
  

 باهم باشیم و دیگران را با خود همراه کنیم

  

آقای مهندس بنی احمد در خصوص جلسات  13/5/55*در جلسه مورخ 
شورای هماهنگی و مباحث مطرح شده در کارگروههای تخصصی آن از 

–قانون مشارکت عمومی و خصوصی -جمله تدوین استراتژی شورا

اری شورای هماهنگی با موسسه تحقیق و همک –طرحهای نیمه تمام 
توسعه گزارش مبسوطی ارائه نمود. آقای مهندس صاحب الزمانی نیز 
گزارشی در مورد جلسه مشترک اعضاء کمیته فناوری ساختمان سندیکا و 

بررسی چشم انداز همکاری دو تشکل ارائه داد. و جامعه مهندسان مشاور 
ه بندی اعضاء اتاق ایران در آقای فرشید شکرخدایی مدیر طرح ملی رتب

این جلسه حضور یافت و در مورد رتبه بندی شرکتها توسط اتاق ایران 
 توضیح داد. 

با پیشنهاد آقای مهندس ابراهیمی مبنی بر  7/6/55*در جلسه مورخ 
سوق دادن تدریجی مکاتبات و ارتباطات سندیکا به فضای مجازی 

تامین مالی » با عنوان موافقت شد. در این جلسه مقرر شد سمیناری 
 در مهرماه سال جاری برگزار گردد. «پروژه ها در فرابورس

آیین نامه مجمع مدیران پیشکسوت سندیکا  31/6/55*در جلسه مورخ 
به تصویب رسید.آقای مهندس ابراهیمی نیز سه راه کار و سناریو در نظر 
گرفته شده در شورای هماهنگی جهت تدوین و اصالح آیین نامه 

 خیص صالحیت را تبیین نمود. تش
آقای مهندس دوستدار گزارشی از فعالیتهای  13/6/55*در جلسه مورخ 

جاری و برنامه شاخه مدیران جوان سندیکا ارائه نمود. آقای مهندس 
 B.Tاعضاء هیئت رئیسه کمیته  ند کهصاحب الزمانی نیز گزارش داد

 خاب شد. انت به عنوان دبیر کمیته ابقاء شدند و خانم رضوانی
آقای مهندس منوچهریان گزارش تفصیلی در  12/6/55*در جلسه مورخ 

تامین مالی  ،مطالبات معوقه پیمانکاران ،مورد جلسات فدراسیون آب
بحران آب در جهان و در ایران و تجارت مجازی آب ارائه داد. ، پروژه ها

ه و آقای مهندس دوستدار نیز از جلسه متشکله در سازمان برنامه و بودج
فهرست بهای مکانیکی در بخش هواکش ها گزارش  12بازنگری فصل 

 داد. 

 اخبار کمیته ها -2

 B.Tکمیته 

 .به حد نصاب نرسید 3/6/55*جلسه مورخ 

 :  35/6/55*جلسه مورخ 
متن معرفی کمیته در سایت سندیکا قرائت شد و نظرات اعضای -3

 حاضر در آن اعمال گردید.
انتخاب اعضای هیات رئیسه و نمایندگان کمیته در کمیته های -1

 عمومی به شرح ذیل انجام گردید: 
 رئیس کمیته : حمید رضا قندهاری)ملی اطفاء ایران(

 نایب رئیس:رمضانعلی میرزایی)کاربردالکترونیک در صنایع(
 دبیر کمیته: خانم رضوانی)کالوت(

 یدری)تک الد( نماینده در کمیته امور عمومی:محمدرضا ح
 ( تهراننماینده در کمیته عضویت:روبرت نیسان)صنایع ایمنی و اطفاء 

رمضانعلی میرزایی)کاربرد الکترونیک در نماینده در کمیته رتبه بندی:
 صنایع( 

 نماینده هیات تحریریه :حمید رضا قندهاری)ملی اطفا ایران( 
 12/36 الی 12/31مقرر شد جلسات کمیته تا اطالع ثانوی ساعت -1

 روزهای دوشنبه هر دو هفته یکبار برگزار شود. 
 به دلیل نرسیدن به حد نصاب برگزار نشد.  15/6/55*جلسه 

 کمیته نفت و گاز
 :به دلیل نرسیدن به حد نصاب برگزار نشد. 5/6/55مورخ *جلسه 

 : 11/6/55*جلسه مورخ 
ضمن نماینده شرکت آراد صنعت تدبیر مدیسا در جلسه حضور یافته و -3

 واالت اعضای حاضر پاسخ داد. سمعرفی محصوالت، به 
موضوع ممنوع الورود شدن تجهیزات خارجی که مشابه داخلی دارند -1

توسط آقای مهندس معتمدی مطرح شده و در این خصوص بحث و 
 گفتگو شد. 

در خصوص مشکالت مالی کارفرمایان پروژه ها گفتگو شده و -1
یشنهادات خود را در خصوص برون پپیشنهاد شد که اعضای سندیکا 

رفت از این مشکل اراده دهند. یکی از روشهای پیشنهادی ایجاد صندوق 
ذخیره جهت اجرای پروژه هاست که مقر شد در جلسات آتی با تعمق 

 بیشتری بررسی شود. 
پیشنهاد شد که اعضای کمیته لیست پروژه های نیمه تمام اعالم شده -1

جه را تهیه نموده و در مناقصات مربوطه توسط سازمان برنامه و بود
 شرکت نمایند و نتیجه آن را به کمیته منعکس نمایند 

طبق نظر آقای مهندس معتمدی یکی از مهمترین دالیل باال رفتن -5
 زمان و هزینه در پروژه های داخلی، پایین بودن بهره وری است و مقرر 
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 شد این موضوع در جلسات آتی مورد بررسی قرار گیرد.

 کمیته نگهداری و تعمیرات
 : 8/6/59جلسه مورخ *
زمینه های تخصصی  درحضور آقای شهرام رضوی و ارائه توضیحات -1

انجام شد.در ادامه مقرر شد جهت برگزاری نامبرده قابل آموزش توسط 
بیات آقای طباطبایی )مسئول موزشی در زمینه ایمنی از تجرآسمینار 

 آموزش وزارت کار( استفاده شود. 
سرفصلهای آموزشی دیگ بخار توسط آقای مهندس شریفی ارائه شده -2

و توضیحات الزم در مورد هر یک ارائه گردید، مقرر شد در جلسه آتی 
 توضیحات مفصل تری ارائه شود. 

در گزارش جلسات کارگروه تشخیص صالحیت شورای هماهنگی -3
ارتباط با ایجاد رشته نگهداری و تعمیرات ارائه گردیده و در این خصوص 

 گفتگو شد. 

 کمیته تاسیسات و تجهیزات
 :3/6/59جلسه مورخ *
گزارش جلسه مشترک با واردکنندگان تجهیزات کنترلی ارائه گردیده و -1

 مقرر شد اطالعات ذیل جمع آوری شود:
ختلف با تعداد ورودی و خروجیهای (انواع کنترلرهای رایج سازندگان م1-1

 ثابت
 (حداکثر تعداد ورودی و خروجی که میتوان به هر کنترلر اضافه شود. 1-2
 (انواع کارت ورودی و خروجی و تعداد نقاط کنترلی هر کدام1-3
نماینده شرکت رادین گستر سینا در جلسه حضور یافته و در خصوص -2

یی با امواج رادیویی سختی گیرهای الکترونیکی و روش رسوب زدا
 توضیحات الزم ارائه نمودند. 

 :11/6/59*جلسه مورخ 
در خصوص چگونگی اضافه کردن کنترلرها به فهرست بها گفتگو شده و 

 موارد ذیل تصویب شد: 
 عملکرد و شبکه به دو دسته تقسیم می شوند: کنترلرها بر اساس نوع

 93و  33-11گروه  دسته اول بر اساس نقاط کنترلی قابل پردازش به سه
و  133، 233نقطه ای و دسته دوم بر اساس نقاط کنترلی به سه دسته 

 تایی 633
همچنین مقرر شد یک ردیف برای صفحه نمایشگر در نظر گرفته شود و 

 های ورودی و خروجی دیجیتال یا آنالوگ  ارتچهار ردیف نیز برای ک

 کمیته رتبه بندی
  28/6/59جلسه مورخ *
پس از بحث و گفتگو مقرر شد بررسی پیش نویس ارائه شده از طرف -1

مالک عمل قرار گرفته و سعی شود که همین  سازمان برنامه و بودجه
مجموعه به عنوان آیین نامه جدید ابالغ شده و یا در قالب اصالح آیین 

 نامه حاضر مالک عمل قرار گیرد. 
پیش نویس آیین نامه بحث و گفتگو  1در خصوص جدول پیوست -2

 انجام شد ولی تصمیم گیری نهایی به جلسه بعد موکول گردید. 
شورای هماهنگی بخواهیم تا با مطالعه روشهای رتبه  مقرر شد از-3

 بندی در سایر کشورها، روش مناسبی را شناسایی و معرفی نماید. 

 کمیسون انتشارات 
در خصوص تیراژ و تعداد صفحات نشریه توسعه  11/6/59در جلسه مورخ 

 تصمیم گیری شد. 

  کارگروه پروژه های نیمه تمام
 : 13/6/59جلسه مورخ *
خصوص دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های در -1

برداری به بخش  سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره
غیر دولتی گفتگو شده و مقرر شد در جلسه آتی به صورت دقیق تر مورد 

 بررسی قرار گیرد. 
انه ر وزارتخاز پروژه های معرفی شده دآقای مهندس شباب گزارشی -2

و همچنین نتیجه پیگیری شرکت در مناقصه یکی  های مختلف ارائه داد
 . داز پروژه های معرفی شده توسط شرکت پتروشیمی را بازگو نمو

یک شرکت سرمایه گذاری را آقای مهندس بنی احمد پیشنهاد تاسیس -3
 و مقرر شد در جلسات آتی مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد.  مطرح کرد

 : 21/6/59خ *جلسه مور
در خصوص تشکیل هسته مرکزی برای ایجاد شرکت سرمایه گذاری 

 باپشتیبانی سندیکا تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
 با دعوت از تعدادی همکاران عالقه مند هسته اولیه شرکت ایجاد شود. -1
اجرایی و سودآور باشد که از میان طرحهای ارائه شده ، چند مورد -2

 انتخاب گردد. 
نسبت به جذب های انتخابی به اعضای شرکت معرفی شود طرح-3

 سهامدار و شروع کار اقدام شود. 
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 قابل توجه اعضاء محترم -3
 *به اطالع میرساند نظر به استقرار تلفن گویا در سندیکا و جهت ارتباط با 

 قسمتهای مختلف با شماره های ذیل تماس حاصل فرمائید: 
 اپراتور  صفر  -
 1           واحد اداری -
 2            حسابداری -
 It    3انفورماتیک و  -
 4            دفتر فنی -
 5             دبیرخانه -
 6           مشاوران  -
   7            مدیریت  -
 22233526ارسال فاکس -

*به اطالع میرساند آقای مهندس باغگلی مشاور امور قراردادهای سندیکا 
 به مدت سه هفته در سندیکا حضور نخواهد داشت.  11/7/55از مورخ 

ظور ارتقاء کمی و کیفی ارتباطات با اعضاء و به اطالع میرساند به من مهم

تسریع در اطالع رسانی از طریق کانال تلگرام و ارسال پیامک خواهشمند 
 است در خصوص اعالم یک شماره تلفن همراه به سندیکا اقدام فرمایید. 

ایجاد  iismeic@ضمناً به اطالع می رساند کانال تلگرام سندیکا به آدرس 
 گردیده است،با عضویت در این کانال اخبار سندیکا را دنبال فرمائید.  

 تغییرات شرکتهای عضو -4
خیابان صحرائی -خیابان ستارخان–: تهران آدرس جدید شرکت جروند -

کد پستی  22- 222و  22-221واحدهای  cمجتمع پارسیان ورودی –
 44231312فاکس: 44232135تلفن:  153744743

خیابان فجر)جم( -جدید شرکت اکسون آب پارس:خیابان مطهری آدرس-
 12)36272362تلفن:  1533747731کدپستی12پالک–کوچه ناصرناظری

 خط( 
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