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گزارش ریاست محترم هیات مدیره

جناب آقاي مهندس بهمن دادمان

خانمها – آقایان، مدیران بزرگوار عضو سندیکاي شرکتهاي ساختمانی ایران

افتخار دارم از جانب خود و هیأت مدیره حضور کلیه سروران گـرامی و اعضـاي محترم را به جلسـه مجمع عمومی عادي سالیانه 96 

خوش آمد عرض نمایم 

سندیکاي شما در سالی که گذشت بنا بر شرایط مثبتی که در فضاي عمومی کشوروچشم اندازکشور بوجود آمده بود برخود الزم می 

دانست براي ورود به دوران شکوفائی وهمراهی با دولت تدبیر وامید وخروج صنف از رکود تورمی که مدت طوالنی بر فضـاي اقتصـاد 

بویژه در صنعت احداث حاکم شده بود تالش همه جانبه اي را بعمل آورد .

دوران سپري شده در  دوازده سال گذشته براي صنف ما ، صنعت احداث وکل بخش خصــوصی بســـیار سخت وفرسایشـــی بوده 

است.بسیاري از شرکتها واعضا چنان تحلیل رفته اند که دارائی هاي مستقیم را که هیچ ، سرمایه هاي انسانی خودرا نیزاز دست داده 

اند در فضاي غیررقابتی حاکم بر عرصه اقتصادي ما  آخرین کورسوهاي بقا نیزمی رود که بر بخش خصوصی بسته شود . 

بهمین علت ، اتاق هاي فکر طی سال گذشته بدنبال این بوده اند که راههاي برون رفت  بخش خصــوصی را از این ورطه جســـتجو 

کنند ودر عین حال راههاي جذب حمایت وپشتیبانی هاي دولت را در جهت بسـترسازي ها ورفع موانع را تبیین،پیشـنهاد ومطالبه 

نماید.در این راستا بود که اعضاي هیأت مدیره دوره بیست ودوم بهمراه کمیسـیون ها وکارگروه ها وکمیته هاي پرتالش در سندیکا 

کوشیدند ضرورت ها واولویت هاي درونی ومحیط بیرونی را تحلیل و تعیین نموده ، تمهیدات الزم در جهت هم گرائی وانســـــجام 

اهداف اعضا سندیکا وصنف را فراهم آورند.

در بعد داخلی سندیکا و حرفه ، توانمند سازي اعضـــا را در مدیریت ومهارت و استاندارد سازي بهترین راه براي باالبردن قدرت چانه 

زنی تشخیص دادیم وآموزش هاي استاندارد ، قانونی وضروري را در سندیکا نهادینه کردیم .مادر جهت همگرائی اعضـا وتشـکلها که 

کلید بسـیاري از مشـکالت موازي کاري وحتی بیهوده کاریها ي درون صنفی ماست ، به تجمیع اتاق هاي فکر پرداختیم .موسسـات 

آموزشی وابســـته به سندیکا درسال 95 بازوي فعالی براي برنامه هاي آموزشی سندیکا بودند وفعالیت خوبی را به نمایش گذاشتند 

وراندمان بسـیار خوبی هم ارائه دادند.برنامه هاي سال 96 آموزشی در سندیکا از هدفمندي و کیفیت باالتري برخوردار بوده ودر این 

راه حمایت وهمیاري شایسته اعضا میتواند سندیکا را دررسیدن به اهداف تربیت کلیه نیروهاي ذیصـالح صنعت احداث با گواهینامه 

هاي صالحیت و مهارت  یاري نماید. 

سندیکا در سال 95 موفق به تشکیل یک ساختار داخلی -خارجی با کمک دانشگاه هاي آلمان وایران وهمکاري اتاق بازرگانی گردید 

که از سال تحصیلی آتی براي اولین بار تکنسین وکاردان ماشین آالت سنگین ساختمانی وکشاورزي ومعدنی تربیت کنیم .در همین 

سـال با همین رویکرد بیش از هزار گواهی نامه آموزش هاي قانونی ومهارتی ومدیریتی صـادر کرد که ارگانهاي رسـمی دربرگزاري ، 

محتوا ونظارت بر آن مشارکت داشتند .



در بعد بیرونی صنف ، برگزاري نشسـت هاي مشـترك با نهادهاي تصـمیم ساز وتصـمیم گیر وتأثیر گذار در زمینه تسـهیل ، شفاف 

سـازي ورفع موانع و ابهامات قانونی ، حذف قوانین دسـت و پاگیر و لوایح و آئین نامه هاي متناقض و اسـتفاده از ظرفیت هاي قانونی 

موجود ازجمله  :

ں نشست هم اندیشی با کارشناسان اقتصادي ومالی برجسـته مملکت دررهیافت هاي اقتصـادي ،نشـسـت هیآت مدیره  با جناب 

آقاي مهندس شافعی ریاست محترم نظام فنی اجرائی در خصـوص مســائل مبتالبه بویژه آئین نامه تشــخیص صالحیت ورتبه 

بندي ، شرایط عمومی پیشنهادي صنعت احداث ، مشکالت پیمانکاران با بیمه تأمین اجتماعی ونظام مالیاتی که مقرر شد نتایج 

پیگیري ها و پیشنهادات به نظام فنی اجرائی منعکس گردد

ں نشست هاي مشترك با ریاست محترم سازمان امور مالیاتی ، معاونت محترم درآمد سازمان تأمین اجتماعی وتشکیل یک کمیته 

مشترك دائمی با سندیکا   ،

نشسـت هاي دوره اي نمایندگان سندیکا درکمیته ماده 76 شوراي گفتگویا کمیته جدید ماده 12، کمیسـیون تسـهیل محیط  ں

کسـب وکارونیز نهاد تعامل بویژه در خصـوص مالیات بر ارزش افزوده ، مشـاغل سخت و زیان آور ، پروژه هاي نیمه تمام و 

مطالبات معوق پیمانکاران واوراق منتشره مختلف ونیز مسئوالن ومتولیان تأمین مالی ، بانکها وبیمه ها ، 

مالقات وپذیرائی از بسیاري هیأت هاي تجاري خارجی در زمینه هاي سرمایه گذاري و ورود تکنولوژي و تجهیزات با کشـورهاي  ں

غربی وشرقی که موکول به خروج از بن بســــــت هاي بانکی گردیده است وکماکان ادامه دارد، از عمده ترین فعالیت ها 

درسال 95 بوده است 

خدمات فوق در سال گذشته میسر نبوده است جز با پشتیبانی شما اعضا وفادار وصمیمی که با وجود همه مشـکالت وهمه نارسائیها 

مارا تنها نگذاشتید و به ما فرصت دادید با روحیه اي مضـاعف و ترکیب جوانتر وباروحیه تر در دوره بیســت وسوم در خدمت عزیزان 

باشیم .

آنچه که خدمت سروران عرض شد توسط تیم مسئولیت پذیر و پر جنب وجوش دبیرخانه سندیکا در کنار اتاقهاي فکرمیسر گردیده 

است . دبیرخانه، خدمات فنی ، حقوقی ، قراردادي ومالی رابه اعضـــــــــا ارائه داده ودر عین حال خدمات وسیع آموزشی ورفاهی 

وارتباطات و فن آوري اطالعات را در قالب برگزاري سمینارها ، همایش ها وکنفرانس ها ونمایشگاه ها و انتشار کتاب و نشریه و سایت 

وکانال تلگرام را به اعضا محترم عرضه می دارند وجا دارد مراتب سپاس وتشکر خودرا ابراز وخسته نباشید بگوئیم .

 وظائف بس خطیر وگســترده تري را در سال 96 براي این دبیر خانه رقم زده است که قطعا با همراهی ، همفکري وپشــتیبانی همه 

جانبه اعضـــاء محترم امکان پذیر می باشد. مجددا از کلیه سروران گرامی انتظار داریم حمایتهاي همه جانبه خود را از خدمتگزاران 

خود در سندیکا دریغ نفرمایند. 

در خاتمه هیأت مدیره سندیکا سپاس و تشکر صمیمانه خود را از مدیران شرکتهاي عضـو که با کمکهاي مادي و معنوي خویش و با 

مساعدتهاي اثر بخش در طول سال95 یاري رسان سندیکا بوده اند ابراز می دارند.

 امیدواریم اینگونه کمکها در طول سال جاري نیز تداوم یابد. فرصت را مغتنم شمرده از تالشهاي کارکنان سندیکا در خدمت رسـانی 

به شرکتهاي عضو، صمیمانه تشکر میکنم. 

در سالی که گذشت تعدادي از مدیران ارشد شرکتهاي عضــو بســتگانی را از خانواده گرامی خود از دست دادند که از خداوند منان 

براي درگذشتگان آمرزش ابدي و براي بازماندگان صبروشکیبایی مسئلت مینماییم. 

براي همه سروران گرامی سالمتی، موفقیت و شادکامی از پروردگار بزرگ مسئلت می نمایم.
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گزارش دبیر محترم سندیکا

جناب آقاي دکتر ایرج گالبتونچی

«به نام خدا»

خوشحالم در جمع عزیزان و همکاران خود بعنوان دبیر ومجري تصمیمات شما در این مجمع صحبت کنم. 

همانطور که ریاسـت محترم هیات مدیره توضـیح دادند سـال 95 براي این ســندیکا پر انگیزه وپرکار بود وبرنامه هاي هیات مدیره 

منتخب در سال 96 در ابعاد بسیار وسیعی تدارك دیده شده است که در کمیسیون ها در حال نهایی شدن است.

سال 96را در حالی شروع کرده ایم که هیات مدیره جدید سندیکا وبتبع آن دبیرخانه سندیکا با شروع برنامه ششـــــم وبودجه 96 

همراه شده است .

مصـوبات هیات مدیره محترم که درراستاي ظرفیت هاي برنامه هاي اقتصـادي وعمرانی سال 96 ونیز فرصت هاي موجود مردمی و 

بخش خصوصی خواهد بود این دبیرخانه را بیش از سال گذشته بسوي تالش در اجرایی کردن این مصوبات رهنمون خواهد بود. 

بدیهی است با توجه به شرایط پیش آمده در ده دوازده سال گذشته ، تشکلها وظیفه سنگین تري را باید بدوش بکشـند تا شرکتها در 

یک همگرایی جدي در قالب تشکل خود ، قدرت چانه زتی و توانمندي خودرا در فضـاي غیر شفاف کنونی به رخ بکشـند. این مطلب 

بسیار مهم است که اعضا محترم در فضـاي اظهاري دولت ،با هوشمندي ومسـئولیت پذیري وعلی رغم همه انتظارات برآورده نشـده 

صنفی ،از سندیکاي خود براي پیشبرد برنامه هاي گسترده اي که براي سال جاري وبعد از آن تدارك دیده است وبعد ازبرگزاري  این 

مجمع در رسانه هاي سندیکا به اطالع خواهد رسید حمایت ،پشتیبانی فکري ،معنوي وهمیاري فرمایید .



عملکرد هیات مدیره، شوراي عالی و کمیسیون ها
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مهندس بهمن دادمان (رئیس هیات مدیره) 

مهندس بیژن سعید آبادي (نائب رئیس هیات مدیره)

 دکتر ایرج گالبتونچی (دبیر)

مهندس ساالر علیاري (خزانه دار)

مهندس علی ورزنده (منشی)

مهندس منوچهر ملکیانی فرد                                        مهندس محمد عطاردیان 

مهندس جواد خوانساري                                              مهندس سیامک مسعودي    

مهندس محمود مصطفی زاده                                        مهندس مجید شیخ بهایی

دکتر علیرضا مقدس زاده اردبیلی                                    مهندس عباس وفائی

مهندس عبدالمجید سجادي نائینی                                مهندس توحید زورچنگ

مهندس شعبان یوسفیان

هیات بازرسان:       مهندس محمدعلی پورشیرازي           مهندس پرهام موحد              مهندس مجتبی ضرابی

هیات مدیره

در سال 95 هیأت مدیره بیش از 43 جلسـه هفتگی رسمی داشت. کارگروه هاي تخصـصـی در زمینه هاي مطالبات و تأمین 

مالی و بررسی قوانین وآئین نامه ها به تهیه دستور جلسات هیأت مدیره کمک می نمود .طی جلسات هفتگی هیأت مدیره به 

بیش از یکصد وسی مورد از دستور جلسات رسیدگی وتصمیم گیري نموده اند.

در سال 95 بیش از بیست همایش و کنفرانس با شرکت هیآت مدیره در محل سندیکا برگزار گردید

اعضاي هیأت مدیره با شرکت در جلسـات هیأت رئیسـه  اتاق بازرگانی ، کمیته ها وکارگروه هاي تخصـصـی ،  ، کمیته هاي 

تخصصی در سازمان برنامه ، در شوراي هماهنگی ، در کمیسـیون هاي بیرونی ، تشـکلهاي همسـو ، هیأت هاي حل اختالف 

واتاق هاي بازرگانی مشترك توانسته اند ارتباطات خودرا با مراجع تصمیم گیر وتصمیم ساز در نهادها وارگانهاي مرتبط بیش 

از پیش مستحکم و جاري سازند.
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     مهندس محمدرضا انصاري         مهندس سید محمد صدر هاشمی نژاد             مهندس نادر عطائی

     مهندس محمد عطاردیان           مهندس حسین عظیمی                                 مهندس علیرضا ناصر معدلی 

     مهندس منوچهر نوروزي

شوراي عالی سندیکا در سال 95 جهت پیشـنهادهاي کاربردي و همفکري با هیات مدیره سندیکا با حضــور آقایان مهندسان 

محمدرضا انصـــــــاري ، سید محمد صدر هاشمی نژاد، محمدعطاردیان،نادر عطائی ، علیرضا ناصر معدلی و منوچهر نوروزي 

تشـکیل شد ونظریه ها و پیشــنهادهاي زیرکه به اختصــار بیان میگرددراتصــویب نمودودر بیانیه شورا بدین شرح اعالم که: 

شورایعالی سندیکاي شرکتهاي ساختمانی ایران براي ارتقاي جایگاه صنف و تحقق اتحاد همه سازمانهاي سـندیکایی صـنعت 

ساختمان در جهت ایفاي نقش بیشتر براي انجام مسئولیت هاي صنفی و ملی خواهد کوشید.

1-مصوب گردیدشورایعالی به عنوان اتاق فکر وارد اقدامات اجرائی نگردد 

2- بررسی و تصویب برنامه هاي کلی شوراي عالی در سال 95

3- نشست با نمایندگان شرکت تعاونی بنا به درخواست هیات مدیره شرکت تعاونی در جهت حل  مشکالت مطروحه 

4- بررسی نحوه تامین مالی اجراي طرحهاي نیمه تمام 

5-پیشنهادوتاکید شوراي عالی براي متشکل کردن صنوف و تشکلهاي صنعت ساختمان 

6-بررسی اخرین دستورالعمل طرحهاي نیمه تمام  

7-نشست مشترك با هیات مدیره سندیکا و بررسی مسائل وموارد صنف 

8- بحث و بررسی در خصوص نحوه فعالیت کانون کار آفرینان توسعه گرا 

9-نشست نمایندگان شوراي عالی با جناب آقاي دکتر والیتی  مشاور عالی مقام معظم رهبري و طرح مسائل صنفی 

10- پیشنهاد و نظر یه هایی در خصوص عملکرد بهتر شوراي هماهنگی تشکل هاي فنی و مهندسی کشور 

11- پیشــنهاد طرح درآمد زایی براي دولت از طریق عوارض در جاده ها  که بصـــورت  وام از سوي مردم پرداخت می 

گردد.

شوراي عالی
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مهندس بیژن سعید آبادي                      مهندس محمود مصطفی زاده                    مهندس سیامک مسعودي

مهندس مجید شیخ بهائی                      مهندس علی اصغر گلسرخی                      مهندس جعفر سبوخی

مهندس احمد عزیزي لرد                       مهندس عین اله ظاهري                          دکتر اصغر ذُکائی

مهندس پرهام سیدین                           دکتر غالمرضا علیزاده                             محمد تکلی

کمیسیون اقتصاد

کمیسیون اقتصاد  درسال95  با 14جلسه 200 نفر ساعت تشکیل داد .

کمیسیون اقتصاد در این سال اقدامات و فعالیتهایی را بعمل آورده که خالصه آن را  به  شرح ذیل تقدیم می دارد :  

تعداد جلسات : 31جلسه  / جلسات بصورت یک هفته در میان برگزار گردید.

تعداد حاضرین در کل جلسات : 280نفر / تعداد نفر ساعت : 420 نفرساعت 

کمیســـیون اقتصـــاد در سال جاري موارد ذیل را در دستور کار خود قرارداده و اقدامات و فعالیتهایی را نیز بعمل آورده که 

خالصه آن را  به  شرح ذیل تقدیم می دارد :  

1-بررسی و تدوین برنامه هاي کمیسیون براي سال 95 :

کمیسیون اقتصاد در اولین جلسـه سالجاري برنامه هاي اجرایی و عملیاتی خود را در سه بازه زمانی و در قالب  سه بخش الف 

:پیگیري موضوعات در حوزه  اقتصاد کالن (برنامه بلند مدت ) ب: پیگیري موضوعات  و قوانین  اقتصـادي  و بانکی مرتبط با 

صنعت احداث (برنامه کوتاه مدت) پ: برنامه جاري تدوین و مصوب و به هیات مدیره محترم ارائه نمود.

2-نشست با نمایندگان بانک دي: 

کمیسیون به جهت استفاده از ظرفیت هاي قانونی بازار پول و سرمایه کشور و تقویت روابط با بانکها در راستاي بهبود فضـاي 

کسب وکار با هدف حل مشکالت اعضا و تسهیل دسترسی اعضـا به منابع و خدمات بانکی براي استفاده از ظرفیتهاي بانک، با 

دعوت از نمایندگان بانک دي در جلسه اي  به تبادل نظر و ارائه درخواست هاي خود پرداخت . تفاهم نامه  اي اخیراً به امضـا 

طرفین رسیده و مبادله گردید ه است. 



16

3-بررسی روش هاي  تامین سرمایه   براي منابع مالی پروژه ها 

به جهت پیگیري راهکاري براي تامین سرمایه اعضـا به غیر از منابع بانکی کمیسـیون در نشـسـتی با نمایندگان شرکت تامین 

سرمایه آریا سهم و تامین سـرمایه امین  موضـوع را مورد بررسـی قرار داد که روش هاي مختلف و متفاوت سـرمایه گذاري در 

قالب ابزارهاي گوناگون مورد بحث واقع شد که دراین زمینه پیگیریها ادامه دارد.

4-بررسی و تحلیل بودجه سال 1395 

بررسی و تحلیل بودجه در دستور کار کمیسیون اقتصاد قرار گرفت و پس از نتیجه بررسی ها  نتیجه گیري شد که بودجه سال 

جاري وضعیت صنف ما و موقعیت مطالبات ما را  جوابگو نیست  و به کلی دور از خواسته هاي صنف است.و جدول مواد مرتبط 

قانون بودجه با صنف مشخص و تهیه گردید 

5-بررسی مطالبات پیمانکاران:

بحث مطالبات شرکتهاي عضو سندیکا وحجم بدهی دولت به پیمانکاران و خسارتی که از این تاخیرات بخش خصوصی تحمیل 

می گردد و راهکارهاي اخذ مطالبات پیمانکاران چه به لحاظ ظرفیتهاي قانون و بودجه هاي سنواتی که در این بخش پیشـنهاد 

دریافت اوراق قرضــه به جاي مطالبات و تعیین تکلیف پروژه هاي نیمه تمام ودرخواســـت پرداخت مطالبات نقدي و مطالبه 

خسارت تاخیر پرداخت ازموضوعاتی بود که درجلسات دوره اي مطرح گردید وکارگروهی از اعضـاي هیات مدیره ودبیرسندیکا 

براي پیگیري موضوع انتخاب شدند.

6-طرح هاي قابل واگذاري به بخش خصوصی:

در این جلسه که با حضـور آقاي دکتر عبدالعلی زاده و تعدادي از اعضـاي هیات امناي موسسـه تحقیق و توسعه و هیات مدیره 

سندیکا برگزار گردید در خصــوص نحوه واگذاري پروژه هاي نیمه تمام و پروژه هایی که قابلیت واگذاري دارند بحث و بررسی 

شد مقرر گردید اطالعات پروژه هاي نیمه تمام به سندیکا منعکس گردد و طرحهاي سودده و زود بازده مشخص گردند .

7-بررسی وضعیت اقتصاد کشور پس از توافق ژنو

بعد از توافق ژنو کمیسیون اقتصاد با بررسی وضعیت اقتصادکشور را در دستور کار خود قرار داد و در خصـوص وظیفه و اقدامات 

هریک ازبخش هاي دولت ، بخش خصـوصی، سندیکا و شرکتهاي عضـو بحث و بررسی شد و در نهایت مقررگردید که  سندیکا 

درنشست هاي بین المللی مشارکت نماید با سازماندهی شرکتهاي هلدینگ از توان باالي  خود را نشان دهد.

8- بررسی برنامه هاي سال 96:

بررسی و تدوین برنامه سال 1396کمیســـیون بر اساس بیانیه ماموریت و محورهاي چهارگانه  سال 96 سندیکا جهت ارائه به 

هیئت مدیره محترم و بررسی موضوعات مهمی از جمله نحوه تامین سرمایه پروژه ها، بررسی مشـــکالت  اوراق بهادار،بررسی 

طرحهاي قابل واگذاري به بلخش خصـوصی بررسی ظرفیتهاي قانون بودجه در سال 96 از اهم برنامه هاي کمیسـیون در سال 

جدید می باشد . 

در پایان از همه عزیزانی که با ارائه نظرات ما را یاري نمودند و از همه اعضـاي کمیسـیون و مشـاوران محترم که وقت خود را به 

کمیسیون اختصاص دادند  تقدیر  و تشکر می نماییم.
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اهم موضوعات مطرح شده در کمیسیون اقتصاد در سال 95بشرح زیر بوده است  : 

1- تدوین برنامه سال 95 و پیشنهاد به هیات مدیره محترم 

2- بررسی سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی 

3- بررسی و پیگیري ضبط ضمانت نامه هاي بانکی 

4- بررسی و پیگیري تفاهم با بانک دي ( منجر به تفاهم نامه اول با بانک )

5- بررسی برنامه ششم توسعه با حضور میهمانان و مدعوین (مرحوم  رحیمی دانش و مهندس رامینه 

6- بررسی چالش پیمانکاران با بودجه سال 95

7- بررسی ابالغ سیاست هاي اقتصاد مقاومتی و نحوه مشارکت در کنگره بین المللی مربوط که برگزار نگردید

8- بررسی وضعیت کشور پس از توافق وین

9- بررسی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

10- بررسی مطالبات پیمانکاران 

11- تفاهم نامه اي با مدیریت غرب مسکن تهران منعقد گردید )

12- بررسی طرحهاي قابل واگذاري به بخش خصوصی 

13- بررسی نحوه تامین سرمایه از بازار و شرکتهاي سرمایه گذار

14- بررسی قانون بودجه سال 95

15- بررسی واگذاري طرحهاي نیمه تمام با حضور آقاي دکتر عبدالعلی زاده

16- بررسی تصویب نامه مربوط به ارتقا جایگاه ایران در گزارش  سهولت انجام کسب و کار

17- نشست با نمایندگان بانک ملت 

18- بررسی آئین نامه اجرایی بند (هـ)تبصره 5 قانون بودجه (آئین نامه اجرایی اسناد خزانه اسالمی )
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کمیسیون انتشارات در سال 95 بطور مستمر وهفتگی  38 جلسه 51 ساعته برگزار نمود کرد .

کمیسیون انتشـارات با رصد کردن فعالیت هاي درونی هیأت مدیره ، کمیسـیون ها ودبیرخانه وانعکاس این فعالیت ها ونقطه 

نظرات به دیگر اعضا سندیکا وصنف ، نسـبت به تحوالت محیط بیرونی صنف در نهادها وسازمانها و بنگاه ها در صنعت احداث 

نیزاز طریق رسانه ها و خبرگزاریها ونشـریات ومسـتند سازي و ارائه گزارش هاي تحلیلی اقدام می نماید. انجام مصـاحبه ها و 

انعکاس مقاالت ونقطه نظرات و بیانیه ها نیز از جمله دیگر موارد مورد پیگیري کمیسـیون در قالب نشــریه ماهنامه آبادگران 

طی دوازده شماره در سال 95 از شماره 341 تا 352 بوده است 

دیگر فعالیت هاي این کمیسیون در سال 95 عبارت بوده است از :

نظارت بر کلیه بیانیه ها و نقطه نظرات وبرونداد هاي داخلی وانعکاس در نشریه یا دیگر رسانه ها ں

نظارت بر چاپ کتابهاي تخصصی و فنی تدوینی دبیرخانه و واحدهاي کارشناسی سندیکا ں

نظارت بر نشریات دوره اي سندیکا مانند فصلنامه و ویژه نامه هاي تخصصی مانند فصلنامه ماشین آالت  ں

نظارت بر تدوین و ویرایش سالنماي سندیکا  ں

ں نظارت بر تدوین و ویرایش چاپ بولتن هاي ویژه مانند بولتن هفتگی سندیکا یا دوره اي کمیسیون ها

نظارت بر تدوین و ویرایش جلد دوم و سوم کتاب پرسش و پاسخ مسائل قراردادي پیمانکاري  ں

نظارت بر برنامه هاي همایش هاي دوره اي یا ویژه در سندیکا اعم از آموزشی ومدنی و صنفی  ں

مهندس علی ورزنده                             مهندس محمود مصطفی زاده                    دکتر ایرج گالبتونچی

مهندس عالءالدین سادات باریکانی            مهندس پرهام سیدین                            مهندس محمد غنی زاده

            

کمیسیون تحریریه و انتشارات
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کمیسیون حقوقی درسال 95 تعداد 12جلسه تشکیل داد. 

کمیسـیون حقوقی در سال جاري موارد ذیل را در دستور کار خود داشته و اقداماتی نیز بعمل آورده و شرکتهاي مراجعه کننده 

نیز از راهنماي ها و مشاوره حقوقی بهره برده اند که اهم اقدامات بشرح ذیل تقدیم میگردد:

تصویب برنامه هاي کمیسیون که بصورت یک هفته در میان دوشنبه ها می باشد. ں

عضویت آقاي محمدعلی عزیزي و سرکار خانم لطفی وکالي دادگستري بعنوان مشـاوران حقوقی به عنوان اعضـاي جدید  ں

کمیسیون تصویب شد.

تهیه مقاالت حقوقی در موضوع داوري و داوري شرایط عمومی پیمان  تهیه و در نشریه به چاپ رسید  ں

بررسی نحوه حضورکارشناسان سندیکا در پرونده هاي داوري مرکز داوري اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران ،  ں

در صورتیکه موضوع پرونده مرتبط با صنف پیمانکاري باشد در دستور کار کمیسیون حقوقی  است .

بررسی  پیش نویس قانون جامع داوري در دستور کار کمیسیون می باشد. ں

معرفی کارشناس از اعضاي کمیسیون براي کارشناسی در هیات هاي حل اختالف و داوري در خارج از سندیکا ں

بررسی آئین نامه داوري سندیکا و تقویت کمیته داوري سندیکا با اصالح و تدوین آئین نامه جهت حل و فصـــل اختالفات  ں

اعضاي سندیکا توسط کمیسیون در حال بررسی است 

رسیدگی به مشکالت اعضـاي مراجعه کننده به کمیسـیون و راهنمایی هاي الزم جهت استفاد از ظرفیت هاي قانون براي  ں

احقاق حقوق خود براي شرکتهایی نظیر پارمید سازه، پارس یکم، پل و دژ ، فریاب جنوب،هریســـون ،بتن شیب ، تیس  و 

فورسمنت  و همسان اقلیم ،بتن عرشه ،سیس وي و...

در پایان شرکتهاي عضـو را به استفاده از خدمات و مشــاوره هاي کمیســیون در امور حقوقی و قراردادي پیمان ها دعوت  ں

نموده و امید داریم با اعالم نظرات خود ما را در ارائه هر چه بهتر خدمات مطلوب یاري رسانند و در پایان از همه عزیزانی که 

وقت خود را در کمیسیون صرف نمودند تقدیر و تشکر بعمل می آید.

مهندس مجید شیخ بهائی                  مهندس محمدعلی پورشیرازي                مهندس علی ورزنده

مهندس عبدالمجید سجادي نائینی       مهندس محسن میریان                         محمدعلی عزیزي

محمد تکلی                                  سرکار خانم لطفی

کمیسیون حقوقی



1- شاخص هاي تعدیل

- اقدام در ایجاد فرآیند تولید شاخص هاي تعدیل

- تهیه اطالعات نرخ عوامل 

- تهیه شاخص هاي تعدیل پیشنهادي سندیکا

- بررسی واعالم نظر در شاخص هاي ابالغی واعالم مغایرتها ناشی از موارد زیر:

· سهم تأثیر پذیري دستمزد نیروي انسانی در آنالیزها،

· قیمت پایه دستمزد کارگر

· سهم تأثیر دستمزد نیروي انسانی در شاخص ها

· شرایط پروژه نمونه

· شاخص منفی 

و نهایتا ارائه راهکار وانجام اقدامات اصالحی موارد فوق تا مرحله رفع نارسائی 

2- فهرست هاي بها

- بررسی و انجام اقدامات الزم جهت انتشار فهرست هاي بهاي پیشنهادي سندیکا

- بررسی و اعالم نظر در کلیات ، سرفصلها و ردیفهاي فهرست بهاي ابنیه واضافه نمودن ردیفهاي جدید به فهرست بها و 

بررسی نقاط ضعف و پیشنهاد رفع آن موارد

- بازبینی ردیفهاي مربوط به عملیات خاکی باماشین در فهرست هاي بها

3- اصالح ضوابط فهرست بها 

- اقدام در احیا ضرایب باالسري و منطقه اي با ارائه طرح پیشــنهادي براي محاسبه ضرایب منطقه اي به صورت پویا در 

رسته هاي مختلف فهرست بها

سیروس پشوتن                                      عین اله ظاهري                                         مهدي برادران توکلی

علی تاهباز صالحی                                   پرهام موحد                                            محمد ظفري

کاظم عارف آذر                                     غالمرضا شفیع پور                                     بیژن حکیمی پور

مجید شیخ بهایی                                    افشین جم                                              علیرضا صدر عضدي

یحیی خاوران                                         محمودرضا همیري                                    امیر متحدین

احسان طاهري                                       حسین یزدانی                                          حسن علی قارداشی

رضا جامی                                             محمدصادق کارگر                                      خانم اسرا قدك زاده

شعبان یوسفیان                                      سیدعلی نوربخش                                      خانم نسرین اوجاقی 

علی روزي طلب                                     خانم ناهید شوقی

کمیسیون فنی

کمیســـــــیون فنی در سال جاري موارد ذیل را در دستور کار خود قرارداده  و  اقدامات و فعالیتهایی را نیز بعمل آورده که 

خالصه آن را  به  شرح ذیل تقدیم می دارد:  
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4- مسکن مهر

- بررسی مشکالت قراردادهاي مسکن مهر و پیشنهاد اصالح نرخ با راهکارهاي قراردادي و قوانین موجود،

5- آنالیز بها 

- بررسی نحوه اصالح آنالیز ردیفهاي فهرست بها 

6- شرایط عمومی پیمان 

- بررسی کامل مواد شرایط عمومی پیمان سازمان و بیان نارسائی و مغایرت هاي مندرج در متون مواد.

7- نشریه پیام آبادگران

- اقدام جهت تقویت بار فنی نشریه پیام آبادگران

8- استاندارد مصالح

- حضور نمایندگان در جلسات کمیته استاندارد مصالح

9- پرسش اعضا

- اظهار نظر در برخی موضوع ها و پرسش هاي اعضا در خصوص مسـائل فنی و قراردادي با حضـور نمایندگان شرکتها در 

جلسات کمیسیون فنی

10-قوانین مرتبط با فعالیتهاي پیمانکاري

- بررسی قوانین مرتبط با فعالیتهاي پیمانکاري(شامل مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، مشــــکالت بودجه طرح هاي عمرانی، 

مصـوبات جدید و ضوابط اوراق مشــارکت واوراق خزانه ملی، شرایط واگذاري طرح هاي تملک دارائی هاي سرمایه اي جدید ، 

نیمه تمام ،تکمیل شده و آماده بهره برداري به بخش غیر دولتی، آئین نامه قرارداد مشـارکت بین شرکت پروژه و سرمایه پذیر ، 

مصوبه هیأت امناي صندوق توسعه ملی و چارچوب موافتقنامه مشارکت عمومی- خصوصی، دستورالعمل تعیین دامنه مناسب 

ترین قیمت پیشـنهادي در مناقصـات، باالسري ترك تشــریفات مناقصــه، بودجه سال 95 ، مطالبات شرکتهاي پیمانکاري و 

راهکارهاي نحوه وصول مطالبات ،فهرست بهاي پیشــنهادي سال 95 سندیکا ،انجام اقدامات جهت شکل گیري کمیســـیون 

شاخه جوانان ، قصــل سوم فهرست بهاي پایه راه، راه آهن و باند فرودگاه، آماده سازي فضـــا بمنظور استفاده حداکثر از توان 

پیمانکاران داخلی در پسـا تحریم ، دستور العمل نحوه محاسبه تمدید مدت پیمان با لحاظ پرداخت ضمان تأخیر تعهدات مالی 

کارفرما، قانون تشـــویق حمایت از سرمایه گذاري خارجی ،نحوه تهیه متون قراردادهاي داخل و خارجی ، ضوابط پیش نویس 

دستورالعمل تهیه صورتجلســــه ها، دستورکارها و صورت وضعیتهاي موقت و قطعی کارهاي پیمانکاري،  دستورالعمل نحوه 

جبران آثار تأخیر در تعهدات مالی کارفرما و خسارت توقف و تأخیرهاي خارج از قصور پیمانکار.

11-بررسی و اعالم نظر در ضوابط آئین نامه طبقه بندي و تشــــــخیص صالحیت پیمانکاران مصــــــوب 

48013/ت23251 ه  مورخ 81/12/11 و تهیه آئین نامه پیشهادي سندیکا

12-اعالم نظر در دستورالعمل سرجمع وبیان نکات ضعف دستورالعمل با مقایسـه تعدادي از قراردادهاي منعقده 

اعضا

EPC 13-بررسی ضوابط و شرایط قراردادهاي فاقد تعدیل و



برنامه هاي 96 کمیسیون عمدتا روي مجورهاي زیر متمرکز خواهد بود:

از طریق ساختار موجود بویژه کمیسیون هاي مرتبط، ارتباط بین بانکی و ارتباط بین شرکت ها را تسهیل دهیم ں

پیشـنهادات اجرایی جهت یافتن راه حلهاي مختلف براي تشـویق اعضــا جهت جوینت شدن شرکت ها براي اخذ کارهاي  ں

بزرگ و امکان سرمایه گذاري در پروژه هاي مختلف مطرح گردید.

قراردادهاي خارج از راهکارهاي دولتی در سندیکا بررسی شود (تعریف پیمان با بخش خصوصی) ں

با انجام مکاتبات در ارتباط با موارد فوق واگذاري بخشی از طرح هاي نیمه تمام به بخش خصوصی درخواست شود ں

واگذاري طرح هاي نیمه تمام دو مورد سازو کار می طلبد، چه پروژه هایی هدف باشد و با چه مکانیسمی وارد شوند ں

جلب سرمایه گذار و انجام کارهایی که سرمایه گذار می خواهد ں

در صورت نیاز به تغییر در قوانین باالدستی پیشنهاداتی براي این تغییرات تهیه و ارائه گردد ں

آیا به تنهایی می توانیم بار سرمایه گذاري را تحمل کنیم؟ و یا جوینت شویم؟ قالب هاي مختلف جوینت ونچر (مشــارکت  ں

انتفاعی) چگونه است؟

به قراردادهاي سه عاملی عادت کردیم، مدلهاي مختلف قرارداد را مورد توجه قرار دهیم و سعی کنیم شرکت هاي عضــو با  ں

مدلهاي مختلف آن بیشتر آشنا شوند.

در بازار رقابت هاي داخلی باید چه قوانین حمایتی وجود داشته باشد. قوانین مورد نیاز تهیه و به نهادهاي مربوطه پیشنهاد  ں

شود.

شرایط رقابت و قیمت دهی عادالنه نیست. راهکارهاي مشارکت عادالنه به مسئولین مربوطه طی مکاتباتی متذکر شود. ں

جهت صدور خدمات نیازمند قوانین حمایتی هستیم ں

توزیع کار در شرایط موجود مناسب نیست ں

تیپ هاي مختلف قرارداد و فهرست بها براي انجام کارهاي مختلف نیاز است، این موارد در دستور تهیه قرار گیرد. ں

چگونه می توانیم از ظرفیت تسهیالت به نفع شرکت ها استفاده کنیم. ں

قوانین بانکی، نرخ بهره، چگونه باشد. ں

از بازار سرمایه چگونه استفاده شود ں

چگونه از ظرفیت هاي بازار بورس استفاده شود ں

طرح هاي نیمه تمام، تدوین قوانین، مشارکت پذیري، می تواند بسته هایی باشد ں

چه کنیم سندیکا مورد اعتماد بیشتر اعضا باشد ں

دفاع از درخواست هاي درست مربوط به بخشنامه ها در مکاتبات سازمان پیکیري بیشتر و موثرتري شود ں

مجددا در مورد بخشنامه دامنه مناسب مکاتبه شود ں

ارتقاء جایگاه سندیکا و سپس استفاده از جایگاه مربوطه و باالبردن اثرگذاري ں

با عملکرد ما سندیکا جایگاه خود را پیدا می کند ں

ارتقاء جایگاه سندیکا در تصمیم گیري و تصمیم سازي موثر است ں
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مهندس سیامک مسعودي                     مهندس شعبان یوسفیان                       مهندس محمدعلی پورشیرازي

مهندس مجید شیخ بهائی                     مهندس عالءالدین سادات باریکانی            مهندس عباس وفایی

مهندس رضا الجوردي                         مهندس کاوه میالدي راد                       مهندس نصراله سره  

مهندس ناهید شوقی                           محمد تکلی                                        مهندس غالمرضا شفیع پور

مهندس افشین جم                             مهندس آزاده عمرانی

کمیسیون قوانین و مقررات

کمیسـیون قوانین و مقررات در سال  1395 تعداد 18 جلســه برگزار نمود . تعداد حاضرین و جلســات کمیســیون حدود 

540نفر ساعت در سالجاري بوده است. در این سال کمیسـیون از وجود افراد متخصــص در کنار خود از جمله آقایان قدسی 

(مشـاور بیمه اي )، امیري (مشـاور مالیاتی )،خانم گلزاري(مشـاور روابط کار) بعنوان مشــاوران استفاده نمود که سندیکا با 

برخورداري از این پتانسیل بتواند در روند قانونگذاري، اصالح قوانین، و الزام به پایبندي دستگاههاي اجرایی به قوانین ، تاثیر 

گذار باشد و کار کارشناسی در سندیکا نهادینه شود.

گزارش حاضر رئوس اهم فعالیتها و اقدامات انجام شده در کمیسـیون بوده که شرح کلی اقدامات در گزارشات ماهیانه به  ں

استحضار رسیده است.

کمیسیون با تنظیم شرح وظایف، برنامه، ساختارونیازهاي کمیسیون بر اساس اهداف سندیکا در راستاي حل مشـکالت  ں

اعضـاء از طریق بررسی قوانین  موجود یا ارائه پیشـنهادات و نظرات در قوانین و بخشــنامههاي در حال تدوین مراجع و 

سازمانهاي ذیربط اقدام نمود. با توجه به اینکه تمام مسـائل پیمانکاري از قوانین و مقررات  حقوقی و فنی شروع می شود 

و ما در دوران سختی از  این حیث پشــــــت سر گذاشته بودیم لذا تمام تالش خود را جهت ایفاي نقش موثر براي حل 

مشـکالت عدیده صنف به کار بسـتیم. که امید داریم  به نوبه خود در حل مشــکالت و بررسی قوانین و موضوعات ارجاع 

شده به کمیسیون کمک حال اعضاي محترم و هیات مدیره بوده باشیم .

با دسته بندي مشکالت اعضا ، مواردزیر بعنوان اصلی ترین مشکالت اعضا بوده است که در بررسی مسـائل و اعالم نظرات  ں

اعضا با آن برخورد داشته و سعی بر حل این مسائل بوده که به صورت مختصر به آن اشاره می کنیم و در صورت نیاز دفتر 

کمیسیون آماده ارائه توضیحات بیشتر می باشد.
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1-قانون مالیات بر ارزش افزوده:

 عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صورت وضعیتها از سـوي برخی کارفرمایان، جرائم متعلقه مربوط به 

تاخیر در پرداخت مالیاتها و سایر موارد بعنوان مشـکل قانون جاري د کمیسـیون مطرح گردیدکه پیشــنهادات اصالحی براي 

قانون با پیگیري سندیکا و اتاق ایران در نهایت منجر به تصــویب تبصــره 18 قانون بودجه سال 95 گردید که حداقلی بر رفع 

مشــکالت فعلی می تواند باشد . در خصـــوص پیش نویس الیحه مالیات بر ارزش افزوده که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه 

گردیده بود موضوع در کمیسیون مطرح و ضمن اعالم مشکالت قانون مالیات بر ارزش افزوده جاري ،  نظرات اصالحی بر پیش 

نویس الیحه را تدوین و به سازمان امور مالیاتی و وزرات اقتصــاد و سایر مراجع ذیربط ارائه گردید که گزارش اقدامات در قالب 

کتاب بررسی الیحه مالیات بر ارزش افزوده جهت استحضار اعضاي محترم منتشر شد.

هم اکنون الیحه نهایی مجلس به دولت در دست بررسی این کمیســیون می باشد و در جلســـات مرکز پژوهش هاي مجلس 

نظرات اصالحی خود را بر الیحه اعالم می داریم .

2- تشخیص صالحیت پیمانکاران :

 موضوع  عدم پاسخگویی سازمان به مشـکالت پیمانکاران، سر رسید اعتبار گواهینامه هاي بســیاري از اعضــاء و در خواست 

تمدید حداقل دو سال براي شرکتهایی که اعتبار رتبه آنها منقضــــــی شده ، برخی اصالحات دیگر در جهت حفظ رتبه هاي 

موجود پیمانکاران مورد درخواست ، پیگیري و رایزنی قرار گرفته که خوشبختانه در شرف تحقق است .

3- شرایط عمومی پیمان :

 عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران در پروژه ها یا به نوعی عدم ایفاي تعهدات کارفـرمایان که منجـر به عدم توان پیمانکاران در 

اجراي پروژه ها گردیده با استفاده از شرایط یکطرفه شرایط عمومی پیمان منجر به استفاده از ماده 46 پیمان جهت فســـــخ 

پیمان می گردد و نقض شرایط عمومی پیمان توسط شرایط خصـــــوصی در مواردي مانند حذف پیش پرداخت در قراردادها 

موضوعاتی بوده که جزو مشـکالت می توان بر شمرد. به همین دلیل کمیسـیون یکی از موضوعاتی که وقت بســیاري براي آن 

صرف نمود موضوع بررسی شرلیط عمومی پیمان بود که پیش نویس مد نظر سازمان برنامه و بودجه با ممانعت سـندیکا و چند 

تشکل دیگر از بالغ آن بدالیل مورد قبول نبودن اتفاق افتاد و مقرر گردید که کمیسـیون پیش نویس مدنظر را بررسی نماید که 

بعد از بررسی کمیسـیون و تقدیم به هیات مدیره سندیکا مجدداً حسـب دستور با نمایندگان 4 تشـکل دیگر متن پیش نویس 

اصالحی اصالح گرددو نظرات چند تشکل اعمال گردد که این موضوع طی جلسات مکرر اقدام و در نهایت به شوراي هماهنگی 

تشـــکلهاي مهندسی ارسال گردید تا بعد از تایید به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود. که موضوع به سازمان برنامه و بودجه 

اعالم گردید.

4- بررسی مشکالت ماده 169 مکرر قانون مالیاتهاي مستقیم و شرکتهاي کاغذي : 

با عنایت به نقاط ضعف و ایجاد مشکالتی که اجراي این ماده قانون بلحاظ عدم ایجاد بستر مناسب اجراي قانون براي شرکتهاي 

پیمانکاري داشته موضوع مطرح گردید پس از بررسی در کمیسیون گزارش مبسـوطی از مشـکالت ایجاد شده به هیات مدیره 

محترم سندیکا ارائه شد و با سازمان امور مالیاتی در مورد مشـــکالت مطرح شده مکاتبه گردید و موضوع در کمیته ماده 76 و 

شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصـــوصی مطرح و در حال نتیجه گیري در بخشـــی از این دستور العمل در خصـــوص 

شرکتهاي کاغذي می باشیم که با ابالغ دستورالعمل بخشـی از مشـکالت حل می گردد که به محض ابالغ بخشـنامه یا دستور 

العمل موضوع اطالع رسانی می گردد.

5- بررسی بخشنامه 5090/54/11082 موضوع نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از پرداخت مطالبات پیمانکاران

با عنات به درخواست سازمان برنامه و بودجه مبنی بر ارائه نظرات سندیکا در خصـوص اصالح بخشـنامه مذکور، کمیسـیون با 

تشکیل جلساتی موضوع را بررسی و با رائه نظرات خود به کمیسیون فنی سندیکا اقدامات الزم را معمول نمود.

6- بررسی پیش نویس قانون کار:از دیگر اقدامات کمیســیون قوانین و مقررات بررسی پیش نویس الیحه اصالح قانون کار بود 
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که با تکیل جلسات و کار گروه ویژه با حضـور سرکار خانم گلزاري مشـاور روابط کار کمیسـیون، نظرات مطرح و مصـوب گردید و به 

هیآت مدیره محترم گزارش گردید.

7- بررسی مشکالت حوزه تامین اجتماعی :

یکی از مشـکالت عمده شرکتهاي پیمانکاري در حال حاضر در حوزه تآمین اجتماعی است که در سال جاري کمیســیون عمده پی 

گیري هاي خود را صرف این موضوع نموده و با تشکیل جلسات مدیریتی و کارشناسی با نمایندگان سازمان تامین اجتماعی در صدد 

رسیدن به تفاهم جهت حل مشکالت می باشد که امید است فضایی براي حل مشـکالت اعضـاي محترم فراهم شود  که تا کنون این 

جلسات با بی پاسخ گذاشتن نمایندگان سازمتان تامین اجتماعی هنوز به نتیجه نرسیده است . و در سیال جاري نیز بهمراه تعئدادي 

از اعضاي محترم هیات مدیره اولین جلسه با معاونت محترم فنی و درامد برگزار گردید امید است نتایج خوبی کسب گردد .

8- بررسی مشکالت قانون و آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور :

یکی از موضوعاتی که در این دوره، کمیسیون وقت زیادي به جهت حل این مشکل صرف نمود . با توجه به گزارش اعضاي سندیکا در 

مورد شکایت کارگران شاغل در پروژه هاي مختلف سالیان گذشته این شرکتها که با مراجعه به ادارات کار در خواست بتازنشسـتگی 

زودتر از موعد بخاطر مشاغلی که در ان مشغول به کار بوده اند را می نمایند . پس از احراز سخت و زیان اور بودن مشاغل توسط اداره 

کار که غالبا بدون اطالع کارفرما و بدون حضـورذ کارفرما در جلسـات تشـکیل می شود و تبعات آن براي کارفرمایان (پیمانکارذان و 

شرکتهاي عضــــــــو سندیکا) می باشد.پیگیري اینم موضوعات از طریق مکاتبه با ریاست سازمان برنامه  و بودجه، ریاست تامین 

اجتماعی ، و طرح در شوراي گفت و گو که منجر به تصـویب نامه احصــاء مشــاغل سخت و زیان اور و اعالم عدم بررسی کارگاههاي 

تعطیل براي احراز مشـاغل سخت شد که اقدام مثبتی بوده لیکن کافی نیسـت  و همچنین سندیکا در صدد رفع مشــکالت و موانع 

اعالمی اعضا از طریق برگزاري جلسه با وزارت کار و تامین اجتماعی می باشد.

9- بررسی مشکالت اسناد خزانه اسالمی :

با ابالغ قانون بودجه سال 95 و ابالغ آیین نامه اجراي بند ه تبصـره 5 قانون مذکور در خصـوص نحوه انتشــار و واگزاري اسناد خزانه 

اسالمی به پیمانکاران و شرکتهاي غیر دولتی مشکالتی براي پیمانکاران عضـو سندیکا که اسناد در یافت نموده بودند بوجود آمد که 

موضوع “بازه زمانی حفظ قدرت خرید” که در آیین نامه این بازه را از زمان”قطعی شدن بدهی تا انتشـار اسناد” در نظر گرفته بود که 

نظر سندیکا “حفظ قدرت خرید از زمان مســــجل شدن بدهی تا تاریخ سر رسید شدن اسناد” میباشد که براي حل این مشــــکل 

مکاتباتی با ریاست مجلس شوراي اسالمی، ریاست جمهوري و دستگاه هاي اجرایی داشته و در نهایت با استفاده از ظرفیت ماده 12 

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار موضوع را در جلسـه کارشناسی کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه ششـم و کمیته موضوع 

ماده 75 برنامه ششم یعنی شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی مطرح و در شصت و سومین جلسه شورا را حضـور وزیر اقتصـاد 

بررسی و ضمن قبولی ایراد و اعتراض سندیکا به این موضوع، با توضیحاتی مصوب گردید راهکارهاي اصالح و عملیاتی شدن خواسته 

سندیکا با رفع مانع فقهی موضوع بررسـی و اقدام گردد. که در نتیجه این اقدامات خوشـبختانه درآخرین آیین نامه مربوطه به تاریخ 

96/03/20 بازه زمانی قدرت خرید از صدور حواله  تا سررسید پذیرفته شده است.

10- اعالم قوانین و بخشنامه هاي جدید مرتبط با فعالیت پیمانکاري و گزارش ماهیانه و سالیانه کمیسـیون از اقدامات 

هرماهه کمیسیون بوده که از طریق نشریه و سایت به اطالع اعضا محترم رسانید.

11- پاسخ به سئواالت و مکاتبا اعضا مطابق معمول از جمله فعالیت هاي کمیسیون در طول فعالیت کمیسیون بود.

ضمن تشکر از اعضا محترم کمیسیون که وقت خود را به حضور د رجلسـات اختصـاص دادند و اعضـا محترمی که با ارائه نظرات و راه 

حل ها و پیشنهادات و حضور در جلسات ما را همراهی نمودند.
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کمیسیون تحقیق و توسعه
ساالر علیاري                                      محمد عطاردیان                                   محمود مصطفیزاده

علی ورزنده                                        مجید شیخ بهایی                                  بیژن سعیدآبادي

علی اصغر گلسرخی                              پرهام موحد                                        پرهام سیدین 

عباس وفایی                                       محمد غنی زاده                                   فریدون خزاعی

منوچهر بدیعی                                    وندا ورزنده                                         سید محسن مقدسزاده

جعفر سبوخی                                    علیرضا طالبی                                      دکتر غالمرضا علیزاده 

دکتر علیرضا مقدس زاده                        خانم مهندس اوجاقی                            

سال 95 ، سال بسیار فعال و پرکاري براي کمیسیون تحقیق و توسعه سندیکا بود  .این کمیسیون با تشکیل 23 

جلسه عمومی و 16 جلسه کارگروه هاي تخصصی و تقریب حدود 1200 نفر ساعت کار کارشناسی نتایج زیر را اخذ 

شده است.

1  -تهیه ، تدوین و تقدیم برنامه کاري هیات مدیره در سال 95 جهت تصویب و اجراي آن

2  -تعیین 5 اولویت اصلی برنامه سال 95 برنامه سندیکا از طریق استعالم و بررسی اولویت هاي کاري کمیسیونهاي

مختلف سندیکا و معرفی  5  اولویت برتر مشروحۀ ذیل به هیات مدیره جهت تصویب و اجرا در سال 95 :

2  -1 پیگیري براي اصالح و رفع قوانین مزاحم کسب و کار مربوط به صنعت احداث

2  -2 پیگیري و به نتیجه رسانیدن شرایط عمومی پیمان جدید

2  -3 بررسی طرحهاي نیمه تمام و قابل واگذاري به بخش خصوصی

2  -4 تهیه قراردادهاي تیپ بخش خصوصی براي سرمایه گذاري داخلی و خارجی

2  -5 توسعه توانمندیهاي حرفهاي شرکتهاي عضو

3  -تهیه و تدوین اخالق مهندسی و ارائه آن به هیات مدیره سندیکا

4  -تهیه و تنظیم نظامنامه کمیته جوانان سندیکا به منظور پشتیبانی از هیات مدیره و ارسال دعوتنامه براي کلیه 

اعضا درجذب نیروهاي جوان و متخصص به کمیسیونهاي سندیکا

5  -تهیه و تنظیم سند جامع اخالق حرفه اي ویژه اعضا سندیکا مبتنی بر :

 -چهار اصل: عدالت، کرامت، شجاعت و سالمت

 -هشت خط مشی: اخالق حرفهاي در برابر: مشتریان، سرمایه هاي انسانی، رقبا، شهروندان و منافع ملی، 

پیمانکاران جزء و تامین کنندگان، محیط زیست، سهامداران و سندیکا (تشکل)

 -سوگندنامه اخالق حرفهاي سندیکا

Business Excellent Model 6  -آغاز به تهیه سند توانمند سازي شرکتهاي عضو بر اساس مدل
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برنامه سال 96 کمیسیون تحقیق و توسعه در سال 96 تنظیم بیانیه ماموریت سندیکا به عنوان یک کمیسیون فرادستی 

بر اساس بررسی شرایط اقتصادي، اجتماعی و سیاسی ایران و در نظر گرفتن 6 پیش فرض اساسی مشروحۀ ذیل و 

تبیین محورهاي حصول به اهداف ماموریت سندیکا، و راهبري کامل موضوع تا رسیدن به اهداف مذکور در دستور کار 

کمیسیون تحقیق و توسعه قرار گرفته است:

1  -قیمت نفت، طال و فلزات پایه کاهش مییابد.

2  -سیاست حفظ ثبات سیاسی و اقتصادي ایران ادامه خواهد یافت.

3  -ایران از مناقشات منطقهاي و جهانی حداقل تأثیرات منفی را خواهد داشت.

4  -تحریم جدید بینالمللی بر علیه ایران وضع نخواهد شد.

5  -تحریمهاي موجود تشدید نخواهد شد.

6 -اعتبارات عمرانی نسبت به سال قبل تغییرات معناداري نخواهد داشت.

بیانیه مأموریت سال -  96سندیکا بشرح ذیل مورد تصویب هیئتمدیره واقع گردیده است:

“سندیکاى شرکتهاى ساختمانى ایران ، اقدامات الزم و ضرورى براى خلق آینده اى پایدار در تعاملى سازنده با حاکمیت 

و محیط داخل و خارج کشور و با بهره مندى حداکثرى از ظرفیتهاى موجود، همت تام براى شناسایى و معرفى بازارهاى 

بالفعل و بالقوه براى شرکتهاى عضو را معمول خواهد داشت”

محورهاي اهداف ماموریت نیز به شرح ذیل مورد تصویب هیئتمدیره قرار گرفته است:

- شناسایى ، تبیین و معرفی ظرفیتهاى داخلی به اعضا

- شناسایی ، تبیین و معرفی بازارهاى جدید

- ایجاد بستر توانمند سازي اعضا متناسب با الزامات بازارهاي جدید

- تعامل وهم صدایی با تشکل هاي همگن
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1-تکمیل پروژه کتاب آبادي:نظارت براقدامات ویرایش وتدوین وچاپ کتاب آبادي.

2-تفاهم نامه همکاري آموزشی موسسات ودانشگاهها ازجمله دانشـگاه فنی وحرفه اي ودانشـگاه صنعتی شریف ودانشـکده 

محیط زیست دانشگاه تهران.

3-تنظیم وتشریح شرح وظایف پیشنهادي کمیته روابط عمومی.

4-امضاي تفاهم نامه باشرکت IMAG درخصوص برگزاري نمایشگاههاي صنعت ساختمان درمونیخ آلمان.

5-برگزاري دوره هاي آموزشی ساجات وبیمه ومالیات درسندیکاي شرکتهاي ساختمانی ایران باحضـــــــــوربیش از360 

نفرازکارشناسان ومدیران شرکتهاي عضو.

6-برگزاري سمینارایمنی درصنعت احداث ویژه مدیران درهفتم مهرماه1395.

7-دریافت اطالعات اعضائ تشکل هاي شوراي هماهنگی جهت اطالع رسانی.

مهندس عبدالمجید سجادي نائینی           مهندس ساالر علیاري                             مهندس علی ورزنده

مهندس محمد غنی زاده                        ناصر قنبري

کمیسیون روابط عمومی

کمیسیون روابط عمومی در سال 95 اقدامات و فعالیتهایی را  بعمل آورده که خالصه اهم آن به شرح ذیل تقدیم میگردد:
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کمیســیون عضـــویت با حضـــور اعضـــاء خود آقایان مهندس پور شیرازي، مهندس تاهباز، مهندس ضرابی  در طول سال 

1395درخواستهاي ارجاع شده به کمیســــیون براي عضــــویت در سندیکاي شرکتهاي ساختمانی  ایران را بررسی نمود و 

شرکتهاي ذیل پس از بررسی در کمیسیون ،عضویتشان توسط هیات مدیره محترم مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

شرکت ساختمانی رژیان پی  ں

مدیرعامل: مهندس کاوه تباك    /    ت.ع: 1395/02/18 

شرکت ساختمانی آژند  ں

مدیرعامل: مهندس امیر متحدین   /  ت.ع: 1395/03/01

شرکت کردستان سبز آتی  ں

مدیرعامل: مهندس فردین زارعی     /    ت.ع: 1395/06/06

شرکت مهندسی و نوسازي ایران (مونیر) ں

مدیرعامل: مهندس پژمان شیرانی   /   ت.ع: 1395/05/30

شرکت آریا رود پارس  ں

مدیرعامل: مهندس علی اصغر رخشان    /   ت.ع: 1395/07/10

شرکت اهورا مهر گستر ان ں

مدیرعامل: مهندس کاظم صفایی دلوئی   /    ت.ع: 1395/09/06

شرکت مهندسی توسعه هدیش ں

مدیرعامل:مهندس شهروز کریمی    /    ت.ع: 1395/09/06

شرکت راه و ساختمانی رهگا ں

مدیرعامل: مهندس ابراهیم کوهی    /    ت.ع: 1395/09/13

شرکت گروه مهندسی آگورچین  ں

مدیرعامل: مهندس یداهللا مدنی    /    ت.ع:  1395/11/09

شرکت ساختمانی آبکند ں

مدیرعامل:  مهندس  محمد صادقی گیوي      /   ت.ع:  1396/03/06

شرکت ساختمانی صنعت ساختمان آسمانه ں

مدیرعامل: مهندس ملک شاهی    /   ت.ع:  1396/03/20

مهندس محمدعلی پورشیرازي                              مهندس مجتبی ضرابی 

محمد تکلی                                                    مهندس پرهام موحد

کمیسیون عضویت
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کمیسـیون ماشین آالت از جوانترین کمیســیون هاي سندیکا در سه سال گذشته اقدامات موثري بعنوان یک اتاق فکر  ں

فعال را به پیش برده است.

از نظر ساختاري داراي یک هیات رئیسـه است ولی بصــورت شبکه اي از مدیران و نمایندگان ماشین آالت از یکصــد و  ں

 ،HSE ،شصــت عضـــو تشـــکیل یافته است همچنین حداقل 8 کمیته کارشناسی در زمینه هاي آموزش، کارشناسی

مدیریت ریسک، خدمات پس از فروش، استاندارد از کارشناسان خبره دردون یا خارج از صنف به برنامه هاي کمیسـیون 

کمک می کنند.

فعالیت هاي گسترده این کمیسیون توسط یک فصلنامه ماشین آالت براي اعضا انعکاس می یابد. ں

این کمیسـیون بصــورت ساالنه یک کنفرانس عمومی ماشین آالت حوالی شهریور ماه برگزار می نماید که همراه با یک  ں

نمایشگاه Expert در سندیکاست.

سمینارهاي آموزشی و مهارتی این کمیســیون تا کنون بیش از 300 گواهینامه آموزشی در بر داشته است و همکاري با  ں

نمایندگان و برندهاي ماشین آالتی تولیدي و وارداتی در زمینه هاي خدمات پس از فروش و آموزش از دیگر اقدامات این 

کمیسیون است.

مهندس محمود مصطفی زاده                مهندس محمد غنی زاده                        مهندس سیدکمال بطحائی                   

مهندس مهرام روستائی                        مهندس محمدستاري                           مهندس علی خامنه                            

مهندس عباس مقدم                           مهندس بهروزحافظی                            مهندس غالمرضاتیموریان                     

مهندس محمدمهري                           دکتررجبعلی نیکوئی                             مهندس حمیدشایگان                          

مهندس محمدرضاحبیب زاده                مهندس حسین انصاف پور                      مهندس مهدي کاظمی شکوه                 

مهندس داودغفاري                            مهندس احمددالوند                              دکترغالمرضاعلیزاده                            

خانم آرین دخت حاج نوروزي                دکتررضاشریفیان

کمیسیون ماشین آالت
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گزارش مالی به مجمع عمومی و پیشنهاد بودجه سال 96
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مجمع عمومی عادي سال 1396 سندیکا درنوبت اول خود در 27 

خردادماه ســال 1396 برگزار گردیده و مجلد پیش رو جهت ارائه 

گزارش به اعضـاي محترم سندیکا در این جلســه تدوین گردیده 

است.

سندیکاي شرکت هاي ساختمانی ایران
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