
  

 باهم باشیم و دیگران را با خود همراه کنیم

  

 

در خصوص اقدام اتاق  آقای مهندس احمدی 3/5/55*در جلسه مورخ 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر رتبه بندی شرکتهای 

.همچنین اعضاء کمیته تاسیسات و تجهیزات دعضو اتاق گزارش دا
جلسه حضور یافتند و در خصوص برنامه جاری،عملکرد و  سندیکا در

 معضالت مربوطه گزارشی ارائه داد. 
رش مبسوطی از اآقای مهندس امیری فر گز 01/5/55*در جلسه مورخ 

کارگروه تامین مالی سندیکا و روشهای تامین مالی پیشنهادی گزارش 
 . داد

سندیکا گزارش خانم صیادی مدیر امور اداری  01/5/55*در جلسه مورخ 
دکتر توکلی مدیر فرابورس و با آقای  مبسوطی از مذاکرات انجام شده

روشهای تامین مالی در فرابورس ارائه داد. اعضاء کمیته نفت و گاز 
سندیکا نیز در این جلسه حضور یافتند و مسائل مبتال به ، انتقادات و 

 پیشنهادات خود را مطرح نمودند. 
قای مهندس نصرالهی در مورد جلسه آ 42/5/55*در جلسه مورخ 

موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث که در انجمن اپک برگزار شده 
بود و برنامه سالجاری موسسه و آقای مهندس راهبی در خصوص جلسه 

هنگی تشکیل گردید ، گزارش اپروژه های نیمه تمام که در شورای هم
جمع مدیران تفصیلی ارائه دادند. در مورد پیش نویس آئین نامه م
آقای مهندس  پیشکسوت سندیکا بررسی مقدماتی انجام شد. در ادامه

ماشاءاهلل رهبر و آقای مهندس نیما رهبر در جلسه حضور یافتند و 
پیرامون روشهای رسوب زدایی به تفصیل توضیح دادند. همچنین آقای 

 شد. مهندس همایون ابراهیمی به عنوان سرپرست دبیرخانه انتخاب

   کمیته ها اخبار -2
 کمیته تاسیسات و تجهیزات: 

 : 6/5/55*جلسه مورخ  
 گزارش جلسه مشترک هیات مدیره با کمیته تاسیسات ارائه گردید. -0
 در خصوص دسته بندی قراردادها بر اساس مبلغ گفتگو شد.-4

 :  00/5/55*جلسهُ فوق العاده مورخ 
رکت زیگما با لیست تجهیزات کنترلی ارائه شده توسط شدر این جلسه -

حضور آقای مهندس آنتونیاس مدیر عامل شرکت مذکور بررسی گردیده 
 و اصالحات مورد نظر کمیته در آن اعمال شد. 

 :  41/5/55*جلسه مورخ 
 5151مقرر شد نظرات کمیته در خصوص بخشنامه تاخیرات به شماره -0

 برای شورای هماهنگی تشکل ها ارسال گردد.  4/5/61مورخ 
 در سازمان برنامه 01/5/55ش جلسه بازنگری فهرست بها مورخ گزار-4

و بودجه ارائه گردید و مقرر شد جلسه ای با نمایندگان شرکتهای وارد 
 کننده تجهیزات کنترل برگزار شود.

در خصوص پروژه های نمونه گفتگو شده و مقرر شد در مواردی که -3
 اطالعات الزم تهیه شده است از هیات مدیره درخواست همکاری شود. 

  : B.Tکمیته *

:به دلیل عدم حضور اعضای هیات رئیسه کمیته لغو 2/5/55جلسه مورخ 
 گردید. 

 گزار نشد. : به دلیل عدم استقبال اعضای کمیته بر01/5/55جلسه مورخ 
 : 45/5/55جلسه فوق العاده مورخ 

آقایان مهندسین الهی پناه، حیدری، صاحب الزمانی، قندهاری، میرزایی و 
نیسان در جامعه مهندسان مشاور ایران حضور یافته و در زمینه نحوه 
افزایش همکاری فیمابین گفتگو نمودند مقرر شد جلسات مشترکی با 

 نمایندگان جامعه برگزار شود.  حضورآقای مهندس حضرتی و سایر

 کمیته نگهداری و تعمیرات: 
به دلیل نرسیدن به حد نصاب برگزار  45/5/55و  00/5/55جلسات مورخ 

 نشد. 

 کمیته نفت و گاز:
 :04/5/55جلسه

در خصوص فرسودگی شبکه های توزیع و انتقال گاز گفتگو شده و -0
 ایران اعالم شود:  مقرر شد موارد ذیل طی نامه ای به شرکت ملی گاز

 (بیان دغدغه ها 0-0
 (اعالم آمادگی جهت همکاری در زمینه شناسایی و حل مشکالت 0-4
(اعالم آمادگی در خصوص برگزاری سمیناری با محوریت شبکه 0-3

 خطوط لوله فرسوده گاز 
(درخواست همکاری و ایجاد زمینه مناسب جهت بازدیدهای میدانی 0-2

 اعضای کمیته 
شرکت ملی گاز ایران،  در صورت عدم همکاری و تمایل مقرر شد-4

بازدید پروژه های شرکتهای  اطالعات مورد نیاز حتی المقدور از طریق
آوری و از طریق مجله توسعه و سایر مجالت همتراز  عضو سندیکا جمع

 اطالع رسانی شود. 
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طبق گزارش یکی از اعضای کمیته، علیرغم وجود فاینانسر و تمایل -3
مدیران رده باال به واگذاری و اجرای پروژه ها و سایر اجزای مورد نیاز 

، تا کنون واگذاری پروژه های  EPCFبرای واگذاری پروژه ها به صورت 
و که باید علل آن شناسایی  نفت و گاز به بخش خصوصی عملی نشده

 اعالم شود. 
در خصوص اخذ غرفه در نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی گفتگو شده -4

و با توجه به موافقت و استقبال اعضای حاضر مقرر شد موضوع در هیات 
 مدیره سندیکا مطرح شود. 

 :62/5/55جلسه مورخ 
متن نامه تهیه شده درباره اعالم نگرانی از فرسودگی شبکه توزیع و -1

 قرائت گردیده و نظرات اعضای حاضر در جلسه اخذ شد.  انتقال گاز
گزارش جلسه مشترک فیمابین اعضای هیات مدیره و کمیته نفت و گاز -6

 ارائه گردید. 11/5/55مورخ 
مطرح و مقرر شد  65/4/55نامه ارسالی فدراسیون صنعت نفت مورخ -3

ه اعضای کمیته نظرات خود را در مورد پنج چالش اصلی تشکل در حوز
 اقتصاد نفت ارسال نمایند. 

  کارگروه بررسی پروژه های نیمه تمام*
 :13/5/55جلسه مورخ 

لیست پروژه های نیمه تمام منتشر شده در سایت سازمان اخذ و ارائه -1
گردیده و پیشنهاد شد در خصوص انتفاعی بودن یا نبودن، تضامین مورد 

 د. نیاز و سایر اطالعات تخصصی تر پروژه ها تحقیق شو
، قضات و شباب اطالعات ةمقرر شد آقایان مهندسین بنی احمد، مشکو-6

کاملتری درباره پروژه های وزارتخانه های راه و شهر سازی ، ارتباطات و 
فن آوری اطالعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان 

 و شرکت ملی صنایع پتروشیمی اخذ و در جلسه بعد ارائه نمایند. 
 : 61/5/55ه مورخ جلس

شده وزارتخانه ها و طبق گزارش اعضای حاضر ، نمایندگان معرفی -1
ولتی یا اطالعاتی در مورد پروژه های نیمه تمام سازمان خود دشرکتهای 

 ندارند و یا تمایلی به دادن جزئیات ندارند. 
گزارش واگذاری یکی از پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی به -6

 ط آقای مهندس بنی احمد ارائه شد.توس BOTصورت 
 
 

مواد یک الی چهار دستورالعمل واگذاری طرحهای تملک دارایی های -3
 قرائت و بررسی شد. 5/4/55مورخ  502682سرمایه ای به شماره 

 گردهمایی ادواری مدیران تشکلهای عضو شورای هماهنگی -3

سومین گردهمایی ادواری مدیران تشکلهای عضو شورای هماهنگی 
راهکارهای » ور با موضوع تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفهای کش

از «توانمند سازی بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای اقتصاد مقاومتی
 در سالن اجتماعات سندیکا برگزار  11/5/55روز یکشنبه  38/11ساعت 

در این گردهمایی پس از سخنرانی آقای دکتر عبده تبریزی با موضوع شد.
، رئسای «و ظرفیتهای آن تبیین و تشریح اقتصاد مقاومتی و بررسی ابعاد»

هیئت مدیره شش تشکل عضو شورای هماهنگی به شرح ذیل به معرفی 
 تشکل مربوطه پرداختند: 

 سندیکای شرکتهای تاسیساتی و صنعتی ایران )آقای مهندس احمدی(-1
 انجمن مدیران فنی و اجرایی )آقای مهندس امیری فر( -6
ان)آقای مهندس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایر-3

 انصاری( 
 انجمن شرکتهای صنعت آب و فاضالب )آقای مهندس سردشتی(-4
 انجمن شرکتهای راه سازی ایران)آقای مهندس آزاد(-5
 سندیکای صنعت برق ایران )آقای مهندس کالهی( -2

 سپس سخنرانان به شرح زیر به ایراد سخن پرداختند: 
حلیل مدل جهانی حضور بررسی و ت» آقای مهندس انصاری با موضوع-1

 « شرکتهای نظامی در عرصه ساخت و ساز کشورها
در توسعه  نقش بخش خصوصی»آقای دکتر اطهاری با موضوع -6

 «پایدار
ارائه مستندات و قوانین موجود در خصوص »آقای سعادتمند با موضوع -3

و حضور شرکتهای شبه دولتی و نظامی در عرصه پروژه های عمرانی 
 «قانونی آنهابررسی جایگاه 

ایجاد زمینه رقابت سالم، شفاف و »آقای مهندس سادات نیا با موضوع-4
آقایان مهندسین احمدی، انصاری و مسگرپور در پانل « انحصارزدایی

 گردهمایی حضور داشتند. 

 *مجمع مدیران پیشکسوت:

برگزار گردید و  1/2/55سومین جلسه مجمع مذکور در روز دوشنبه مورخ 
 قدم و تاخر موضوعات دستور کار مجمع را تعیین نمودند. اء مجمع تضاع
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 *کمیسیون انتشارات:

تشکیل  72/5/55جلسه کمیسیون انتشارات سندیکا روز چهارشنبه مورخ 
شد.در این جلسه پیرامون تعیین سر دبیر و پیمانکار انتشار نشریه توسعه 

 بررسی و رایزنی شد. 

 اعضاء جدید :-4

 نام شرکت: شرکت ساختمانی بوم شهر)سهامی خاص( 
 ود حسینی نام مدیر عامل:سید محم

آدرس: تهران فلسطین شمالی باالتر از بلوار کشاورز کوچه فیروز دهقان 
  7واحد 8پالک 

 
  88572758فاکس  88582888و 7 -88527858تلفن: 

 boomshahr@gmail.comپست الکترونیک:
 نام شرکت: شرکت تهویه گستر قائم )سهامی خاص(

 نام مدیر عامل :روح اهلل باللی 
واحد  5ط 828آدرس: تهران خیابان سراج، نبش کوچه عنبر ستانی پالک 

85  
  22888877تلفن: 

 tg.ghaem@gmail.comپست الکترونیک: 

 قابل توجه اعضاء سندیکا :-5

به اطالع می رساند سالن همایش های سندیکا جهت برگزاری کلیه 
های آموزشی و سمینارها در اختیار شرکتهای محترم عضو  مراسم و برنامه

قرار می گیرد.اعضاء محترم در این خصوص با امور اداری تماس حاصل 
 نمایند. 
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