

 ریاست محترم کمیسیون خدمات فنی و مهندسی استان : -جناب آقای درویشی

ولی این  شرکتهای پیمانکاری بزرگی در استان فعالیت می نمایند که در سالیان متمادی فاقد چک برگشتی و مانده تسهیالت معوق نزد بانکها می باشند

پیشنهاد میشود بانکها اصالت اینگونه شرکتها را مد نظر قرار داده و در خصوص اخذ وثیقه و تضمین از  است . خوش حسابی برای آنها ثمری نداشته

 مدیران شرکتها به عنوان ضامن در پروژه ها استفاده نمایند . 

بودجه به استانهای سردسیر در اولویت قرار  فرآیند بسیار طوالنی است که اگر قانون آن تغییر کند بسیار مژثر میباشد . تخصیص اعتبار معاونت برنامه و

 م از ظرفیت اوراق تهاتر استفاده کنند .یبگیرد . از دوستان و همکاران خواهشمند

 معاونت محترم امور اقتصادی استانداری همدان : –جناب آقای پورمجاهد 

 میلیارد در نوع دوم در حال بررسی میباشد .  135و  تومان آن انجام شده میلیارد  50میلیارد تومان در نوع اول قطعی شده و  132

و دوم تهاتر  واگذاری اسناد خزانه در استان انجام شود و به تهران پیشنهاد شود که استانهای سردسیر در اولویت قرار گیرند و بدهی قطعی شده نوع اول

 شود . 

 : ریاست محترم کمیسیون خدمات فنی و مهندسی استان -جناب آقای درویشی

سالیانه و تنزیل آن در بورس درصد قابل توجهی برای پیمانکاران زیان  %15بدلیل تحویل اوراق طوالنی مدت سه ساله و با رعایت حفظ قدرت خرید 

ساله  3مدت زمان -2حفظ قدرت خرید به نرخ تورم سالیانه محاسبه گردد .  %15نرخ سود  "اوال-1ایجاد می نماید .در این خصوص پیشنهاد میشود 

 سال به یکسال کاهش پیدا نماید . 3تحویل اوراق از 

پروژه های با ارزش  "همه پروژه ها و طرحهای نیمه تمام عمرانی که قابل واگذاری می باشند مشخص شوند و به بخش خصوصی معرفی گردد معموال

پروژه های با ارزش افزوده بیشتر به -1گردد و پیشنهاد میشوددر حوزه دستگاه مربوطه اجرا می شود و پروژه های با ارزش کمتر اعالم و واگذار می 

 برای ایجاد انگیزه در واگذاری ها امکان تغییر کاربری پروانه لحاظ گردد .-2بخش خصوصی معرفی و واگذار گردد . 

همین پروژه ها با این  و رزش افزوده دار شودما به دنبال واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی با تغییر کاربری هستیم . اگر تغییر کاربری ایجاد شود و ا

 نمی توانند همکاری کنند .  انبوه سازانشرایط باشند 

 معاونت محترم سازمان برنامه و بودجه استان : –جناب آقای وفایی 

در بندی به صراحت ذکر شده است که واگذاری پروژه ها مابه االزای بدهیهای بخش خصوصی به دولت . اگر کسی طالب   1401در قانون بودجه 

 بگذارد به عنوان تشویقی بخش خصوصی باشد . باشد % از کل اعتبارات را به شورای برنامه ریزی 10
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یع دارد . بحث تهاتر در قانون بودجه نیست ولی نمایندگان مجلس قول داده اند که در بودجه سال آینده تسر 1401نیز در  1400بند واو و ز قانون بودجه 

هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر  گرفته شده است . استان نهایت مساعدت را با پیمانکاران دارد . کمیته ای در این خصوص  86بیاید . بند واو بحث 

انجام و تشویقی نیز برای شما  "پروژه ها را شناسایی میکند و اگر با همان کاربری تکمیل شود به ما اعالم بفرمایید که حتماتشکیل شده و برای واگذاری 

 د تغییر کند . دردر نظر گرفته شود . در واگذاری پروژه ها کاربری اصلی پروژه ها باید حفظ شود . میتوانیم تمهیداتی را بیندیشیم زیرا ماهیت اصلی نبای

رمایشات جناب آقای فعضو دارد و  6تشکیل شده که  و داراییبحث پروژه ها کارگروهی با مدیریت اصلی استاندار ، دادستان ، معاونت امور اقتصادی 

به پول برسید .  اوراق به شما می دهیم یعنی زودترین زمانی کهدرویشی قابل مالحظه میباشد . متأسفانه پیمانکاران به بانک بدهکار نیستند وقتی داریم 

را میتوانید روی قرارداد بکشید و سال  %18با دولت تهاتر کرد .  99هزار میلیارد تومان وام گرفت و سال  2حدود  1398شهرداری خراسان رضوی در سال 

 و تهاتر کنند و زودتر به پول خود برسند . آینده تهاتر کنید با گرفتن وام اگر میشود تسهیالت بگیرند 

خاص انجمن پیمانکاران با کل اعضا خود داشته باشد و از آقای وفایی در این جلسه دعوت شود که توضیحاتی در این خصوص برای اقایان یک جلسه 

 بدهد . 

 ریاست محترم اتاق بازرگانی همدان : -جناب آقای زبردست 

 هفته آتی در جلسه رؤسای کمیسیونها از اقای محمودی دعوت میشود .موارد تهاتر را امور اقتصاد و دارایی بصورت کتبی به اتاق ارسال نماید و در 

 

 ریاست محترم کمیسیون خدمات فنی و مهندسی استان : -جناب آقای درویشی

نمی دهند .معاونت محترم اقتصادی الزم را تسهیالت  یدولت هایپیمانکاران با بانک خصوصی کار میکنند و هیچ کدام به بانک بدهکار نیستند . بانک

 استانداری با رؤسای بانکها موضوع بررسی شود . تسهیالت می گیرند و سال آینده از تهاتر پرداخت شود . 

 معاونت محترم سازمان برنامه و بودجه استان : –جناب آقای وفایی 

 که از آنها استفاده شود . اسامی بانکهایی را که پیمانکاران می توانند تهاتر کنند اعالم بفرمایید 

 شهردار محترم همدان : –جناب آقای حسینی 

 استفاده نکردن از ظرفیت تسهیالت بانکی میباشد . کی از اتفاقهایی که در استان افتاده است درستی است یموضوع 

عالم شوند با شرایطی که میشود مشمول پیمانکاران شهرداری به دنبال پروژه های نیمه تمام است . پیشنهاد داریم که پیمانکاران هر شهری که بومی ا

 داخل استانی و غیر استانی بشوند . 

 مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی : –جناب آقای محمودی 

 ام دهند . نیز باشد . و پیمانکاران بتوانند انج 1401امکان ایجاد بدهی جدید بوده و پیشنهاد میشود که امکان ایجاد بدهی در سال  1398سال 

 ریاست محترم کمیسیون خدمات فنی و مهندسی استان : -جناب آقای درویشی

نمی کنند و آنالیز و بررسی قیمت پیشنهادی با توجه به قانونی بودن و مصوبه شورای فنی استان اکثر دستگاههای اجرائی از این مصوبه و قانون تبعیت 

 و مصوبات عمل نمود به شورای فنی جهت تعیین تکلیف و رسیدگی به تخلف آن دستگاه اعالم گردد. پیشنهاد میشود چنانچه دستگاهها بر خالف قوانین

رای مصوبات شو ن در کمیته پیمان مشکالتی را مشاهده میکنیم .یدر خصوص آنالیر قیمت شورا ی فنی چندین بار قیمتها را اعالم کرده است اما همچن

 . عدول مینمایند باید پیگیری شوند اجرایی باید تمکین نمایند و الزم االجرا شود . دستگاههای که اجرا نمیکنند وفنی که ابالغ میشود حتما دستگاههای 
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 مدیر کل محترم دفتر فنی امور عمرانی استانداری: –جناب آقای یوسفی 

هزار واحد  100سال  4ز در ستان جهت ساخت و سااین موضوع مجدد مطرح میشود و آنالیز قیمت بررسی میشود . سهیمه ا "در شورای فنی استان حتما

را کمک بدهند ، با پیگیری آقای  متر مربع ناخالص باید احداث شود . از انجمن انبوه سازان و پیمانکاران خواستاریم که استان 100مسکونی بوده که 

موارد و مصوبات قبلی نیز حل  "تماحم میشود .با تعامل شهرداری درصد انجا 100 "درصد به نتیجه رسیده بود که با وجود آقای تیموری مطمئنا 80فرزانه 

 و فصل میگردد . 

 ریاست محترم اتاق بازرگانی : –جناب آقای زبردست 

 در مناقصات اگر قیمت کلی نگیرند اشکالی وجود ندارد ولی باید آنالیز صورت گیرد و دستگاهای نظارتی نیز همکاری نمایند . 

 معاونت محترم امور اقتصادی استانداری: –جناب آقای پورمجاهد 

ن موارد در جلسه شورای فنی به این موضوع تأکید نمایند و شخص درخواست کننده حتما در مناقصه حضور یابد و بررسی شود کدام دستگاه اجرایی به ای

 د . بها نمی دهد و از دستگاههای که مناقصه درست انجام نمیدهند گزارشی به استانداری ارائه بشو

 ریاست محترم کمیسیون خدمات فنی و مهندسی استان : -جناب آقای درویشی

در  بررسی صالحیت ایمنی پیمانکاران پروژه های عمرانی در استان همدان بصورت سلیقه ای اجرا می گردد و پیشنهاد میشود روش اجرای این قانون

 رای یکسان قانون بوجود آید .استانهای دیگر مورد بررسی قرار گیرد و در همدان نیز مالک اج

 معاونت محترم امور اقتصادی استانداری: –جناب آقای پورمجاهد 

ریاست محترم اداره کار ، تعاون و امور اجتماعی با هم جلسه ای در این خصوص داشته باشند و موارد را بررسی  –آقای درویشی و آقای توصیفیان 

 نمایند . 

 : کمیسیون خدمات فنی و مهندسی استانریاست محترم  -جناب آقای درویشی

نیروی  افزایش دستمزد مصالح ساختمانی و تأسیساتی و نرخ شاخصهای تعدیل ابالغی از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور و با توجه به تورم شدید در

 م قیمت واقعی در شاخصهای ابالغی لحاظ شود . انسانی از واقعیت موجود فاصله زیادی دارد .پیشنهاد میشود نظر کارشناسی تشکلهای صنعتی و اعال

 معاونت محترم سازمان برنامه و بودجه استان : –جناب آقای وفایی 

که این خود مشکل ساز  یکی از دالیلی که پیمانکاران از تهاتر استفاده نمیکنند عدم بررسی و تأیید صورت وضعیت توسط دستگاههای اجرایی میباشد

میکشند یا دستگاههای اجرایی یک قلم در صورت وضعیت غ شود .سامانه ثبت شود و صورت وضعیت قطعی شده در تهاتر ابال هی باید درمیباشد . بد

 ند و پیمانکاران را دچار مشکل میکنند . بهانه های واهی می آور

 معاونت محترم امور اقتصادی استانداری: –جناب آقای پورمجاهد  

 د . موضوع شاخص ها در شورای فنی و شورای برنامه و توسعه استان مطرح شود و امور اقتصادی و دارایی نیز موضوع را به ذی حسابها اعالم نمای

 مدیر کل محترم دفتر فنی امور عمرانی استانداری: –جناب آقای یوسفی 
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یزان فرمودند پیگیری و به انجام تعلیق میباشد علی ایحال صحبتهایی که عزو 48قراردادهای فهرستی حتما باید جذب را داشته باشند . طبق ماده 

 میرسانیم . 

 معاونت محترم امور اقتصادی استانداری: –جناب آقای پورمجاهد 

ضوعات ذیل ارگروه کارشناسی موکبا تشکر از صبر و حوصله عزیزان سه موضوع پیشنهادی برای دبیرخانه شورای گفتگو داریم و خواهشمندیم جلسات 

 برگزار و موضوعات جهت طرح در شورای گفتگوی آتی بررسی گردد . 

 به استان د ماشین آالت ورو-3أمین آب واحدهای بزرگ استانت -2وزه صادرات و کاالهای صادراتی ح-1

 ریاست محترم اتاق بازرگانی : –جناب آقای زبردست 

میخواهیم که جلسات بیشتری را در نظر بگیرند که رتبه استان ارتقا محترم طرح پایش و رتبه استان در شورای گفتگو اصال جالب نیست و از استانداری 

 یابد .

 .  نامه به دستگاهای اجرایی در خصوص قانون مقررات زدایی و بسته حمایتی به دبیرخانه انعکاس یابد

 صلوات به پایان رسید . ختم با 14:40جلسه راس ساعت 
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 مصــوبات اســـتانی

 مجری دستگاه تصمیم/ تــــصمیمات عنــوان دستــور جلسه ردیف

1 
کمبود تخصیص اعتبار به انبوه 

 سازان و پیمانکاران

%  30% به  20در استان از سهم مسکن و ساختمان با پیگیری شورای بانکهای استان مقرر شد 

 .ارتقاء یابد

 شورایعالی بانکها

2 

تسهیالت مورد نیاز پیمانکاران 

 پروژه های عمرانی

بانکها جهت برطرف نمودن نیازهای دائمی پیمانکاران سقف اعتباری سالیانه تعریف تا در  مقرر شد

 هر زمان که پیمانکار نیاز به تسهیالت دارد استفاده نماید . 

 

 شورایعالی بانکها

3 

اوراق خزانه اسالمی بعنوان پذیرش 

 وثیقه تسهیالت توسط آنها

بانک مرکزی در خصوص  12/10/97مورخ  13/362/97بانکها بر اساس نامه ی شماره مقرر گردید 

 واستی رعایت نمایند وپذیرش اوراق خزانه به عنوان بخشی از وثایق و تضمینات تسهیالت درخ

استانداری  به بازرسیی که این دستورالعمل را انجام نمی دهند لیست و اسامی بانکهای رسد شود 

د و در صورت ابالغ شومربوطه اعالم شود . در جلسه شورای بانکها دستورالعمل و شیوه نامه 

 حتما به استانداری گزارش داده شود .برخورد با عدم همکاری 

 شورایعالی بانکها

4 

پذیرش اعضا هیئت مدیره 

پیمانکاری به شرکتهای معتبر 

 عنوان ضامن

بانکها اصالت اینگونه شرکتها را مد نظر قرار داده و در در جلسه شورای بانکها اعالم و مقرر گردید 

 خصوص اخذ وثیقه و تضمین از مدیران شرکتها به عنوان ضامن در پروژه ها استفاده نمایند . 

 

 شورایعالی بانکها

5 
مسائل اوراق خزانه اسالمی در رابط 

 با حفظ قدرت خرید و تنزیل آن

 حفظ قدرت خرید به نرخ تورم سالیانه محاسبه گردد .  %15نرخ سود  "اوال-1 مقرر گردید

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

امور اقتصاد و 

 دارایی 

6 

بررسی کارشناسی و ایجاد تنوع در 

پروژه روشهای واگذاری طرحها و 

 های نیمه تمام دولتی

بخش خصوصی معرفی و واگذار گردد و سازمان پروژه های با ارزش افزوده بیشتر به مقرر گردید 

برای ایجاد انگیزه در واگذاری ها امکان تغییر برنامه و بودجه تمهیداتی در جلسه شورای فنی 

و به تهران پیشنهاد شود که واگذاری اسناد خزانه انجام شود  "ضمناکاربری پروانه لحاظ گردد .

 نقدی قرار بگیرند . پرداخت استانهای سردسیر در اولویت برای تفاهم نامه 

سازمان برنامه و 

 بودجه

7 

بررسی کارشناسی و ایجاد تنوع در 

روشهای واگذاری طرحها و پروژه 

 های نیمه تمام دولتی

با حضور معاونت محترم امور اقتصادی و رؤسای بانکها برگزار شود و  مقرر شد جلسه ویژه ای

 موضوع کامال بررسی شود .

امور اقتصادی 

 –استانداری 

 شورابعالی بانکها

8 

بررسی آنالیز قیمت پیشنهاد 

دهندگان مناقصات توسط دستگاه 

 مناقصه گذار

نمود به شورای فنی جهت تعیین چنانچه دستگاهها بر خالف قوانین و مصوبات عمل مقرر گردید 
 تکلیف و رسیدگی به تخلف آن دستگاه اعالم گردد.

سازمان برنامه و 

 بودجه

9 

صالحیت ایمنی در پروژه های 

 عمرانی

رئیس محترم کمیسیون خدمات فنی و  –جلسه ای با حضور آقای مهندس درویشی مقرر گردید 

روش رئیس محترم اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار و   –مهندسی و اقای توصیفیان 
ک اجرای یکسان اجرای این قانون در استانهای دیگر مورد بررسی قرار گیرد و در همدان نیز مال

 قانون بوجود آید 

 –اتاق بازرگانی 

اراده کار و رفاه 

 اجتماعی
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10 

غیر واقعی بودن شاخصهای تعدیل 

و بودجه  ابالغی سازمان برنامه

 1400و  99برای سالهای 

گردد و ن بررسی استا و توسعه ریزی مقرر گردید موضوع در شورای فنی استان و شورای برنامه
صوبه ملی به اتاق به عنوان مموضوع اعالم نماید و  ذی حسابانامور اقتصاد و دارایی نیز به 

 ایران ارسال گردد . 

سازمان برنامه و 

اتاق  –بودجه 

 بازرگانی

 موضوعات مــلی و فـــراگیر

 پیشنهاد/ پیشنهادات عنــوان دستــور جلسه

غیر واقعی بودن شاخصهای تعدیل ابالغی سازمان برنامه و بودجه 

 1400و  99برای سالهای 

 نظر کارشناسی تشکلهای صنعتی و اعالم قیمت واقعی در شاخصهای ابالغیمقرر گردید 

 لحاظ شود 

 


