
  

 باهم باشیم و دیگران را با خود همراه کنیم

  

در خصوص ادامه روند ةآقای مهندس مشکو 82/9/99در جلسه مورخ *
خواهد شد،  29تدوین نظام فنی و اجرایی جدید که جایگزین نظام سال 

اطالع رسانی کرد. خاطرنشان می شود جلسات مربوطه در شورای 
ان برنامه و بودجه برگزار می گردد. آقای مهندس هماهنگی و سازم

منوچهریان نیز مطالب مبسوطی در خصوص حمایت اتاقهای ایران و 
تهران از طرحهای تحقیقاتی تشکلها بیان نمود. نامبرده فقدان یک 

 استراتژی مدون را برای هر تشکلی مشکل ساز و هزینه ساز دانست. 
براهیمی در مورد کارهای آقای مهندس ا 9/01/99*در جلسه مورخ 

سندیکا اطالع  0991در رابطه با چاپ سررسید نامه سال  انجام شده
رسانی نمود .در همین جلسه، آقای مهندس منوچهریان از برگزاری دو 
جلسه هیات مدیره فدراسیون آب با آقایان مهندسین اشرف و شافعی که 

امه یکساله آقای مهندس انصاری نیز در آن حضور داشت با موضوع برن
آب و تامین مالی گزارش داد. نامبرده در ادامه مبحثی که در جلسه هفته 

بل سندیکا مطرح نموده بود، معیارهایی که بر اساس آن وجوهی را ق
تشکلها خواهند پرداخت ذکر نمود. آقای  و تهران به اتاقهای ایران

به از جمله معیارهای در نظر گرفته شده را روشهای نیل منوچهریان 
توسعه یافتگی ، دارا بودن نشریه، تداوم مدیریتی طوالنی مدت، عضویت 
در فدراسیونهای مختلف، میزان نقش تشکل در اقتصاد کشور و برگزاری 
سمینار ها عنوان نمود. در ادامه مقرر شد جهت مالقات اعضاء هیات 
مدیره با روسای اتاقهای ایران و تهران اقدام مقتضی به عمل آید. آقای 
مهندس بنی احمد نیز بررسی نهایی اصالحیه شرایط عمومی پیمان را در 

 شورای هماهنگی اطالع رسانی نمود. 
آقای مهندس ابراهیمی در خصوص امضاء  08/01/99*در جلسه مورخ 

توافق نامه فی مابین سندیکا و کانون عالی کارفرمایان در خصوص تعیین 
برده تدوین چارت سازمانی صالحیت ایمنی پیمانکاران گزارش داد. نام

سندیکا را اعالم نمود و از اعضاء هیات مدیره درخواست کرد نظرات خود 
را در خصوص چارت مذکور اعالم نمایند. آقای مهندس نصرالهی نیز در 
مورد جلسه اعضاء کارگروه مالی موسسه تحقیق برای توسعه صنعت 

پروژه های نیمه  احداث و انرژی با آقای دکتر عبدالعلی زاده در خصوص
جلسه آقای مهندس احمدی از برگزاری شصت  تمام گزارش داد. در این

و سومین جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت و موضوعات 
 -تامین اجتماعی  22قانون کار و  98مطرح شده از جمله بررسی مواد 

 اسناد خزانه اسالمی گزارش داد.-مشکالت استان سمنان
سندیکا و اعضاء آن به انتشار دفترچه معرف  09/01/99*در جلسه مورخ 

 09/01/99تصویب رسید.آقای مهندس ابراهیمی هم از جلسه مورخ 
ن صنعت ایران و مباحث مطرح شده از جمله چالش های حوزه وکنفدراسی

صنعت و راه کارهای پیشنهادی گزارش داد. آقای مهندس راهبی نیز از 
ر جامعه مهندسان مشاور در خصوص تامین مالی برگزاری جلسه د

طرحهای نیمه تمام و جلسه کمیته تامین مالی شورای هماهنگی گزارش 
 داد. 

 B.Tآقای مهندس میرزایی از اعضاء کمیته  81/01/99*در جلسه مورخ 
سندیکا حضور یافته و مسائل مربوط به کمیته از جمله روشهای فعالتر 

مود. در ادامه اعضاء هیات مدیره نیز نظرات نمودن کمیته ها را مطرح ن
خود را در این خصوص مطرح کردند. آقای مهندس ابراهیمی نیز در مورد 

نشریه  99جلسه هیات تحریریه نشریه توسعه و برگزاری میزگرد شماره 
نیز  ةآقای مهندس مشکوتوسعه با حضور آقای دکتر عسلی گزارش داد. 

سیسات و تجهیزات سندیکا و انتخاب در مورد برگزاری جلسه کمیته تا
آقای مهندس دوستدار به عنوان دبیر کمیته اطالع رسانی نمود. ضمناً 

آقای مهندس ابراهیمی در خصوص مذاکرات با آقای مهندس درویش از 
سازمان محیط زیست و امضاء تفاهم نامه همکاری فی مابین سندیکا و 

 مود. سازمان مذکور در آینده نزدیک اطالع رسانی ن

 اخبار کمیته ها -2

 کمیته نفت و گاز

 به دلیل نرسیدن به حد نصاب برگزار نشد. 09/01/99جلسه *

  82/01/99*جلسه 
در خصوص پوشش داخلی لوله ها گفتگو شده و نتایج ذیل حاصل -0

 گردید: 
لوله اتفاق  (با توجه به اینکه خوردگی لوله های گاز عمدتاً از بیرون0-0

ن پوشش داخلی لوله در شبکه ها و خطوط انتقال گاز می افتد بنابرای
کاربردی ندارد و از طرفی امکان کنترل و بازرسی پوشش ایجاد شده 

 وجود ندارد. 
(با توجه به اینکه ممکن است این تکنولوژی در سایر فعالیتهای 0-8

پیمانکاران قابل استفاده باشد پیشنهاد گردید از طریق برگزاری یک 
 ر اعضای سندیکا اطالع رسانی شود.سمینار به سای

 در خصوص طراحی مفهومی بحث و گفتگو شده و با توجه به -8
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 درخواست کتبی وزارت نفت مبنی بر ارسال نظرات توسط سندیکا، مقرر

نظرات خود  RR  -E-IpC-051شد اعضای کمیته ضمن مطالعه استاندارد 
 را به صورت مکتوب ارسال نمایند. 

در خصوص روشهای تامین مالی پروژه ها گفتگو شده و آقای مهندس -3
و ایجاد صندوق پروژه ارائه شباب توضیحاتی در خصوص اوراق بدهی 

 نمود. 

 B.T کمیته

و جلسه  به دلیل عدم حضور اکثر اعضای کمیته لغو شد 6/01/55 هجلس
 به دلیل نرسیدن به حد نصاب برگزار نشد.  01/01/55

 کمیته نگهداری و تعمیرات

  03/01/55جلسه *

برخی از مشکالت شرکتها در خصوص بیمه مطرح شد و در ادامه -0
شد از آقای زدا )مدیر کل اداره درآمد سازمان تامین پیشنهاد 

اجتماعی(دعوت شود تا در سندیکا حضور یافته تا اعضای سندیکا بتوانند 
 مشکالت خود را با ایشان مطرح نمایند. 

روابط کار گفتگو شده و رای  33و  36در خصوص دستورالعملهای -0
نظام پرداخت  ابطال مطرح و بررسی شد . در ادامه طرح همسان سازی

 کارمندان دولت مورد بحث قرار گرفت. 
موضوع معرفی نماینده جهت حضور در جلسات هیات مدیره مطرح -3

گردید و با توجه به اینکه رابط هیات مدیره )آقای مهندس صاحب الزمانی( 
در جلسات کمیته حضور موثر دارد لذا ایشان به عنوان نماینده کمیته نیز 

 انتخاب گردید. 
  02/01/55سه *جل

در خصوص برگزاری سمینار دیگ بخار ، گزارش فعالیتهای انجام شده -0
 توسط آقای مهندس کمره ای ارائه گردید. 

مقرر شد دبیرخانه نسبت به پیگیری موضوع رتبه بندی شرکتهای -0
 نگهداری و تعمیرات اقدام نماید. 

ده و مقرر شد آقای نقئی جهت بازدید از موتورخانه سندیکا معرفی گردی-3
نامبرده در محل سندیکا حضور یافته و نسبت به  03/01/55روز سه شنبه 

 بازدید موتورخانه و گزارش مربوطه را ارائه دهد. 

   کمیته تاسیسات و تجهیزات
 عدم حضور اعضای کمیته برگزار نشد. به دلیل3/01/55*جلسه 
  00/01/55*جلسه 

در خصوص انتخاب نماینده جهت حضور در جلسات هیات مدیره -0
(در کلیه ةسندیکا با توجه به حضور موثر رابط کمیته )آقای مهندس مشکو

 جلسات کمیته مقرر شد این مسئولیت را نیز نامبرده بر عهده بگیرد. 
گان کمیته های عمومی به شرح دانتخاب اعضای هیات رئیسه و نماین-0

 ذیل انجام گردید: 
 رئیس کمیته : امیر حسین پورمیرزا )کاتد الکتریک( 

 نایب رئیس کمیته:اسماعیل سیف پور)ترموون( 
نماینده در کمیته وستدار)مهندسی بنا تجهیز رادیس( دبیر کمیته:علی د

 نظام فنی و اجرایی:محمد فریدنی)انرژی ساختمان( 
 نماینده در کمیته عضویت: محمد صاحب الزمانی)بهکار انجام( 

 نماینده در کمیته امور عمومی: امیر حسین پورمیرزا)کاتد الکتریک( 
 نرژی ساختمان( )اراد نماینده در کمیته رتبه بندی:اعظم پرتوی

 نماینده در هیات تحریریه :مرتضی شوشتری)مهندسی قادر نصب(
 نماینده در هیات تحریریه:محمد رضوانی)الکتریکوم( 

در خصوص تهیه آنالیز ردیفهای جدید فهرست بهای تاسیسات -3
مکانیکی مقرر شد آقایان مهندسین سیف پور و دوستدار قبول زحمت 

 نمایند. 
جدید مربوط به فصل چهارم و پانزدهم )مربوط به گزارش ردیفهای -4

کنترلرهای دی دی سی به  و اضافه شدن لوله های پلی اتیلن جوشی
ارائه  0356فصول مذکور( در فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال 

 گردید. 
در خصوص تغییر روش تهیه آنالیز بهای ردیفها گفتگو شد،پیشنهاد -5

 صدی از قیمت مصالح مطرح شد. محاسبه بخش دستمزد به صورت در
ه نمونه ژبه منظور تهیه پرو*از کلیه اعضای سندیکا خواهشمند است 
صورت وضعیت قبلی پروژه جهت محاسبه شاخصهای تعدیل واقعی تر 

و یا برآورد اولیه پروژه هایی که در مناقصه آن حضور  های انجام شده
 داشته اند را به دفتر فنی سندیکا ارسال نمایند. 

 

   کارگروه بررسی روشهای تامین مالی پروژه های نیمه تمام
  0/01/55*جلسه 

آقای مهندس راهبی گزارشی در خصوص جلسات کارگروه همنام در -0
 شورای هماهنگی ارائه نمود و عل الخصوص بحث ایجاد شرکت تامین 
 سرمایه در انجمن ها و شورای هماهنگی و لزوم دخیل نمودن اعضاء در
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 این رابطه را توضیح داد.
آقای مهندس شباب در خصوص برخورد سازمانهای مختلف در -2

 خصوص ارائه اطالعات پروژه های نیمه تمام گزارش داد. 
آقای مهندس شباب در خصوص روش تامین مالی از طریق بازار -3

 سرمایه توضیحات کاملی ارائه داد. 
مانی با نشست هم اندیشی برای : با توجه به همز 51/51/51*جلسه 

مشارکت در اجرای پروژه های نیمه تمام مقرر شد اعضای کارگروه در 
 جلسه مذکور شرکت نمایند. 

 : 25/51/51جلسه 
در جامعه مهندسان مشاور توسط آقای  51/51/51گزارش جلسه مورخ -5

 مهندس راهبی ارائه گردید. 
امین مالی پروژه های آقای دکتر چهاربخش گزارش جلسه کارگروه ت-2

نیمه تمام موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث که در محل سندیکا 
 برگزار شد را ارائه نمود. 

آقای مهندس شباب در خصوص اوراق بدهی و صندوق پروژه -3
توضیحاتی دادند و اعالم نمود که مهمترین مساله داشتن ضامن است و 

ه هایی که مالکیت آن به با توجه به تحقیقات نامبرده در خصوص پروژ
ه فقط قابل ژپیمانکار انتقال یابد از اوراق بدهی و در مواردی که پرو

ه می توان استفاده نمود و در ادامه آقای ژتوثیق باشد از صندوق پرو
ه مطرح نمود. نهایتاً مقرر ژمهندس راهبی مثالهایی از ایجاد صندوق پرو

کا را برگزار نموده و شد در یک فرصت مناسب گردهمایی اعضای سندی
موضوع امکان پذیر بودن تامین مالی از طریق بازار سرمایه و چگونگی 

 ن را به ایشان اطالع دهیم. آانجام 

 هیات تحریریه 
 95در این جلسه مقرر شد موضوع میزگرد شماره  22/51/51*جلسه 

 نشریه توسعه به انتظارات صنعت احداث از دولت اختصاص یابد. 

 قابل توجه اعضاء محترم -
 *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  --
 5واحد اداری            -
 2حسابداری             -
 It    3انفورماتیک و  -

 9  دفتر فنی           -
 1دبیرخانه              -
 6مشاوران             -
   7مدیریت              -
 22133116ارسال فاکس -

به اطالع میرساند به منظور ارتقاء کمی و کیفی ارتباطات با اعضاء و  مهم

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

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

 فرمائید.  
 مشاوران انجمن: *
 آقای کامران باغگلی: مشاور امور قراردادها -
 ر حقوقیآقای اکبر برجیان : مشاو-
 آقای نوروز ستارپناهی: مشاور مالیاتی-
 آقای علی نیکنام: مشاور بیمه و تامین اجتماعی-
 خانم فاطمه صیادی مشاور بانکی -
 کارشناسان شرکت الو بیمه :بیمه های تکمیلی  -

جهت مراجعه به مشاوران مذکور لطفاً بادبیرخانه سندیکا هماهنگ 
 فرمایید. 
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