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 رئیسهخالصه  مذاکرات و مصوبات هیئت 
 

 

 51شماره:   رئیسهنام جلسه: هیئت  12/08/1400تاریخ جلسه:  

 -میهمانان :    بهرامیوآقای یزدی اآقای غائبین :   3تعداد حاضرین:    

 جلسه : دستور

 مدنی .گزارش آخرین اقدامات پروژه بلوار فرودگاه و -

 بحث وبررسی مسائل جاری اتاق. -

 

 مشروح  مذاکرات:

 اتاق برگزار گردید .  محل در  9:00ساعت 12/08/1400مورخ  شنبه  چهاردر روز   رئیسهبا حضور اعضای هیئت  رئیسهجلسه هیئت 

ازروند عملیات اجرایی  پروژه بلوار فرودگاه  و  طراحی سایت  پالن محوطه  پروژه و همچنین ساختمان بلوار مدنی    ابتدای جلسه گزارشیدر 

ب امه موضوع  انتخادع انتخاب کارشناس برای قیمت گذاری  واحدهای مشارکتی با شریک ) عماد پیمان  ( طرح شد . در اوطرح گردید.  موض

ین کرواسی و برنامه اعزام به کشور کرواسی و دعوت از سفیر کرواسی در ایران به همدان طرح  شد . همچنین  اتاق همدان به عنوان اتاق مع

امه هفته کتاب خوانی طرح  گردید . و پیشنهاد جمع اوری سوابق نهای استان مبنی بر درخواست حمایت مالی در اجرای بر نامه نهاد کتابخانه

و  تکالیف اتاق ها    ق ایران در بحث سالمت ادرایاقدامات اتادر ادامه گزارش  .لسه بررسی گردید  قتصادی در قالب کتاب در جافعاالن 

ه طبق صورتجلسه قبلی با حضور آقای المعی  مجدد بررسی ک ندااتاق  هم 1399ش حسابرسی  سال رپیش نویس گزا وقرائت گردید. 

درادامه مطالب دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مصوباتی به شرح  ذیل .  رئیسه مطرح شد.  بود  در جلسه جهت تایید هیئت هگردید

 اتخاذ گردید .

 مصوبات:

 مقرر گردید آقای ترخونی وآقای رحیمی فر به عنوان کارشناس واحد تجاری و مسکونی ساختمان بلوار مدنی انتخاب گردند  .  -1

 طراحی سایت پالن محوطه پروژه بلوار فرودگاه با آقای محمدی  موافقت گردید.با انعقاد قرارداد برای انجام خدمات مشاوره -2

 با اعزام هیئت تجاری ،اقتصادی به کشور کرواسی با توجه به انتخاب اتاق همدان به عنوان اتاق معین کرواسی طرح  و موافقت گردید .-3

مبنی بر  10/08/1400/ک ن مورخ 1989/129درخواست واصله به شماره باستناد تفاهم نامه اتاق همدان و نهاد کتابخانه های همدان و -4

 میلیون تومان موافقت گردید. 5مساعد مالی در برگزاری هفته کتابخوانی درمناطق محروم  با اهدای  مبلغ 

 با چاپ کتاب کنشگران اقتصادی  طی انعقاد  تفاهم نامه با آقای میدانچی  موافقت گردید .-5

لی در خصوص گزارش حسابرسی ، موارد اصالحی  با حضور آقای المعی  رفع گردید  تادر جلسه هیئت نمایندگان طرح پیرو مصوبه قب-6

 .گردد
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 رئیسهخالصه  مذاکرات و مصوبات هیئت 
 

 

 52شماره:   رئیسهام جلسه: هیئت ن 03/09/1400تاریخ جلسه:  

 -یهمانان :  م  -غائبین :   5تعداد حاضرین:    

 جلسه : دستور

 گزارش آخرین اقدامات پروژه بلوار فرودگاه -1

 گزارش کارشناسی بلوار مدنی-2

 معامالت  گزارش مصوبات کمیسیون -3

 بحث و بررسی مسائل جاری اتاق -4

 

 مشروح  مذاکرات:

 اتاق برگزار گردید .  محل در  9:00ساعت 03/09/1400مورخ  شنبه  چهاردر روز   رئیسهبا حضور اعضای هیئت  رئیسهجلسه هیئت 

 رائها شده انتخاب کرواسی معین اتاق همدان اتاق که موضوع این بیان و کرواسی سفیر حضور خصوص در گزارشی ابتدا ریاست اتاق 

 کارشناس توسط که %72.5 میزان به کار فیزیکی پیشرفت درصد اعالم با را فرودگاه بلوار پروژه اقدامات آخرین گزارش  ادامه در . گردید

 که دهش تعیین کار انجام فرایند و کار ادامه بابت گزارشی و شده واریز ساختمان سوم مرحله بودجه واریز  و است شده تایید ایران اتاق

 . نمودند ارائه است گرفته قرار شیشه نصب  نصب و خرید مرحله در پروژه برویم پیش آن اساس بر باید

 فر حیمیر آقای  رئیسه هیئت قبل جلسه مصوبات پیرو و گرفت قرار بررسی مورد کارشناسی گزارش جلسه دستور بعدی موضوع ادامه در 

عات وموض  ادامه در.   گردیدند انتخاب مدنی بلوار ساختمان کارشناسی بحث برای اتاق طرف از ترخونی آقای و زارعی سیفی آقای طرف از

 و مصوباتی به شرح  ذیل اتخاذ گردید .اق مورد بحث و بررسی قرار گرفت مالی و جاری ات
 مصوبات:

پیش پرداخت و الباقی در دو قسط  با توجه به  ظرفیت باالی تولید و شرایط  %50خرید شیشه از آقای جلیلیان بر اساس قرارداد پیوست و پرداخت -1

 انگی در استان با ترک تشریفات تصویب گردید . وکیفیت باالی شیشه سکوریت و یگ

هزار تومان مصوب درکمیسیون معامالت  وتایید  119متری  20/08/1400مورخ  394خرید  سنگ مصنوعی از آقای سالک  بر اساس قرارداد شماره -2

 نمونه  با ترک تشریفات  مصوب گردید.

هزار تومان با ترک تشریفات موافقت  550هزار تومان و اسلب  350طولی 60لی با خرید خرید الباقی سنگ  از الگودرز بر اساس نمونه های خرید قب-3

 گردید.

 از خرید آهن آالت مربوط به نصب پنجره ، لب بند وفرم های درب ورودی توسط اتاق بر اساس پیش فاکتور ارائه شده در جهت کاهش هزینه ها خارج-4

 .یشان(خریداری شودقرارداد آقای کهیایی ) بدون اختصاص درصد به ا

 سود خرید مصالح  بر اساس مصوبه کمیسیون معامالتی موافقت گردید . %5با انعقاد قرارداد پیمانکاری آقای مهندس رازانی با -5

 حق الزحمه  مصوب گردید. بتبا میلیون تومان  25به مبلغ  قای  خورشیدی  آ  756050پرداخت  چک شماره   -6

 ه  و پرداخت کلیهیوسازت سگردید و الباقی  پ ویه حساب  موافقتت تسن  بابامیلون  توم 5غ به مبل   327034اره   مشپرداخت چک خانم بهنامجو  به -7

 گردید. توام های به نام ایشان با بانکهای  استان  موافق

خود  از واگذاری  سهم درصد  26 تهاتر  سهم رشناسی  انجام شده  در خصوصت عماد پیمان  با کاچنانچه  شرکمدنی   بلوار کارشناسیدر خصوص -8

تسویه حساب نهایی  برای انجام کار شناسی  موافقت گردید ری کوچک  بر اساس  نظر کارواحد  تجاریافت  یک واحد مسکونی  ویک ی بزرگ  و درتجا

 کت عماد پیمان باشد .صورت گیرد  و در صورتی که کارشناسی مورد قبول شرکت عماد پیمان  واقع نشود  هزینه کارشناسی بر عهده شر
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 رئیسهخالصه  مذاکرات و مصوبات هیئت 
 

 

 53شماره:   رئیسهام جلسه: هیئت ن 29/09/1400تاریخ جلسه:  

 -میهمانان :    -غائبین :   5تعداد حاضرین:    

 جلسه : دستور

 جلسه : دستور

  مالی حوزه در بهرامی  ایآق جناب موضوعات  طرح -1

 بحث و بررسی مسائل جاری اتاق -2

 

 مشروح  مذاکرات:

 اتاق برگزار گردید .  محل در  10:00ساعت 29/09/1400مورخ   دوشنبهدر روز   رئیسهبا حضور اعضای هیئت  رئیسهجلسه هیئت 

دگاه و ورار فولپروژه ب عات  ساختمان وفت درا دامه موضرگد بحث وبررسی قرار موره مسائل مالی  اتاق به دستو جلس جلسه با توجهابتدا 

و د بررسی قرار گرفت روار مدنی  مولتر  ساختمان  باهت ست آقای سیفی زارعی در خصوص نحوه پرداخت چک برایاوع درخوموض

 مصوباتی به شرح  ذیل اتخاذ گردید .

 مصوبات:

 و اضافه نمودن فوق العاده شغل به % 26مصوب گردید لیست حقوق و مزایا پرسنل با در نظر گرفتن افزایش -1

به عنوان  ی که رسیدندی گردد و به هر تصمیمآقای فالح  وآقای بهرامی بازنگر توسط "کارکرد روزانه مجددا

 .ات قبل هم اعمال گرددوشود  وبرای سن رئیسه در نظر گرفته وبه  هیئتمص

مورخ  16499ت  رئیسه در خصوص سهم آقای سیفی زارعی  و درخواست شماره به مصوبه قبلی هیئ هبا توج -2

با گرفتن چک دو ماهه جهت تسویه مابه التفاوت موافقت گردید و مقرر شد واحد حقوقی طی  28/09/1400

 صورتجلسه ای موضوع را بررسی وتائید نهایی ارائه نمایند .

 مقرر گردید هزینه کارشناسی آقای رحیمی فر توسط اتاق پرداخت گردد.-3
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 رئیسهخالصه  مذاکرات و مصوبات هیئت 
 

 

 54شماره:   رئیسهام جلسه: هیئت ن 29/10/1400تاریخ جلسه:  

 -یهمانان :  م آقای اسالمیه غائبین :   4تعداد حاضرین:    

 جلسه : دستور

 جلسه : دستور

 اتاق همدان 1401بودجه سال بحث و بررسی   -1

  سایر موارد-2

 

 مشروح  مذاکرات:

 اتاق برگزار گردید .  محل در  11:00ساعت 29/10/1400مورخ   دوشنبهدر روز   رئیسهبا حضور اعضای هیئت  رئیسهجلسه هیئت 

د روم  موضعات جاریاتاق مورد بحث وبررسی قرار گرفت درا دامه موضوعات   1401بودجه سال جلسه  رجلسه با توجه به دستوابتدا 

 و مصوباتی به شرح  ذیل اتخاذ گردید .بررسی قرار گرفت 

 مصوبات:

نسبت به مصوب  %10با اعمال تغییرات و افزایش در هزینه اداری به میزان  1401مقرر گردید  بودجه پیش بینی  سال -1

ییرات  در هزینه  های ساختمانی پیش بینی خرید  ساختمان نسبت به سال قبل  و همچنین تغ %50سال قبل  ،هزینه پرسنلی 

مالیر، هزینه های تکمیل  فاز ساختمان اداری بلوار فرودگاه و ،نقل و انتقال  سندهای بلوار مدنی ، خرید خودرو  و 

 اصالح گردد  و مجدد در  جلسه هیئت رئیسه  بررسی گردد .  ITتجهیزات ساختمان  اداری  و زیر ساخت 

 میلیون تومان موافقت گردید  3ا افزایش مبلغ قرارداد آقای سرانجام ) همکار دفتر مالیر( به مبلغ ب -2
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 رئیسهخالصه  مذاکرات و مصوبات هیئت 
 

 

 55شماره:   رئیسهام جلسه: هیئت ن 04/11/1400تاریخ جلسه:  

 -یهمانان :  م آقای اسالمیه غائبین :   4تعداد حاضرین:    

 جلسه : دستور

 جلسه : دستور

 اتاق همدان 1401بودجه سال بحث و بررسی   -1
 

 مشروح  مذاکرات:

 اتاق برگزار گردید .  محل در  9:00ساعت 04/11/1400مورخ   دوشنبهدر روز   رئیسهبا حضور اعضای هیئت  رئیسهجلسه هیئت 

د روم  موضعات جاریدرا دامه موضوعات  اتاق مورد بحث وبررسی قرار گرفت  1401بودجه سال جلسه  رجلسه با توجه به دستوابتدا 

 و مصوباتی به شرح  ذیل اتخاذ گردید .بررسی قرار گرفت 

 مصوبات:

میلیارد   20میلیارد تومان  لحاظ گردد و  25روش اموال  سقف دررابطه با بودجه پیشنهادی مقرر گردید که در ردیف  ف-1

 میلیارد  در رابطه با  خرید تجهیرات و اثاثیه ساختمان  لحاظ گردد. 5تومان  آن در  رابطه با  هزینه های ساختمان  و 

امه  وآیین نامه ر اساس شیوه ندر رابطه با خرید زمین  یا ساختمان مالیر ،  دبیر اتاق  نسبت به پیگیری  از اتاق ایران  ب-2

 تاسیس شعب اتاقهای بازگانی  جهت پایدار نمودن  اعتبار پیشنهادی  در شیوه نامه اقدام نماید .

 قرارداد ها به صورت  دو ساله  تنظیم گردد 1401در  رابطه با قرارداد  پرسنل مقرر  گردید  از سال  -3
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 رئیسهخالصه  مذاکرات و مصوبات هیئت 
 

 

 56شماره:   رئیسهام جلسه: هیئت ن 30/11/1400تاریخ جلسه:  

 -یهمانان :  م  -غائبین :   5تعداد حاضرین:    

 جلسه : دستور

 طرح توجیهی  ایجاد شعبه اتاق مالیر . -1

 گزارش پیشرفت  پروژه ساختمان بلوار  فرودگاه.-2

 زاریابی به سلیمانیه و ارمنستان.طرح موضوع اعزام هیئت با-3

 طرح  مصوبات کمیسیون معامالت.-4

 بحث وبررسی مسائل جاری اتاق-5
 

 مشروح  مذاکرات:

 اتاق برگزار گردید .  محل در  10:00ساعت 30/11/1400مورخ   شنبهدر روز   رئیسهبا حضور اعضای هیئت  رئیسهجلسه هیئت 

و مصوباتی به شرح  ذیل اتخاذ د بررسی قرار گرفت روم  عات جاریوموض  مورد بحث وبررسی قرار گرفت درا دامه موارد دستور جلسه 

 گردید .

 مصوبات:

مقرر گردید نسبت به ارسال نامه ی  درخواست و طرح توجیهی تاسیس اتاق مالیر  مصوب هیئت رئیسه اتاق همدان  -1-1

 شیوه نامه  مصوب  اتاق ایران  اقدام گردد.به اتاق ایران جهت پیگیری  تاسیس اتاق مالیر  بر اساس 

ورهای سلیمانیه و  ارمنستان جهت گسترش  مروادات تجاری با کش-اعزام هیئت تجاری  بازاریابی به  اقلیم کردستان عراق-2

 همسایه مصوب گردید.

عفری نسب قای جمقرر گردید  نسبت به چاپ کتاب  اطالعات وقوانین مالیاتی که توسط جتاب آقای فالح وجناب آ-3

 نسخه اقدام گردد. 300جمع آوری  گردیده است  به تعداد 

مقرر گردید  نسبت به مذاکره  با مالک ساختمان استیجاری اتاق )آقای طهوری ( برای تمدید اجاره ساختمان  به مدت -4

 ماه تا یکسال  به جهت اتمام  پروژه  ساختمان اداری  اتاق اقدام گردد.  6

 نسبت به خرید خودرو مناسب  برای اتاق مالیر اقدام گردد.مقرر گردید -5
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 رئیسهخالصه  مذاکرات و مصوبات هیئت 
 

 57شماره:   رئیسهام جلسه: هیئت ن 19/12/1400تاریخ جلسه:  

 -یهمانان :  م اسالمیهآقای غائبین :   4تعداد حاضرین:    

 جلسه : دستور

 بحث وبررسی مسائل جاری اتاق -1
 

 مشروح  مذاکرات:

 اتاق برگزار گردید . پروژه  محل در  11:00ساعت 19/12/1400مورخ   شنبهپنجدر روز   رئیسهبا حضور اعضای هیئت  رئیسهجلسه هیئت 

و مصوباتی به شرح  ذیل اتخاذ د بررسی قرار گرفت روم  عات جاریوموض  مورد بحث وبررسی قرار گرفت درا دامه موارد دستور جلسه 

 گردید .

 مصوبات:

مصالح و تجهیزات و  پرداخت صورت وضعیت مصوبات  کمیسیون معامالتی شامل  بند در خصوص  خرید  -1

 مطرح گردید و توسط اعضای محترم هیئت رئیسه  گردید .  ها 

 44-43-42-41—40-39-38-37تیصورت وضع -ییایکهمهندس  1

 -وال پست- ییایکهمهندس  2

 -حق الزحمه -ییایکهمهندس  3

 -سنگ دیخر -انیشا یبرسنگ 4

 سنگ دیخر- لرستون یسنگبر 5

 -آهن دیخر-یآهن آالت محمد 6

 -اجناس جهت آسانسور دیخر-آسانسور یایدن 7

 -نصب آسانسور-کهن صعود 8

 -ناظر پروژه-غرب نابیس 9

 -یسنگ مصنوع-صابر سالک 10

  ملزومات و اتصاالت-عصر ارتباطات کومش 11

  نت جهت ساخت کانالبرز دیخر-یمعصوم یکانال ساز 12

  حق الزحمه-یمعصوم یکانال ساز 13

  ورق جهت ساخت کانال دیخر-یمعصوم یکانال ساز 14
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  تابلو برق-رویجهان سنجش ن 15

  آسانسور ایدربه-ارانیشرکت  16

  لوله و اتصاالت- فروشگاه سپاهان 17

  لوله و اتصاالت-فروشگاه الوند 18

  ب/مخزن سوختدودکش/مخزن آ-افشار یگروه صنعت 19

  تابلو فرمان آسانسور دیخر-کیشرکت آت 20

  گودرزیال 120*60سنگ-لرستون یسنگبر 21

  آ,سانسور ربکسیموتور گ-انیشرکت آر 22

  توکار یبلندگو سقف-یغالمرضا صلوات 23

  ینیس یزیرنگ آم-یتابلو برق صنعت 24 

  چراغ دیخر-روشن همدان انیرا 25

  ارداریبکه /کابل شبکه شکابل ش-و کابل همدان میس 26

  ریو سختگ یلیمنابع انبساط و کو-هیتهو رایو 27

  یجعبه آتش نشان-هیتهو رایو 28

  یسقف لیفن کو دیخر-هیشرکت تهو 29

  -قیعا دیخر شرکت آتا صنعت 30

  موتیر دیخر-ییروشنا انیشرکت را 31

  آسانسور نیکاب-نیکاب زانیشرکت م 32

  ات و اتصاالتملزوم-عصر ارتباطات کومش 33

   یبرق زاتیتجه گستر مهر وایه 34

  پنل  دیخر صنعت تجارت الوند بسپار 35

  بوستر پمپ دیخر تلمبه موتور غرب 36

  حسن انجام کار -الوند یاحداث پ 37

 لوله و اتصاالت دیخر یدریفروشگاه ح 38

   آهن-فوالد تجارت اکباتان 39

  لوله و اتصاالت -فروشگاه الوند 40

 خازن دیخر-فراکوه زاتیرکت تجهش 41
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 تیصورت وضع- یمهندس رازان       42

  

با توجه  به خدمات وفعالیت های رایگان  وکارشناسی اعضای  در خصوص  هدایای  پایان سال مقرر گردید-2

میلیون تومان  به  3میلیون تا  5محترم  هیئت رئیسه کمیسیون ها و  تشکل ها  و مجموعه های وابسته  بین 

سکه و   2صورت نقدی و غیر نقدی  همراه با لوح تقدیر تقدیم شود .  و همچنین برای اعضای شورای  گفتگو  

کارت هدیه  ، همسران هیئت نمایندگان  یک سکه و  مشاورین کارت هدیه و  اتاق ایران و معاونت ها  و مدیران  

اداش پرسنل بر اساس صالحدید رئیس اتاق  کارت هدیه  و روسای  اتاق های سراسر کشور  هدیه غیر نقدی و پ

 پرداخت گردد. 
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 43شماره:   رئیسهنام جلسه: هیئت  24/01/1400اریخ جلسه:  ت

 -میهمانان :   غائبین :      5تعداد حاضرین:    

 دستور جلسه:

 ساختمان بلوار مدنی  .طرح نامه عماد پیمان در خصوص ارائه پیشنهادات  جهت تهاتر سهم شراکت  -

 گزارش آخرین اقداما ت پروژه بلوار فرودگاه -

 طرح نامه های رسیده .-

 ارائه برنامه های اعزام  هیئت  به ارمنستان وسوریه .  -

 بحث وبررسی مسائل جاری اتاق.  -

 سایر موارد .-

 مشروح  مذاکرات:

نامه ارسالی   اتاق برگزار گردید . ابتدای جلسهمحل در  11ساعت  چهارشنبهدر روز   رئیسهبا حضور اعضای هیئت  رئیسهجلسه هیئت 

نامه های اتاق ایران در جلسه طرح درا دامه از سوی شرکت  عماد پیمان مبنی بر ارائه  پیشنهادات جهت تهاتر طرح  وقرائت گردید . 

شی برای کسب رتبه  اول و تقدیر و  تشکر بعمل آمده  قرائت گردید  . همچنین گردید. نامه انتخاب اتاق همدان از سوی موسسه آموز

 گزارش  پیشرفت  بلوار فرودگاه  توسطو شیوه نامه آیین نامه انضباطی  اتاق ودرخواست تشکیل کمیته سازش در اتاق طرح گردید 

برنامه اعزام به دوکشور ارمنستان و  سوریه  برای  موضوع بعدی در خصوص   .ریاست اتاق به اطالع اعضای هیئت رئیسه رسانیده شد 

بحث بازاریابی و گسترش  بازارهای هدف  بود که با توجه به حضور ریاست اتاق در  هیئت رئیسه اتاق مشترک و  استفاده از ظرفیت  راه 

ی  اتاق مشترک ایران وفنالند  و درخواست معرف نامه اتاق ایران  مبنی بر  تشکیل   و  اندازی مرکز تجاری کشور سوریه پیشنهاد  گردید

نماینده اتاق  جهت عضویت  دراتاق مشترک  طرح گردید  . موضوع  پیشنهادی  حذف  کارت بازگانی که در کارگروه ستاد تسهیل کشور 

بود .نامه های اظهار  جلسه  ستاد تسهیل  مطرح شده 111طرح گردیده بود  در جلسه  به بحث وبررسی  گذاشته شد . این موضوع در 

و طرح  مشکالت  اقتصادی  پیرو جلسه  با دادستان و مسائل  تامین   1400نظر  و پیشنهادات  اتاق در خصوص برنامه  های سال 

 اجتماعی  که توسط آقای فالح  تنظیم گردیده بود به سمع  ونظر  حضار رسانیده شد. 

 فت  و  مصوباتی به شرح  ذیل اتخاذ گردید .درادامه  مطالب دستور جلسه مورد بررسی قرار گر

 مصوبات:

در جلسه  طرح  گردید و با تهاتر واحد تجاری کوچک   19/01/1400مورخ  00-16026پیشنهاد شرکت  عماد پیمان  طی نامه شماره -

مبنای حق وحقوق و مطالبات میلیون تومان بر  200ریال (  000/000/000/2و همچنین  با پرداخت  مبلغ )   5و واحد مسکونی  طبقه 

 شرکت وصورت وضعیت کارگاه و تجهیز کارگاه موافقت  گردید .

 مقرر شد موضوع تشکیل  کمیته سازش  در جلسه هیئت نمایندگان  جهت تعیین  اعضای کمیته طرح و تصمیم گیری شود .-2

 رد موافقت قرار گرفت .پیشنهاد اعزام هیئت تجاری  به دو کشور سوریه وارمنستان مطرح  گردید و مو-3

مقررگردید اقای امیر اسالمیه عضو محترم هیئت رئیسه به عنوان نماینده اتاق  جهت عضویت در هیئت موسس و مجمع اتاق مشترک -4

 ایران وفنالند  معرفی گردند.

وص ی از سوی اتاق در خصمصوبات یکصد ویازدهیمن جلسه ستاد تسهیل ورفع موانع  تولید در جلسه طرح گردید و مقرر شد گزارش-5

 بند پیشنهادی  برای حذف  کارت بازرگانی  مبنی بر تبعات  واثرات  برای ممانعت  از اجرایی شدن این پیشنهاد تهیه و ارسال  گردد.
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 44شماره:   رئیسهنام جلسه: هیئت  04/03/1400تاریخ جلسه:  

 -میهمانان :   آقای اسالمیهغائبین :      4تعداد حاضرین:    

 دستور جلسه:

 پیشنهادات  جهت تهاتر سهم شراکت ساختمان بلوار مدنی  .پیگیری  مصوبه قبلی  شرکت  عماد پیمان  مبنی  بر ارائه  -

 گزارش آخرین اقدامات پروژه بلوار فرودگاه .-

 طرح نامه های رسیده .-

 بحث وبررسی مسائل جاری اتاق.  -

 سایر موارد .-

 مشروح  مذاکرات:

جلسه با خیر مقدم ریاست اتاق برگزار گردید . محل در  9ساعت  شنبهسه در روز   رئیسهبا حضور اعضای هیئت  رئیسهجلسه هیئت 

محترم اتاق و تبریک اعیاد گذشته آغاز گردید. آقای زبردست گزارش  محاسبات صورت گرفته برای  نحوه پرداخت  ها به شریک  با 

 از اتاق ایران  که تلفنی هم توجه به متراژهای  انجام شده  به سمع و نظر  اعضای هیئت رئیسه رسانیدند  . درادامه  نامه درخواست  وام

به استحضار هیئت رئیسه رسانیده شده بود مطرح گردید . و گزارش روند اجرای پروژه بلوار فرودگاه  ارائه شد .  موضوع بعدی نامه امور 

اق مورد ی اتبین الملل جهت معرفی نماینده  مجمع موسس اتاق مشترک ایران وازبکستان طرح گردید در ادامه آیین نامه کمیسیونها

   بازنگری وبررسی  قرار گرفت و اصالحاتی در  برخی بند ها لحاظ گردید.  که برای تصویب نهایی  به جلسه هیئت نمایندگان  ارائه گردد.
 درادامه  مطالب دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مصوباتی به شرح  ذیل اتخاذ گردید .

 مصوبات:

 اشتراکی سهم از اول طبقه در 16/24 مسکونی قسمتهای در شده اضافه متراژ و خطی تک نقشه آخرین به توجه با گردید مقرر-1

 .گردد لحاظ فروش امکان طرف دو هر برای مسکونی

 تشرک  بدهی و پنجم طبقه  مساحت افزایش به توجه با  قبلی مصوبه طبق تومان 000/000/200 پرداخت خصوص در گردید مقرر-2

 از  تومان 000/000/126 مبلغ و کسر ایشان بدهی از تومان میلیون 200 مبلغ گردید مقرر تومان 989/523/326 مبلغ به پیمان عماد

 .گردد دریافت  پیمان عماد  شرکت

 .گردد  لحاظ پارکینگ  نقد وجه  میلیون 50 پرداخت صورت در کوچک تجاری در شده درخواست  پارکنیگ خصوص در-3

  ضایاع از محمودی یاآقای رحیق طالبی آقای گردید مقرر ازبکستان و ایران مشترک اتاق مجمع در اتاق  نماینده معرفی خصوص در-4

 .  گردند معرفی نمایندگان هیئت

  دگاننماین هیئت جلسه به تصویب جهت و گرفت قرار واصالحات تغییرات با بازنگری مورد همدان اتاق های کمیسیون نامه آیین-5

 .  گردید ارائه

 ای  یک با  وام مبلغ وعودت بازگشت به نسبت که گردید مصوب و طرح تومان میلیارد 5 مبلغ به ایران اتاق از وام درخواست موضوع-6

 . گردد اقدام  اتاق ساختمان تجاری واحد  فروش محل از تنفس دوسال

 به  پروژه در اقدامات کلیه  شد مقرر تنظیمی های وضعیت صورت و  فرودگاه بلوار در اتاق ساختمان  مصالح خرید خصوص در-7

 . است شده انجام روال  همین نیز کنون تا و شود انجام مشاور وتایید امضا با و  مکتوب صورت



 
 
 

                                
Hamedan Chamber of Commerce ,Industries ,Mines &Agriculture 

 

                                                                                                                                                               

 رئیسهخالصه  مذاکرات و مصوبات هیئت 
 

 

 45شماره:   رئیسهنام جلسه: هیئت  24/03/1400تاریخ جلسه:  

 -میهمانان :   غائبین :      5تعداد حاضرین:    

 دستور جلسه:

 گزارش آخرین اقدامات پروژه بلوار فرودگاه . -

 بحث وبررسی مسائل جاری اتاق.  -

 سایر موارد .-

 مشروح  مذاکرات:

پس از خیر مقدم ریاست  اتاق برگزار گردید . محل در  11ساعت  شنبهدودر روز   رئیسهبا حضور اعضای هیئت  رئیسهجلسه هیئت 

محترم اتاق آقای بهرامی گزارش کمیته معامالتی و تصمیمات متخذه در جلسه  کمیته را ارائه  نمودند . تصمیمات در خصوص نحوه خرید 

ادامه  درمصالح   اعالم گردید  همچنین  نامه اتاق ایران در خصوص اعالم اولویت ها و نیازهای اقتصادی تحقیقاتی اتاق را طرح نمودند 

 مطالب دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مصوباتی به شرح  ذیل اتخاذ گردید .

 مصوبات:

با توجه به تصمیمات متخذه در کمیسیون مالیاتی مبنی بر خرید مصالح و تجهیزات برق و مکانیک مقرر گردید پس از اعالم لیست -1

نیازجهت قرارداد اجرای تاسیسات برق ومکانیک درصورت وجود  نمایندگی و کارخانه اقالم توسط مهندسین مشاورکلیه تجهیزات مورد 

تولیدی از استان خریداری شود و در صورت کسری اقالم از نمایندگی معتبر که به تایید مهندسین مشاور ) آقای مهندس علوی وآقای 

 مهندس روان (  رسیده است ، خریداری گردد.

شیشه  مقرر گردید از ظرفیت های بومی استان استفاده شود  و واحدهای  فعال در استان  در این خصوص در خصوص تهیه پنجره و  -2

 رصد و بررسی و مورداستفاده قرار گیرد.

 مقرر گردید کلیه پرداختهای آقای کهیایی بر اساس نامه های دریافتی از شرکت ناظر ) مهندسین مشاور سیناب غرب( صورت پذیرد -3

ید درخصوص نامه اتاق ایران مبنی بر اعالم  اولویت ها و نیازهای تحقیقاتی اتاق ، نظر سنجی از اعضای هیئت نمایندگان  مقرر گرد-4

 صورت گیرد .

 



 
 
 

                                
Hamedan Chamber of Commerce ,Industries ,Mines &Agriculture 

 

                                                                                                                                                               

 رئیسهخالصه  مذاکرات و مصوبات هیئت 
 

 

 46شماره:   رئیسهام جلسه: هیئت ن 23/04/1400تاریخ جلسه:  

 -میهمانان :      آقای ایزدیائبین :  غ 4تعداد حاضرین:    

 دستور جلسه:

 گزارش آخرین اقدامات پروژه بلوار فرودگاه-

 1399انتخاب حسابرس سال -

 بحث وبررسی مسائل جاری اتاق -

 

 مشروح  مذاکرات:

پس  اتاق برگزار گردید . محل در  11ساعت 23/04/1400مورخ  چهارشنبه در روز   رئیسهبا حضور اعضای هیئت  رئیسهجلسه هیئت 

مطالب دستور جلسه مورد  درادامه.  ارائه گردید دگاه وراقدامات اجرایی پروژه ساختمان بلوار فگزارش از خیر مقدم ریاست محترم 

 بررسی قرار گرفت و مصوباتی به شرح  ذیل اتخاذ گردید .

 مصوبات:

/س ه 59/97/14 شماره به پزشکی علوم خوابگاه احداث جهت مالی کمک درخواست بر مبنی سالمت خیرین مجمع نامه به توجه با-1

 . کردند پرداخت تومان میلیون 10 مبلغ گردید مقرر 22/04/1400مورخ 

 .گردد رسانی اطالع اتاق اعضای به بحران مدیریت در آالت ماشین و تجهیزات هماهنگیو نگهداری نحوه نامه آیین گردید مقرر -2

 ارائه نمایندگان هیئت آتی جلسه در بهرامی آقای توسط دانهم اتاق 99 سال حسابرسی متقاضی حسابرسان گزارش گردید مقرر-3

 .گردد

 سازمان معاون و ریاست توسط صمت سازمان اصلی امضای با بازرگانی کارت صدور متقاضیان اهلیت احراز صورتجلسه گردید مقرر -4

 گردد ارائه اتاق به نهایی امضای برای
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 47شماره:   رئیسهام جلسه: هیئت ن 10/06/1400تاریخ جلسه:  

 -یهمانان :  م   سالمیهآقای اغائبین :   4تعداد حاضرین:    

 دستور جلسه:

 گزارش آخرین اقدامات پروژه بلوار فرودگاه-

 بحث وبررسی مسائل جاری اتاق -

 

 مشروح  مذاکرات:

درادامه  اتاق برگزار گردید . محل در  11ساعت 10/06/1400مورخ  چهارشنبه در روز   رئیسهبا حضور اعضای هیئت  رئیسهجلسه هیئت 

گزارشی  ستن  قرائت گردید . در این خصوص آقای زبردااتاق  ایران در خصوص معرفی نماینده رابط با مجمع  نمایندگان است نامه دبیر

  مودندث تغییر قانون اتاق ارائه نبح رئیسه  اتاق ایران  پیرامون هیئتلسه مشترک  با مجمع نمایندگان استان  در تهران  با حضور  از ج

ی اشخاص حقوق تجارت برای بازرگانی  در سامانه جامع به وزارت صمت در خصوص امکان صدور و تمدید کارت  ریاست اتاق ایراننامه 

 اقدامات اجراییگزارش  همچنین قرائت نموندن استان را ادر هم قیوسهم عواید شخص حقو خانه  و پرداخت مالیاترکا رقراتازمحل اس

درادامه مطالب دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مصوباتی به شرح  ذیل اتخاذ گردید .  ارائه گردید ودگاه پروژه ساختمان بلوار فر

. 

 مصوبات:

اتاق با  نماینده تام االختیارمقرر گردید  آقای مهندس زبردست به عنوان  28/04/1400/ص مورخ 3797/2/10با توجه به  نامه -1

 مجمع  نمایندگان استان معرفی گردند.

با توجه به گزارش اعضای کمیسیون معامالت در خصوص خرید درب و پنجره از شرکت کویر مقرر گردید بر اساس مصوبه  جلسه  -2

 و پنجره از شرکت کویر  اقدام گردد. برنسبت به خرید  دوقرارداد فی مابین    10/06/1400ون معامالت  مورخ یکمیس
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 48شماره:   رئیسهام جلسه: هیئت ن 22/06/1400تاریخ جلسه:  

 -میهمانان :     سالمیهآقای اغائبین :   4تعداد حاضرین:    

 دستور جلسه:

 گزارش آخرین اقدامات پروژه بلوار فرودگاه-

 بحث وبررسی مسائل جاری اتاق -
 

 مشروح  مذاکرات:

درادامه  اتاق برگزار گردید . محل در  10ساعت 22/06/1400مورخ  چهارشنبه در روز   رئیسهبا حضور اعضای هیئت  رئیسهجلسه هیئت 

و  روند کارمدیریت پیمان کی  پروژه  ، یب وپنجره و پیشرفت فیزروند خرید در ، ودگاهاقدامات اجرایی پروژه ساختمان بلوار فرگزارش 

 .  ارائه گردید تشریفات طی شده در  کارگاه 

 توضیحاتی در خصوصهمچنین تائید قرار گرفت.   درنیز طرح گردید و مو ( وژه) مشاور پر ت سیناب غرب دامه تمدید قرارداد شرکدرا

رائه ااساس تیپ قراردادهای نظام مهندسی توجه به نیاز مهندسین برق ومکانیک  وپیش نویس متن قراداد بر قرارداد خدمات نظارت با 

ر بمه معاون امور استانهاو تشکلهای اتاق ایران )آقای زمانی (  در خصوص درج آراء قضائی  با توجه  به قانون  سالمت اداری نا . گردید.

 آقای زبردست نامه اتاق ایران در خصوص پیشنهادات اصالحات اقتصادی را طرح نمودند  همچنین روی سایت مطرح شد.

 درادامه مطالب دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مصوباتی به شرح  ذیل اتخاذ گردید .

 مصوبات:

برای قراردادها صادر شود  مبلغ اینگونه بایستی چک مدت دار  "ومامقرر شد که بر اساس مبالغ اعالم شده موجودی در صورتیکه لز-1

 چکها در حساب سپرده ائی مجزا ذخیره شود.

به  درخواست تمدید قرارداد شرکت سیناب غرب نسبت07/06/1400 خمور 39576/0252/00به نامه شماره  مقرر شد با توجه-2

  تمدید قرارداد اقدام گردد.

رارداد تمدید گردد و متن ق نیاز مهندسین ناظر برق  و مکانیک ساختمانی  با توجه بهقرارداد خدمات نظارت  مهندسین ناظر مقرر شد  -3

 ز رسانیده شودبه تائید واحد حقوقی اتاق نی

مقرر شد نامه ای به اتاق ایران در خصوص اصالح آیین نامه  معامالت اتاق ایران  و با توجه به ضرورت اجرای قانون سالمت اداری -4

 .تهیه و ارسال شود
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 49شماره:   رئیسهام جلسه: هیئت ن 31/06/1400تاریخ جلسه:  

 -یهمانان :  م  بهرامیآقای غائبین :   4تعداد حاضرین:    

 دستور جلسه:

 .فرودگاه بلوار پروژه اقدامات آخرین گزارش-

 مدنی بلوار خصوص در زارعی سیفی مهندس آقای درخواست طرح-

 اتاق جاری مسائل وبررسی بحث- 

 مشروح  مذاکرات:

 اتاق برگزار گردید . پروژه  محل در  9ساعت 31/06/1400مورخ  چهارشنبه در روز   رئیسهبا حضور اعضای هیئت  رئیسهجلسه هیئت 

ت و او نصب تاسیس ، روند خرید درب وپنجره و پیشرفت فیزیکی  پروژه ودگاهاقدامات اجرایی پروژه ساختمان بلوار فرگزارش درادامه 

 ندس  واگذاری مقدمات که . دنمودن ارائه مدنی بلوار های سند دریافت خصوص در یگزارشریاست اتاق  .  ارائه گردید در  کارگاه  ،   نما 

  مایندگانن هیئت هفتم دوره کار شروع  ابتدای از  بلوار مدنی پروژه ساخت روند  از گزارشی ایشان ادامه در.  است انجام حال در مالکین به

ه دش گرفته  تحویلقبلی  هدور ناز هیئت نمایندگا ورت نیمه کاره به ص 1395در سال   ومتوقف  شده بود روند ساخت  که  1394در سال 

ه آماده مشترک  با توجه ب  یتجار یدر خصوص واحدها فیتکل نییبر تع یمبن رکت عماد پیمانش  شنهادیپ  درادامه  ارائه گردید . ،  بود

  اردادقر برای  صورتجلسه  قبلی مصوبه بحث جلسه در همچنینطرح گردید .داشتند  صد در صد واحد ها   یواگذار یشدن سندها برا

رادامه مطالب دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت و د. گردید طرح ها هزینه کل پرداخت جهت مهندسین نظر و  مهندسین نظارت

 مصوباتی به شرح  ذیل اتخاذ گردید .

 مصوبات:

 مشخص درخواست مذکور شرکت شد ومقرر گردید مطرح پیمان عماد شرکت 27/06/1400 مورخ 16338/00 شماره درخواست-1

 .نماید اعالم مکتوب را بیشتر جزئیات و خود

 .گردید موافقت درخواست با و مطرح نظارت خدمات تمدید قرارداد در هزینه پرداخت مدت خصوص در ناظر مهندسین درخواست-2

 .گردید موافقت مالکین  به ها سند واگذاری با مدنی بلوار واحدهای برگی تک سندهای صدور به توجه با-3
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 50شماره:   رئیسهام جلسه: هیئت ن 27/07/1400تاریخ جلسه:  

 -میهمانان :    بهرامیقای اسالمیه وآآقای ائبین :  غ 3تعداد حاضرین:    

 دستور جلسه:

 .مدنی ساختمان و  گزارش آخرین اقدامات پروژه بلوار فرودگاه-

 .اتاق جاری مسائل وبررسی بحث- 
 مشروح  مذاکرات:

 اتاق برگزار گردید . پروژه  محل در  16ساعت 27/07/1400مورخ  شنبه سه در روز   رئیسهبا حضور اعضای هیئت  رئیسهجلسه هیئت 

رئیسه و مهندسین بازدید از پروژه با حضور آقای مهندس عباسی مدیر دفتر طرح های اتاق ایران  و اعضای هیئت جلسه  قبل از شروع 

  خصوص واحدهای  بلوار مدنیی در و صحبتهای انجام شده با آقای سیفی زارع ابتدای جلسه گزارشی از مذاکراتدر ساختمان صورت گرفت .

روژه شده در پ منجااآخرین اقدامات  همچنین .  ودرخواست ایشان مبنی بر انتقال سند سهم شریک  طبق درصد سهم ایشان مطرح گردید

ن  داماتاق  ه 1399سال   ش حسابرسیراپیش نویس گز وش گردید .راگزیر اتاق یاست و دبط رتوس مدنی  ران بلوتماخو سا بلوار فرودگاه

 جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مصوباتی به شرح  ذیل اتخاذ گردید .درادامه مطالب دستور فت .رگمورد بحث وبررسی قرار 

 مصوبات:

 و مسکونی طرح گردید و هیئت رئیسه با انجام کارشناسی موافقت نمودند. پیشنهاد آقای سیفی زارعی مبنی بر کارشناسی واحد تجاری -1 -1

 .درخواست آقای عطارد مبنی بر واگذاری سند واحد مسکونی متعلق به ایشان از ساختمان بلوار مدنی به نام دختر ایشان طرح و  موافقت گردید-2 -2

 آقای المعی صورت گیرد و در جلسه هفته آینده هیأت نمایندگان طرح گردد.با کلیات گزارش حسابرسی موافقت گردید و مقرر شد اصالحات با حضور -3 -3

 


