
  

 باهم باشیم و دیگران را با خود همراه کنیم

  

آقای مهندس شریفی در خصوص نحوه  31/4/59در جلسه مورخ  *
تعامل موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث با شورای هماهنگی 
تشکلهای مهندسی، صنفی،حرفه ای کشور و جلسه ای که بدین منظور با 

ای عضو موسسه تحقیق و توسعه برگزار شده حضور نمایندگان تشکله
بود،گزارش مبسوطی ارائه داد.اعضاء هیئت مدیره در مورد انتظارات از 
موسسه و عملکرد آن دیدگاه های خود را مطرح نمودند. در این جلسه 
آقای مهندس منوچهریان ضمن ارائه دستورالعمل نحوه گردش کار هیئت 

خصوص چگونگی بهره برداری مدیره تشکل ها، توضیحات مفصلی در 
بهینه و مدیریت زمان جلسه هیئت مدیره تشکل ها بیان نمود. نامبرده در 
مورد روند تشکیل و ثبت فدراسیونها و جنبه ها و آثار مثبت و منفی آن 

 مطالبی بیان کرد. 
آقای مهندس احمدی در خصوص بخشنامه  02/4/59جلسه مورخ * در 

دن حسابها و صدور دسته چک علیرغم بر مسدود نشبانک مرکزی مبنی 
داشتن چک برگشتی اطالع رسانی نمود و پیگیری ابالغ این بخشنامه به 

ن را ضروری دانست.آقای مهندس راهبی نیز در آبانکها و اجرایی شدن 
در شورای هماهنگی با موضوع بررسی  02/4/59خصوص جلسه مورخ 

 صیلی ارائه نمود. مشارکت در اتمام پروژه های نیمه تمام گزارش تف
آقای مهندس راهبی در خصوص جلسات  02/4/59* در جلسه مورخ 

برگزار شده در شورای هماهنگی در مورد پروژه های نیمه تمام ، گزارش 
د.حسب دعوت سندیکا،آقایان دولتشاهی ، گلسرخی،قانع وتفصیلی ارائه نم

ابسته در و باقری اعضاء هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع و
جلسه حضور یافتند وپیرامون تعامل و همکاری متقابل با سندیکا بحث و 

 تبادل نظر کردند. 
 اخبار کمیته ها -0

 کمیته نفت وگاز: *

 به حد نصاب نرسید.3/4/59جلسه 
 : 39/4/59در جلسه 

آقای مهندس شباب بعنوان نماینده کمیته در کارگروه بررسی پروژه -3
 انتخاب شد . های نیمه تمام عمرانی

پاسخ سواالت مربوط به صنعت احداث در دوره پس از برجام توسط -0
 آقای مهندس شباب به طور مکتوب ارائه گردید. 

 

 
با توجه به حضور آقای مهندس شریفی در خصوص نگهداری و -1

تعمیرات شبکه ها و خطوط انتقال نفت و گاز گفتگو شده و موارد ذیل 
 مطرح گردید: 

رعایت و یا اجرای نادرست عدم ( اعالم مشکالت حاصل از 1-3
 استانداردها و دستورالعمل های موجود 

فرما، مشاور، ناظر، (اقدام در جهت فرهنگ سازی مجموعه کار1-0
 پیمانکار و بهره بردار 

 آموزش پرسنل کارفرما،مشاور،ناظر،پیمانکارو بهره بردار (1-1
 : 05/4/59جلسه 

در این جلسه موضوع نگهداری و تعمیرات شبکه ها و خطوط انتقال با 
حضور آقایان مهندسین احمدی و شریفی به طور ویژه مورد بررسی قرار 

 طرح گردید: گرفته و موارد ذیل م
لزوم ایجاد شرکتهای بازرسی تحت پوشش بیمه جهت کنترل و -3

 بازرسی شبکه ها و خطوط انتقال در زمان اجرا و بهره برداری.
و همکاری با وزارت نفت و نهادهای زیر مجموعه  للزوم افزایش تعام-0

 آن علی الخصوص شرکت گاز استان تهران.
آب و گاز ایران، ساتراپ کارگروهی متشکل از شرکتهای توسعه -1

جنوب، گیالن سیال، مهندسی ایران ارتباط، مهندسی بنا تجهیز رادیس و 
 مهندسی ترموون به منظور انجام موارد ذیل ایجاد شد: 

(بررسی وضعیت فعلی شبکه توزیع گاز در سطح شهر تهران به 1-3
 منظور شناسایی و اعالم مشکالت موجود

ه ها، ایجاد دسترسی به سایت هول ها، (درخواست به روز رسانی نقش1-0
تست پوینت ها و......و درخواست کنترل آنها)به منظور اطمینان از عدم 

 نشتی شبکه( از اداره گاز استان تهران
(شناسایی و پیشنهاد راهکار برای رفع مشکالت موجود و به 1-1

 روزرسانی سیستم 

 : B.T*کمیته 
ایندگانی از شاخه مدیران جوان (جلسه مذکور با حضور نم 03/4/59جلسه 

 سندیکا برگزار شده و موارد ذیل مطرح گردید:
 ص مشکالت عمومی سندیکا گفتگو شد.در خصو-3
 آقای مهندس قندهاری گزارشی از فعالیتها و عملکرد و اهداف کمیته-0 

B.T  .ارائه نمود 
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 *کمیته تاسیسات و تجهیزات: 
 به دلیل گرفتاری اعضای کمیته برگزار نشد. 9/4/99جلسه 

مورخ  8-9595/94/88513در خصوص بخشنامه  32/4/99جلسه 
گفتگو و درخواست شد که موارد ذیل به شورای هماهنگی  3/9/8235

 اعالم شود:
ضعیت ها این بخشنامه در خصوص پرداختهای عادی مانند صورت و-8

 مناسب است.
در مورد سایر پرداختها مانند تعدیل و استرداد کسور وجه الضمان فرمول -3

 مناسب تهیه و ارائه شود.
بخشنامه ها و سایر قوانین و مقررات مغایر با این بخشنامه که تمدید -2

 زمان قرارداد را در رابطه با تاخیر در پرداخت منتفی می داند حذف گردد. 
در فرمول مذکور با توجه به تغییرات صورت گرفته در  396/5ضریب -4

در صورت تغییر یابد)616/5به  8299بیمه، مالیات و پیش پرداخت در سال 
تغییر پارامترهای محاسبه ضریب فوق در قراردادهای مختلف و یا در 

 سالهای آتی، ضریب مذکور متناسباًاصالح شود(.

 *کمیته نگهداری و تعمیرات: 
 (28/2/99جلسه 

پیش نویس آیین نامه  3آقای مهندس راهبی تبصره یک صفحه -8
تشخیص صالحیت پیمانکاران را قرائت نموده و توضیحات کاملی در 

در ادامه اعضای حاضر در جلسه دغدغه  خصوص مزایای آن بیان نمود،
های خود را مطرح نمودند و با پیشنهاد آقای مهندس شریفی مقرر شد 

 ت فوق العاده برگزار شود. جلسات کمیته به صور
 در خصوص نامه مجتمع تجاری زیتون مقرر شد شرکتهای عضو کمیته -3

 معرفی شوند. 
 ( 3/4/99جلسه 

آقای مهندس مجتبی قضات به عنوان نماینده کمیته جهت حضور در -8
 جلسات کارگروه بررسی پروژه های نیمه تمام عمرانی انتخاب شدند. 

ه نگهداری و تعمیرات به آیین نامه در خصوص اضافه شدن رشت-3
تشخیص صالحیت پیمانکاران گفتگو شده و اعضای حاضر درخواستهای 

 خود را به شرح ذیل مطرح نمودند:
 پیش نویس آیین نامه به صورت ذیل تغییر یابد:  3(تبصره یک صفحه 3-8

 بندز(پیمانکارانی که فعالیتهای مربوط به نگهداری و تعمیرات را به عنوان
 

یک کار مستقل انجام داده اند در حوزه همان رشته و به عنوان یک رشته 
قرر شد این متن در جلسه بعدی مستقل تشخیص صالحیت می شوند. )م

 کمیته مجدداً بررسی شده و جمله کاملتری پیشنهاد شود(.
(سقف ریالی کارهای نگهداری و تعمیرات در پایه های مختلف باید 3-3

متناسب با ماهیت کار تعیین گردیده و محدودیت تعداد کار برای این 
 رشته اصالح شود. 

در رشته های دوازده گانه  (پیشنهاد شد برای شرکتهای مجری که3-2
آیین نامه ، رتبه بندی داشته و قصد اخذ رتبه نگهداری و تعمیرات دارند 

 امتیاز ویژه ای قائل شود. 
پیشنهاد شد آقای مهندس چاالک در جلسات کارگروه تشخیص -2

 صالحیت شورای هماهنگی شرکت نمایند. 
ه، در خصوص مقرر شد پس از اضافه شدن رشته نگهداری به آیین نام-4

 تدوین فهرست بهای نگهداری و تعمیرات اقدام شود. 
 به دلیل همزمانی با جلسه هیات رئیسه سندیکا لغو گردید.  3/4/99جلسه 

در ادامه بررسی پیش نویس آیین نامه تشخیص  84/4/99جلسه 
 صالحیت موارد ذیل مطرح شد: 

ای مجری پس از بحث و تبادل نظر، لحاظ امتیاز ویژه برای شرکته-8
 منتفی گردید.

مقرر شد حداکثر مبلغ و ظرفیت مجاز کارهای نگهداری و تعمیرات، -3
کار مجاز برای پایه های مختلف توسط  دحد نصاب کار شاخص و تعدا

 اعضای کمیته تعیین شود. 
مقرر شد شرایط به گونه ای تعریف شود که جهت اخذ رتبه در رشته -2

 کاری نگهداری و تعمیرات مالک عمل نگهداری و تعمیرات صرفاً سوابق 
 قرار گیرد.

 :38/4/99جلسه
 شود:  3مقرر شد متن ذیل به عنوان متن جایگزین تبصرهُ یک صفحه-8

تبصره: پیمانکارانی که فعالیت آنها در زمینه نگهداری، تعمیرات و بهره 
برداری باشد در رشته نگهداری و تعمیرات و یا بهره برداری مرتبط با 

الیت هم می توانند تشخیص صالحیت شوند. مالک عمل برای حوزه فع
تشخیص صالحیت در نگهداری و تعمیرات و بهره برداری فقط کارهای 

 انجام شده در این حوزه می باشد. 
نامه تهیه شده توسط دفتر فنی سندیکا در مورد جمع بندی نظرات -3

 سندیکا قرائت و اصالح گردید. 
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پیشنهاد شد بر اساس میانگین ریالی کارهای در دست اجرای تعدادی از -3
شرکتهای عضو سندیکا که به طور اختصاصی در زمینه نگهداری فعالیت 
دارند یک مبلغ تعیین کرده و آن را به عنوان شرایط پایه دو رشته 
نگهداری و تعمیرات در نظر بگیریم. در همین خصوص بحث و گفتگو 

ه و مقرر شد جمع مبالغ ریالی کارهای یک شرکت پایه دو رشته شد
فرض شود و بر همین  ریال نگهداری و تعمیرات معادل چهل میلیارد

 اساس در جلسه بعدی سایر حد نصاب ها محاسبه شود.
 :82/4/59جلسه 

با فرض اینکه یک شرکت دارای شرایط مابین پایه یک و پایه دو در سال 
ریال کار داشته باشد و معادل این میزان کار را در چهل میلیارد  5359

باشد جدولی تهیه گردیده و سپس بیست سال گذشته نیز انجام داده 
جداول مشابهی برای مبالغ ده، بیست، سی و پنجاه  ریال نیز تهیه شد و 

 نهایتاً شرایط ذیل توسط کمیته تعریف شد: 
-8تبصره ل اضافه شود: ، تبصره دو بشرح ذی55بعد از تبصرهُ یک ماده -5

با ضریب یک محاسبه می  PKدر مورد قراردادهای نگهداری و تعمیرات 
 شود. 

 به شرح ذیل اضافه شود:  7، بند5ذیل جدول پیوست  6بعد از بند -8
کار ذکر تعداد کارهای مجاز برای رشته نگهداری سه برابر تعداد -7بند 

رفیت کاری مندرج شده در جدول پیوست یک و ظرفیت کاری یک سوم ظ
 در جدول مذکور می باشد. 

 عالوه بر متن پیشنهادی قبلی، متن ذیل نیز به عنوان یک پیشنهاد-3
 جهت تعریف رشته نگهداری و تعمیرات و بهره برداری در صفحه شش

 آیین نامه پس از بند )ر( ارائه شود:
 بند ز(رشته نگهداری و تعمیرات و بهره برداری: 

نگهداری و تعمیرات و بهره برداری مربوط به رشته های  در برگیرنده امور
 )الف( تا )ر( آیین نامه حاضر .

:دور جدید نشست های مجمع مدیران مجمع مدیران پیشکسوت*

تشکیل گردید.  88/4/59پیشکسوت آغاز گردید و اولین جلسه آن در مورخ 
در این جلسه پیش نویس آیین نامه مجمع مورد بحث قرار گرفت و 
اصالحاتی در آن اعمال گردید. ادامه این بررسی به جلسات بعد موکول 

 گردید. 
 
 

 اعضاء جدید:-3

 شرکت: شرکت سماسد )سهامی خاص(نام 
 نام مدیر عامل:مهندس کامران طهماسبی گندمکاری 
،طبقه سوم واحد 355آدرس: تهران ،خیابان آزادی،تقاطع شادمهر، پالک 

57 
  66665295شماره فاکس: 66667625-8تلفن: 

 info@samasad.comپست الکترونیک : 

 
 شرکت: شرکت رژیان پی )سهامی خاص(نام 

 نام مدیر عامل:مهندس کاوه تباک
 564آدرس: تهران، سعادت آباد، سرو غربی بین بوستان و سرو پالک 

 79، واحد  4طبقه 
 88659256شماره فاکس:  88659323-86769756تلفن: 

  il.comrezhyanpey@gmaپست الکترونیک: 

 تغییرات شرکتهای عضو-4

ان بان شیراز جنوبی، خیاب*آدرس جدید شرکت احداث : تهران، همت، خیا
کد پستی  8ان گلستان، نبش دوازده متری سوم شماره بآقا علیخانی، خیا

5436539755 
 43685388فاکس:  43685353تلفن:

 تسلیت-5

 جناب آقای مهندس فرزام منوچهری 
 ت داکشن مدیر عامل محترم شرک

با نهایت تاُثر و تاسف درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده ، 
رحمت الهی برای ایشان و سالمتی عزیزان و خاندان گرامیتان را از درگاه 

 خداوند متعال مسئلت داریم. 
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 آخرین وضعیت رتبه بندی کشوری و تایید صالحیت پیمانکاران عضو سندیکا-6

 
تاریخ  شرکت ردیف

 اعتبار

تاسیسات 

 وتجهیزات

 کاوشها راه ارتباطات آب نیرو ساختمان و ابنیه صنعت و معدن نفت و گاز

     9 1 1 1 1 92/3/29 اوکسین صنعت 1

        9 9 11/3/22 بهسازان انرژی گستر 9

توسعه طرحهای صنعتی  3

 پارسیان فن آوران

12/3/22 9 9 1 1      

      4 9  3 11/3/22 جیوه 4

    9  9   9 93/3/22 سارومان 9

طراحان و مجریان  1

 فرایند بخار

11/3/22 3 9        

       1  1 11/3/22 گلسافر 7

    9  9   3 94/3/22 نگین پارت افق 8
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