
 1400در سال  یسیون عمران و خدمات مهندسیکمگزارش عملکرد  

 رگزاری انتخابات هیات رییسه کمیسیون عمران ب -1

 1400تعیین و تصویب برنامه های سال  -2

 1400مطابق با اهداف و برنامه های سال 09/1400/ 30جلسه کارشناسی تا تاریخ  20برگزاری  -3

همکاری با انجمن پیمانکاران در خصوص بررسی علل افزایش قیمت نامتعارف شن و ماسه و پیشنهاد    -4

 آنالیز قیمت جدید از سوی کارشناسان کمیسیون. 

 نشست مشترک کمیسیون عمران با منتخبین دوره ششم شورای شهر خرم آباد.  -5

کرمی نماینده مجلس شورای  جلسه کارشناسی و پرسخ و پاسخ با حضور آقای مهرداد ویس  2برگزاری   -6

 اسالمی شهر خرم آباد . 

برگزاری جلسه کارشناسی و پرسخ و پاسخ با حضور آقای حاتمی معاونت اقتصادی اداره کل اطالعات   -7

 استان لرستان.

 پیشنهاد دوره های آموزشی در حوزه عمران و خدمات فنی مهندسی به واحد آموزش اتاق لرستان  -8

 ی استان لرستان و ارایه راهکارها برای جبران این مقوله . بررسی سرانه فضای سبز شهرها -9

 در حوزه عمران و خدمات فنی و مهندسی.  تهیه بسته پیشنهادی به دولت سیزدهم  -10

تشکیل کارگروه مشترک کمیسیون عمران و کمیسیون گردشگری در خصوص مقاوم سازی   -11

 قلعه فلک افالک. 

 ای اسالمی. تشکیل کارگروه مشترک کمیسیون عمران و مجلس شور  -12

 . نشست مشترک با هیات رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمانبرگزاری  -13

 . با نظام مهندسی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی مشترک همکاری  عقد تفاهنامه -14

در   -15 کشور  سراسر  های  اتاق  عمران  کمیسیون  روسای  نشست  برگزاری  ریزی جهت  برنامه 

 . 1401اردیبهشت ماه  

مسکونی   -16 و  تاریخی  بناهای  سازی  مقاوم  موضوع  با  علمی  کنفرانس  آقای  حضور  برگزاری 

وثوق  دیحم دکتر  برکل  یمهندس  یفوق دکتر)فر  یرضا  دانشگاه  از  منوا    یزلزله  و مدرس دانشگاه  و محقق 

 (. متحده  االتیا

 پیگیری پروژهای نیمه تمام استان و درخواست از مسئولین ذیربط.  -17

 . 147ماده   3تبصره   –در خصوص بروز رسانی قانون مالیات های مستقیم    کارشناسی اظهار نظر  -18

 طرح جامع جریم شهر خرم آباد.  در خصوصکارشناسی   اظهار نظر -19

 خیابان حافظ.  –بافت تاریخی شهر خرم آبا د در خصوصکارشناسی   اظهار نظر -20



و برنامه ریزی در خصوص تهیه طرح   در مقابل بحران  یریکاهش خطرپذ  یراهکارها یبررس  -21

 .ندهیدر آ  یاحتمال یو مقابله با بحران ها  یر یشگ یمنظور پجامع 

تهیه اظهار نظر کارشناسی در خصوص مقاوم سازی قلعه فلک افالک جهت  پیگیری و طرح   -22

 در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی. 

اظهار   -23 و  مالیات  با کمیسیون  نشست مشترک  در خصوص جرایم  برگزاری  کارشناسی  نظر 

 دیرکرد مالیات و ارزش افزوده پیمانکاران.

 


