
  

 باهم باشیم و دیگران را با خود همراه کنیم

  

آقای مهندس منوچهریان گزارش  62/6/59مورخ  در جلسه*
شورای ادواری کانون انجمن های سراسری کشور را که در 
شهرکرد برگزار گردید ارائه داد. آقای مهندس منوچهریان ارتباط 

ربط از جمله سازمان مدیریت و و تعامل کانون را با نهادهای ذی
برنامه ریزی مثبت و سازنده ارزیابی نمود. آقای مهندس 
منوچهریان از جمله مطالب بررسی شده در نشست مزبور را 
موضوع قراردادهای سر جمع و حد نصاب آئین نامه معامالت 
تشخیص صالحیت پیمانکاران برشمرد. در ادامه آقای مهندس 

کمیلی در این خصوص ارائه داد. نوید طاهری نیز گزارش ت
نامبرده ضمناً در خصوص عملکرد و برنامه های شاخه مدیران 

 جوان سندیکا اطالع رسانی نمود. 
آقای مهندس احمدی گزارش مذاکره  5/3/59*در جلسه مورخ 

با آقای مهندس ملکیانی فرد در مورد نهائی کردن شرایط 
ئه نمود. آقای عمومی پیمان جدید و دیدگاه های طرفین، ارا

مهندس بنی احمد نیز توضیحات الزم در این زمینه را مطرح 
نمود. در این جلسه آقای مهندس راهبی گزارشی از جلسه 
کمیسیون تعیین ضرائب مالیاتی که در اتاق ایران و با حضور 
نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و تشکل های مختلف 

 برگزار گردید، ارائه نمود. 
آقای مهندس بنی احمد گزارش  63/3/59لسه مورخ *در ج

جلسه کمیسیون بهبود کسب و کار اتاق تهران در خصوص 
وضعیت و رتبه ایران در مقایسه با سایر کشورها در زمینه 

ود و تاکید کرد رتبه ایران بین سهولت کسب و کار را ارائه نم
می باشد. آقای مهندس احمدی نیز  998کشور جهان،  985

میسیون انرژی اتاق تهران در خصوص رتبه بندی جلسه ک
شرکتهای واجد صالحیت برای جوینت شدن با شرکتهای 

در مورد تعلق مالیات  62خارجی و جلسه کمیسیون موضوع ماده 
 بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را ارائه نمود. 

آقای مهندس راهبی جلسه مورخ  33/3/59*در جلسه مورخ 
در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی نهاد تعامل  65/3/59

کشور با حضور آقای دکتر نوبخت و آقای مهندس شافعی را 
 گزارش داد و افزود که در رابطه با واگذاری طرح های نیمه تمام 

 

 
به بخش خصوصی، شورای اقتصاد مصوبات ارزنده ای داشته است. کل 

طرح ملی و  9633هزار پروژه و حدود  66پروژه های نیمه تمام بالغ بر 
طرح استانی از طرحهای موجود در اولویت می باشد. در کمیسیون  6933

اقتصادی دولت هم اقداماتی در حال انجام می باشد. در این خصوص 
وهی جهت بررسی و پیگیری و ساماندهی واگذاری مقرر شد کارگر

طرحهای نیمه تمام به بخش خصوصی در سندیکا، با راهبری آقایان 
راهبی و بنی احمد تشکیل شود و از هر کمیته یک نماینده در کارگروه 

 حضور داشته باشد. 

 اخبار کمیته ها -2

 *کمیته نفت و گاز 
فرهنگی از جمله عدم در ادامه بحث تشکیل کنسرسیوم ، مشکالت -9

باور به کار گروهی مطرح گردید، این معضل در صورتی قابل حل خواهد 
بود که انجام کار گروهی در سیستم آموزشی ورود نموده و دانش آموزان 

 از کودکی با انجام کار گروهی عجین شوند. 
مناسب  رآقای مهندس شباب اطالعاتی در خصوص وجود یک فاینانس-6

پیشنهاد کرد که اعضای حاضر جهت اجرای یک پروژه  مطرح نموده، و

مشارکت نمایند و مقرر شد جزئیات این پیشنهاد در  EPCFبه صورت 
 جلسهُ آتی به صورت دقیق تر بررسی گردد. 

نفت و گاز و کمیته در نمایشگاه  در خصوص گرفتن غرفه به نام-3
 پتروشیمی گفتگوی مقدماتی انجام شد. 

 : 98/3/59جلسه 
خصوص عدم سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در بخش صنعت  در-9

نفت گفتگو شده و مواردی شامل باال بودن حجم سرمایه گذاری الزم، 
 باال بودن ریسک و مخالفتهای داخلی و خارجی مطرح شد. 

طبق درخواست هیات تحریریه مقرر شد اعضای کمیته سواالت ذیل -6
 را بررسی و پاسخ دهند: 

صنعت احداث در دوران پس از برجام و برداشته شدن (چشم انداز 6-9
 تحریم ها را چگونه پیش بینی می کنید؟ 

و رشد و (برنامه بخش خصوصی و نهادهای صنعتی برای آینده -6-6
 شکوفایی صنعت پیمانکاری و احداث را چه پیشنهاد می کنید؟

 (آیا صنعت پیمانکاری و احداث کشور توانایی رقابت با شرکتهای 6-3

کای شرکتهای اتسیساتی و صنعتی اریان  سندی



  

 خارجی را دارد؟
             (آیا بعد از گذشت حدود شش ماه از اجرایی شدن برجام شما تغییر در 2-4

 صنف خود را مشهود می بینید. 
(آیا تغییرات ایجاد شده در قراردادهای نفتی وزارت نفت به نظر شما 2-5

 مفید است یا خیر؟
پس از تحریم چه (به نظر شما دولت برای کمک به صنعت احداث 2-6

 میتواند انجام دهد؟ 

 :B.Tکمیته *

 :22/2/55جلسه 
واگذاری مسئولیت تهیه ضوابط و استانداردهای صاعقه گیر به گزارش -1

 پژوهشگاه استاندارد کرج ارائه گردیده و در این خصوص گفتگو شد. 
آقایان مهندسین میرزایی و قندهاری به عنوان اعضای فعال کمیته در -2

 انتخاب شدند. 54سال 
 ارائه و تصویب شد.  54گزارش جلسات کمیته در سال -3
گزارش فعالیت شاخه مدیران جوان سندیکا توسط آقای مهندس قاجار -4

 ارائه گردید.

 01/3/59جلسه 

در خصوص افزایش تعامل با هیات مدیره گفتگو و موارد ذیل پیشنهاد -0

 شد: 
ات مدیره ارتباط نزدیکتری (میان بدنه سندیکا )شرکتهای عضو(با هی1-1

 برقرار گردد.
های خود را ارائه داده و در قبال آن  (کاندیداهای هیات مدیره برنامه1-2

 پاسخگو باشند.
 ات مدیره از نیروهای جوان استفاده شود.(در ترکیب هی1-3

موارد ذیل مطرح  55در خصوص تعیین خط مشی کمیته در سال -2

 گردید:
 خه مدیران جوان سندیکا (افزایش تعامل با شا2-1
(افزایش تعامل با نهادها و سازمانهای بیرونی مرتبط با فعالیتهای 2-2

 کمیته 
(تهیه پیشنهادات فنی و کاربردی در خصوص افزایش درآمد و کاهش 2-3

 هزینه های سندیکا 

مقرر شد در یکی از جلسات کمیته از شاخه مدیران جوان سندیکا -3

 دعوت به عمل آید. 

 :22/3/59جلسه 
الت و محدودیتهای استفاده از ایروسل گفتگو شد، در خصوص مشک-1

مذکور دعوت  ت ایمن اقلیم مقرر شد از شرک با توجه به ادعای شرکت
شود تا در یکی از جلسات کمیته حضور یافته و توضیحات خود را ارائه 

 دهد. 
مقرر شد آقای مهندس قندهاری متن پیشنهادی برای معرفی کمیته -2

 در سایت سندیکا را تهیه نماید. 
در خصوص تعامل با هیات مدیره گفتگو شده و پیشنهاد شد تا به -3

منظور انتقال تجربه، مهارت و اطالعات تعدادی از مدیران جوان در کنار 
اعضای هیات مدیره قرار گرفته و آموزشهای الزم را دریافت نمایند. 
همچنین پیشنهاد شد تا یکی از اعضای کمیته برای شرکت در انتخابات 

د هیات مدیره داوطلب شود، همچنین مقر شد از پیشنهادات و دوره بع
 نظرات سازنده پیش کسوتان سندیکا نیز استفاده گردد. 

 *کمیته نگهداری و تعمیرات: 
 :3/3/55جلسه

مقرر شد برنامه یکساله جهت برگزاری دوره های آموزشی تهیه -1
، همچنین گردیده و دیگهای بخار، مالیات و بیمه در اولویت قرار گیرند

 مقرر شد از کمک شاخه مدیران جوان در این خصوص استفاده شود.
مدیر امور اداری سندیکا در جلسه حضور یافته و در خصوص بانکهای -2

 طرف قرارداد سندیکا و انواع خدمات ویژه آنها توضیحاتی ارائه داد. 
 : 11/3/55جلسه 

مهندس  در خصوص برگزاری سمینار دیگهای بخار مقرر شد آقای-1
همچنین مقرر شد از شرکت شریفی سیالبسهای الزم را تهیه نماید، 

پاکمن دعوت به عمل آید تا در یکی از جلسات کمیته شرکت نموده و در 
 خصوص روش برگزاری سمینار مذاکره شود. 

مقرر شد نامه پیرو تهیه و برای آقای مهندس هفده تن )مدیریت -2
 ار و رفاه اجتماعی( ارسال شود. محترم روابط کار وزارت تعاون ، ک

پیشنهاد شد تا از آقای مهندس طباطبایی )دبیر محترم انجمن صنعت -3
تاسیسات( در یکی از جلسات کمیته دعوت به عمل آمده و در خصوص 

 آموزش نیروهای تخصصی نگهداری و تعمیرات گفتگو شود. 
گرم در خصوص معایب و مزایای استفاده از پکیج به جای دیگ آب -4

 در ساختمانها گفتگو شد.
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 *کمیته تاسیسات و تجهیزات:
 : 92/9/29جلسه 

  قرائت، اصالح و تصویب شد. 29گزارش جلسات کمیته در سال -1
مقایسه نرخ عوامل پیشنهادی سندیکا به سازمان مدیریت با  جدول-9

قیمتهای مندرج در فهرست بهای تاسیسات برقی و مکانیکی بررسی 
ردی که تفاوت فاحش دارد)مانند گردیده و مقرر شد برای برخی از موا

هواکشهای حلزونی( مجدداً استعالم قیمت شود و علت تفاوت شناسایی 
 گردد. 
 :19/3/29جلسه 

م قیمتهای اخذ شده در خصوص هواکشهای حلزونی ارائه شد، با استعال-1
پیشنهادی سندیکا واقعی بوده است مقرر شد توجه به اینکه قیمتهای 

وطه به سازمان مدیریت درخواست شود تا در یکی ضمن ارائه مستندات مرب
از جلسات کارگروه بازنگری فهرست بهای تاسیسات مکانیکی، این مورد 

 مجدداً بررسی شده و مبنای استعالم قیمت سازمان شناسایی شود.
و  داده آقای مهندس همیری پروژه های نمونه برقی و مکانیکی را ارائه-9

برای آیتم هایی که در فهرست جدید  در خصوص آن گفتگو شد.مقرر شد
 ردیف ندارند، معادل یابی شود. 

ردیفهای معادل چراغهای فلورسنت قدیمی شناسایی و به آقای مهندس -3
 همیری اعالم شد. 

 : 92/3/29جلسه 
در خصوص روشهای جدید برگزاری مناقصات گفتگو شده و موارد ذیل 

 مطرح شد: 
ها به لحاظ شرایط فنی و مبالغ ریالی با توجه به گسترده بودن پروژه -1

الزم است که پروژه ها طبقه بندی شده و برای هر یک شرایط متناسبی 
 تدوین شود. 

در کشورهای پیشرفته پروژه هایی که توجیه اقتصادی دارند به -9

و توسط بخش خصوصی برگزار می شود ،  BOTو یا  EPCFروشهایی مانند 
تهای خصوصی خود را با این شرایط وفق در ایران نیز الزم است تا شرک

 دهند. 
)مینوس(  خیلی پایین طبق نظر اعضای کمیته، ارائه پیشنهاد قیمتهای-3

در مناقصات هیچ توجیه منطقی نداشته و نه تنها مشکالت عدیده ای را 
برای پیشنهاد دهنده بوجود می آورد، بلکه در درازمدت به جامعه پیمانکاری 

 شهای سندیکا در جهت واقعی کردن قیمتهای آسیب زده و کلیه تال

 زیر سوُال می برد. فهرست بها را نیز 

  قابل توجه اعضاء محترم-3

سندیکا  از شرکتهایی که تمایل دارند در کمیته نصب تجهیزات صنعتی-
عضو شوند درخواست میشود تقاضای خود را به صورت مکتوب به 
دبیرخانه سندیکا ارسال نمایند. خواهشمند است در متن نامه، نام و نام 

 خانوادگی ، مدرک تحصیلی و سمت نماینده در شرکت ذکر شود. 

 مجمع عمومی عادی سندیکا -4
با  2/3/29رخ مجمع عمومی عادی )نوبت اول( سندیکا روز یکشنبه مو

حضور اکثریت اعضاء در سالن اجتماعات سندیکا برگزار گردید. پس از 
رسمیت جلسه و مطابق با دستور ابتدا گزارشهای هیئت مدیره ، خزانه دار، 

استماع و به تصویب  29بازرسان سندیکا، ترازنامه و صورتهای مالی سال 
عنوان روزنامه اکثریت حاضر در جلسه رسید. سپس روزنامه اطالعات به 

کثیراالنتشار جهت درج آگهی های سندیکا تعیین شد.آنگاه میزان 
و نحوه  29ورودیه،حق عضویت ثابت و حق عضویت غیر مقطوع سال 

تعامل با شرکتهای بدهکار حق عضویت تعیین و به تصویب رسید. در 
ادامه نسبت به انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل سندیکا با رای کتبی و 

 و این افراد انتخاب شدند: فی اقدام شد مخ
-3علی دوستدار  -9منصور پیروی-1بازرسان اصلی :آقایان مهندسان 

 محمد صاحب الزمانی.
 بازرس علی البدل:آقای مهندس احمد سپهرآرا.

 سندیکا استماع و به تصویب رسید.  29در خاتمه خط مش کلی سال 
صصی سندیکا به شرح ذیل در این مجمع به افراد فعال در کمیته های تخ

  عطاء گردید: لوح تقدیر ا

 شرکت ساتراپ جنوب آقای مهندس افشین شباب کمیته نفت و گاز -1 
 شرکت صنایع فراساحل آقای مهندس اردالن خادمی کمیته نفت و گاز -9
شرکت کاتد الکتریک آقای مهندس امیر حسین پورمیرزا کمیته -3

 تاسیسات و تجهیزات 
تدکار نرم افزار آقای مهندس محمد رضا همیری  شرکت مهندسی-9

 کمیته تاسیسات و تجهیزات 
شرکت پارمیسران آقای مهندس اباذر چاالک کمیته نگهداری و -9

 تعمیرات 
 شرکت تهویه گستر آقای مهندس محمد مختاری زاده کمیته -2
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 نگهداری و تعمیرات 
شرکت کاربرد الکترونیک در صنایع آقای مهندس رمضانعلی میرزایی -7

 B.Tکمیته 

 B.Tکمیته شرکت ملی اطفاء ایران آقای مهندس حمید رضا قندهاری -8
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