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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 سالیانه97 

خوش آمد عرض نمایم 

سندیکاي شما در سالی که گذشت بنا بر شرایط حاکم بر فضاي کسب و کار در هاله اي از ابهام و بالتکلیفی گشـترده بر فعالیت هاي 

عمرانی کشـــور آینده اي دشتور براي صنعت احداث را پیش بینی نمود. در عین حال برخورداري از تجارب سالها تحمل سختیهاي 

طاقت فرسا و تالش و فعالیت توسط شما عزیزان و سربازان آبادانی ایران ما را امیدوار به عبور از نامالیمات موجود نمود.

علیرغم تالش دولت تدبیر و امید براي رهایی از بند تحریم ها و خروج از رکود تورمی در سـه سـال گذشـته ، دوران سـپري شـده در 

سالهاي گذشته براي صنف ما، صنعت احداث وکل بخش خصوصی بسـیار سخت و فرسایشـی بوده است.بسـیاري از شرکتها واعضـا 

چنان تحلیل رفته اند که دارائی هاي مستقیم را که هیچ، سرمایه هاي انسانی خودرا نیزاز دست داده اند در فضـاي غیررقابتی حاکم 

بر عرصه اقتصاد آخرین امیدهاي بخش خصوصی در خطر از دست رفتن است.

هیات مدیره و اتاق هاي فکر طی سال گذشته بدنبال این بوده اند که راههاي برون رفت  بخش خصــوصی را از این ورطه جســتجو 

کنند ودر عین حال راههاي جذب حمایت و پشتیبانی هاي دولت و اصالح قوانین و مقررات را در جهت بسـترسازي ها و رفع موانع را 

تبیین،پیشنهاد ومطالبه نماید.در این راستا اعضـاي هیأت مدیره دوره بیسـت ودوم بهمراه کمیسـیون ها وکارگروه ها وکمیته هاي 

پرتالش در سندیکا کوشیدند ضـرورت ها واولویت هاي درونی ومحیط بیرونی را تحلیل و تعیین نموده ، تمهیدات الزم در جهت هم 

گرائی وانسجام اهداف اعضا سندیکا وصنف را فراهم آورند.

در بعد داخلی سندیکا ، مطابق سال گذشته توانمند سازي اعضـــــا  در مدیریت و مهارت و استاندارد سازي را بهترین راه حل براي 

باالبردن تعامل و مذاکره با نهادهاي قدرست تشخیص داده و استمرار آموزش هاي الزم و نقد و تبیین قوانین و مقررات حوزه حسـب 

و کار را پیگیري نمودیم.

سندیکا در سال 96 موفق به برگزاري کالسهاي آموزشی در حوزه هاي مختلف مورد نیاز اعضــــا و همچنین برگزاري دوره ایمنی با 

همکاري وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی براي اعضـاي خود گردید. که با حمایت وهمیاري شایسـته اعضـا سندیکا ، دررسیدن به 

اهداف تربیت کلیه نیروهاي ذیصالح صنعت احداث با گواهینامه هاي صالحیت و مهارت به عمل آمد.

در بعد بیرونی، برگزاري نشست هاي مشترك با نهادهاي تصمیم ساز وتصمیم گیر وتأثیرگذار در زمینه تسـهیل ، شفاف سازي ورفع 

موانع و ابهامات قانونی، حذف قوانین ولوایح و آئین نامه هاي مخل کسب و کار و استفاده از ظرفیت هاي قانونی موجود ازجمله:  

سندیکا در تعامل با اتاق بازرگانی ایران موضوعات و مشـــکالت صنفی خود را با حضـــور نمایندگان سندیکا درکمیته موضوع ماده 

12قانون احکام دائمی و شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی مطرح نمود و با اخذ مصوبات قابل قبول براي صنف در بسـیاري از 

موضوعات مطروحه  نتایج خوبی حاصل گردید.  موضوعات صنفی ، مالیات بر ارزش افزوده ، مشــاغل سخت و زیان آور ، پروژه هاي 

نیمه تمام و مطالبات معوق پیمانکاران و نحوه واگذاري اوراق مالی اسالمی  از جمله موارد مطروحه بود.



نشست هم اندیشـی با کارشناسان اقتصـادي ومالی بانک مرکزي و اعالم مطالبات اعضـا به قائم مقام محترم بانک مرکزي، نشـسـت 

هیات مدیره با معاونت بیمه اي سازمان تامین اجتماعی در جهت حل مشکالت بیمهاي، نشست هیات مدیره با معاونت سازمان امور 

مالیاتی و پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترك با سازمان امور مالیاتی جهت رفع مشکالت اعضا، نشست با جناب آقاي مهندس شافعی 

ریاست محترم نظام فنی اجرائی در خصـوص مسـائل مبتالبه بویژه آئین نامه تشــخیص صالحیت ورتبه بندي و اعالم عواقب توقف 

طرحهاي عمرانی، اشتغال و امنیت ملی ، درخواست ابالغ شرایط عمومی پیمان اصالحی صنعت احداث،

مالقات و نشست با چند هیأت هاي تجاري خارجی در زمینه هاي سرمایه گذاري و ورود تکنولوژي و تجهیزات با کشـورهاي اروپاي 

غربی وشرقی در سال 96.

سایر خدمات و اقدامات سندیکا در گزارشات دبیر محترم سندیکا و گزارش کمیســیونها به سمع و نظر شما اعضــاي محترم خواهد 

رسید.

خدمات فوق در سال گذشته میســر نبوده است جز با راهنمایی ها و اعالم نیازها و پیشــنهادات و پشــتیبانی شما اعضــاي وفادار 

وصمیمی که با وجود همه مشـکالت وهمه نارسائیها مارا تنها نگذاشتید و به ما فرصت دادید با روحیه اي مضــاعف و ترکیب جوانتر 

وباروحیه تر در دوره بیست 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 و مشـاوره هاي  حوزره مالی ، بیمه اي و غیره  رابه اعضــا ارائه داده ودر عین حال 

خدمات وسیع آموزشی ورفاهی وارتباطات و فنآوري اطالعات را در قالب برگزاري سمینارها، همایش ها وکنفرانس ها ونمایشـگاه ها 

و انتشار کتاب و نشریه و سایت وکانال تلگرام را به اعضا محترم عرضه می دارند که جا دارد مراتب سپاس وتشکر خودرا اعالم داریم.

اقدامات انجام شده در سال 96 و تدوین برنامه هاي سال جاري، وظائف بس خطیر وگســترده تري را در سال97 براي این دبیرخانه 

رقم زده است که قطعا با همراهی، همفکري وپشتیبانی همه جانبه اعضاء 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 سال96 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 رسانی 

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 می نماییم .

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

جناب آقاي دکتر ایرج گالبتونچی

«به نام خدا»

پس از یکسـال از فعالیت خویش بعنوان دبیر ومجري تصـمیمات شما و براي دومین بار در مجمع عمومی حضــور داشته تا گزارش 

عملکرد یکساله 1396 را به اطالع شما سروران گرانقدر برسانم و از این موضوع خرسندم. 

برنامه هاي کاري و گزارش جامع عملکرد بصــورت مجلد در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا دقیقتر و بیشــتر با فعالیت هاي 

سندیکاي خویش آشنا شوید. مصوبات هیات مدیره  در سال گذشته در راستاي ظرفیت هاي برنامه هاي اقتصـادي و عمرانی بوده و 

بر اساس چالش هاي روي داده در حوزه صنعت احداث با رصد دقیق و تصـمیمات سازنده براي برون رفت از شرایط و حل مشـکالت 

اقدام شده است و دبیرخانه نیز تالش خود را براي اجرایی نمودن این مصوبات به کار بسته است.

بدیهی است با توجه به شرایط پیش آمده در صنعت احداث در سالهاي اخیر، همگرایی شرکتها و تشـــکلهاي فعال بیش از پیش رخ 

نموده و تشکلها وظیفه سنگین تري را باید بدوش بکشند تا شرکتها در یک همگرایی جدي در قالب تشـکل خود ، قدرت چانه زنی و 

توانمندي خودرا در فضاي سخت اقتصادي کنونی به رخ بکشند.
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در سال گذشته بیش از 2500 فقره مکاتبه توسط دبیرخانه سندیکا ثبت شده است. بیش از نیمی از این تعداد نامه از طریق سندیکا 

تهیه و تنظیم شده و صادر شده است. همچنین حضــــور موثر نمایندگان دبیرخانه در مجامع بیرون سازمانی و تعامل با سازمانها و 

تشکلها نیز به نحو قابل توجهی افزایش یافته و برونداد مسائل و طرح و پیگیري موضوعات مبتال به صنف در مجامع مرتبط و مختلف 

یکی دیگر از سیاستهاي دبیرخانه می باشد که در این خصوص نتایجی نیز به دست آمده که مهمترین آن به شرح ذیل است:

رفع مشکل تمدید گواهینامه صالحیت پیمانکاران ں

رفع برخی مشکالت موجود در خصوص مالیات بر ارزش افزوده ں

رفع ابهام بیمه کارگران ایرانی اعزام به خارج از کشور با صدور بخشنامه جدید ں

اصالح موضوع معافیت کارفرمایان مناطق آزاد و ویژه اقتصادي از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده  ں

تاثیر در تهیه شاخص هاي تعدیل و فهرست هاي بها ں

رفع مشکل صدور ضمانت نامه از سوي بانکها با توجه به بدهی معوق شرکتهاي پیمانکاري ں

رفع مشکل اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید اسناد خزانه ں

رفع مشکل از بخشنامه قراردادهاي سرجمع و صدور بخشنامه جدید ں

و ... ں

برگزاري جلسات متعدد حضوري با مسـئولین دولت و مجلس و استفاده از ظرفیت هاي موجود براي پیگیري موضوعات و دستورات 

کار و حضـور پرتوان کارشناسی سندیکا در کلیه مجامع که باعث ثبت برخی قوانین و بخشـنامه هاي صادره اصالحی بنام سندیکاي 

شما گردیده است، برگ هاي دیگري از فعالیت هاي منسجم و برنامه ریزي دقیق نمایندگان شما در این دوره دارد.

کمیسیون هاي تخصـصـی و کارشناسی  طبق رهبري هیات مدیره به صورت منظم به برگزاري جلسـات و بررسی هاي کارشناسانه 

خویش اقدام نموده و با تشکیل کارگروه، کمیته و یا نشست هاي تخصصی نسبت به بحث، تبادل نظر و تجمیع آراء و ارائه راهکارهاي 

مربوطه بعنوان بازوهاي مشورتی کارشناسی سندیکا تالشهاي بسـیاري نموده اند و حرکت و تالش در مسـیر کارشناسی نتایج قابل 

تاملی را براي اعضا در پیش داشته است.

ارتباط دوسویه و تعامل موثر دبیرخانه و اعضـا یکی از سیاست هاي بنده بعنوان دبیر بوده و  تالش در جهت رفع مشـکالت ارتباطی، 

تغییر رویه هاي اطالع رسانی و خبري، تســـریع امور ارتباطی آغاز شده و به زودي اخبار بهره برداري هاي جدید به سمع و نظر شما 

خواهد رسید و همگی شاهد نتایج آن خواهیم بود. 

در پایان اعالم می دارم هوشمندي و مسئولیت پذیري و حفظ و تقویت ارتباطات دو سویه اعضا و دبیرخانه سندیکا الزمه ي پیشرفت 

خواهد بود و تقاضا می کنم حمایت، پشتیبانی فکري، معنوي و همیاري هاي خویش را از سندیکاي خویش دریغ نفرمایید.



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

هیات مدیره دوره بیســـت و سوم سندیکا پس از انتخابات اسفند 95،  در سال 96 آغاز به کار نموده و  بیش از 40 جلســـه 

هفتگی رسمی داشت. کارگروه هاي تخصـصــی 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.

اعضـاي هیأت مدیره با شرکت در جلسـات هیأت رئیسـه  اتاق بازرگانی ، کمیته ها وکارگروه هاي تخصـصــی ، کمیته هاي 

تخصصی در سازمان برنامه ، شوراي هماهنگی ، در کمیسیون هاي بیرونی ، تشکلهاي همسـو ، هیأت هاي حل اختالف واتاق 

هاي بازرگانی مشترك توانسـته اند ارتباطات خودرا با مراجع تصـمیم گیر وتصـمیم ساز در نهادها و ارگانهاي مرتبط بیش از 

پیش مستحکم و جاري سازند. 



اهم موضوعات که در جلسات سال 96 مورد بررسی قرار گرفته و مصوب گردیده است بدین شرح است:

برگزاري مجمع عمومی ساالنه سندیکا ں

تبیین سرفصل هاي ماموریت کمیسیون تحقیق و توسعه ں

برگزاري نشست با آقاي محمد حسن زدا معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی  ں

ساماندهی و تفکیک عضویت سندیکا در مجامع و تشکلها  ں

ساماندهی نمایندگان فعال سندیکا در مجامع، اتاقها، کارگروه ها، کمیته هاي تخصصی و کارشناسی دولتی و  ں

غیردولتی

ساماندهی کمیته هاي اجرایی مشترك سندیکا ں

برگزاري نشست با آقایان پورمحمدي و شافعی براي طرح پیشنهادات تأمین مالی ں

پیگیري و برگزاري جلسات هم اندیشی با آقاي دکتر کمیجانی قائم مقام محترم بانک مرکزي و طرح مشکالت مالی  ں

و بانکی صنعت احداث

برگزاري جلسه هم اندیشی با آقاي دکتر قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد ں

ارسال دعوتنامه براي آقاي دکترجمالی  رئیس سازمان سرمایه گذاري ایران جهت برگزاري نشست ں

نامه نگاري با سازمان برنامه و بودجه در مورد عواقب توقف طرحهاي عمرانی ، اشتغال وامنیت ملی  ں

صدور بیانیه مبنی بر وحدت و همراهی و ابراز همدردي با داغدیدگان حادثه تروریستی در رسانه هاي جمعی ں

تشکیل کارگروه تعامل با نظام مهندسی متشکل از نمایندگان سندیکا، دعوت از هیات رئیسه نظام مهندسی به  ں

سندیکا و طرح موضوعات مرتبط

تشکیل “کارگروه اخذ مطالبات”  در دبیرخانه جهت پیگیري مطالبات معوقه سندیکا از اعضا ں

پیگیري امضا منشور اخالقی توسط اعضا ورودي به سندیکا ں

دعوت از رئیس اتاق بازرگانی ایران وعراق ں

مستندسازي شرح وظائف نمایندگان سندیکا در تشکلها  ں

برگزاري مجمع عمومی شرکت تضمین شرکت هاي ساختمانی ں

بررسی آئین نامه پیشنهادي کمیسیون تحقیق و توسعه در خصوص شرایط عضویت در شوراي عالی سندیکا ں

پیگیري بررسی  موضوع ماده 10 برنامه ششم توسعه درکمیسیون قوانین و مقررات ں

اعالم نمایندگان سندیکا براي انتخابات هیات مدیره و بازرسان شرکت تضمین شرکتهاي ساختمانی ں

تنظیم پیش نویس نامه چکیده مطالبات مالی و بانکی مورد نظر صنعت احداث جهت طرح در هم اندیشی با آقاي  ں

کمیجانی توسط کمیسیون اقتصاد و دبیرخانه اجرایی

تشکیل کمیته بررسی کاندیداهاي هیأت مدیره و اجرائی شوراي هماهنگی و انجام هماهنگی هاي الزم ں

ابالغ بررسی مصوبه 42611ت54257 مورخ 14/4/ 96 هیأت وزیران به کمیسیون قوانین ومقررات ں

معرفی نمایندگان سندیکا در شوراي هماهنگی تشکلهاي مهندسی  ں

ابالغ دستور بررسی موضوع تاخیر در پرداخت حق بیمه در کمیسیون قوانین و مقررات ں

بررسی حضور شرکتهاي وابسته به نهادهاي نظامی و غیرخصوصی در فعالیتهاي پیمانکاري در کمیسیونهاي فنی،  ں

قوانین و مقررات و تحقیق و توسعه

بررسی موضوع درج شرایط نامعقول مناقصات در کمیسیون فنی ں
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بررسی موضوع “مشاغل سخت و زیان آور”  کمیسیون قوانین و مقررات  ں

ابالغ تبریکات سندیکا به وزیران مرتبط، ریاست سازمان برنامه و بودجه، اعضاي شوراي شهر و شهردار به همراه  ں

خواسته هاي سندیکا 

تنظیم متن اعتراض به شیوه جدید ارسال مناقصه و برگزاري مناقصات به شیوه الکترونیکی  ں

بررسی موضوع دالیل ارائه قیمت پایین در مناقصات و درج شرایط نامعقول در مناقصات توسط دستگاه هاي مناقصه  ں

گذار در کمیسیون فنی

برگزاري جلسه با دعوت از روساي هیأت مدیره و دبیران هشت تشکل مهندسی کشور براي جلسه مشترك در  ں

خصوص انتخابات شوراي هماهنگی

تنظیم و ارسال بخشنامه به شرکتهاي عضو در مورد نشست با اعضاي شوراي شهر و شهردار تهران براي اعضاي  ں

سندیکا

پیگیري ها در خصوص ثبت نشان (لوگو) سندیکا ں

پیگیري دریافت لیست کمیسیونهاي اتاق بازرگانی ں

برنامه ریزي براي تشکیل جلسه در خصوص انتخابات شوراي هماهنگی با حضور آقایان: دادمان، ملکیانی فرد،  ں

عطاردیان، خوانساري و گالبتونچی

برگزاري جلسه با 3 نفر از اعضاي شوراي شهر تهران (ریاست کمیسیون عمران، عضو کمیسیون بودجه و عضو  ں

کمیسیون حمل و نقل) 

برنامه ریزي براي بررسی آیین نامه داوري سندیکا توسط اعضاي منتخب هیات مدیره ں

بررسی آیین نامه کمیسیون عضویت ں

انجام برنامه ریزي و هماهنگی برگزاري جلسه با امور قراردادهاي قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء  ں

بررسی برنامه ماموریت و تعیین اهداف سندیکا توسط کمیسیون تحقیق  و توسعه ں

برگزاري جلسه با نماینده سندیکا در انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی ایران ں

بررسی نتایج انتخابات هیات اجرایی شوراي هماهنگی تشکلهاي مهندسی و چگونگی ادامه همکاري سندیکا با شورا ں

بحث در خصوص موضوع هم صدایی با تشکلهاي مختلف مندرج در بیانیه ماموریت سندیکا تهیه شده توسط  ں

کمیسیون تحقیق و توسعه

ابالغ محورهاي بیانیه مصوب ارائه شده از سوي کمیسیون تحقیق و توسعه به کمیسیونها  ں

ابالغ بررسی آیین نامه دادرسی تجارت به کمیسیون حقوقی ں

بررسی موضوع بررسی و تصویب تشکیل کمیته برنامه ریزي و پایش به پیشنهاد کمیسیون تحقیق و توسعه ں

سفر آقایان  مهندسان یوسفیان و عابدیان به کرمانشاه و تهیه گزارش فنی از مناطق زلزله زده ں

حمایت معنوي از همایش شرکت هسکو وابسته به هپکو ں

تصمیم به حضور آقاي مهندس توحید زورچنگ در برنامه رادیویی  ں

تشکیل میزگرد در خصوص ویژه نامه درگذشت مرحوم آقاي هاشمی رفسنجانی  ں

درخواست از اعضا در خصوص کمک رسانی به زلزله زدگان غرب کشور ں

اتخاذ تصمیم واحد در خصوص نحوه چگونگی همکاري و تعامل با شوراي هماهنگی ں

معرفی آقاي مهندس عطاردیان بعنوان نماینده سندیکا در مرکز ملی رتبه بندي و اعالم به اتاق بازرگانی ایران ں

پیگیري در خصوص دریافت کمکهاي اعضا به زلزله زدگان استان کرمانشاه ں
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صدور نامه و اطالعرسانی به اعضا در خصوص تامین مالی پروژه هاي عمرانی ں

معرفی نماینده به اتاق بازرگانی تهران در خصوص شرایط عضویت اعضا دراتاق با هماهنگی موسسه تحقیق  ں

براي توسعه صنعت احداث

برگزاري جلسه با برخی از اعضاي هیات مدیره درارتباط با مشکالت اعضا و طرح آن با معاونت ریاست  ں

جمهوري 

برگزاري نشست مشترك بخش خصوصی با نمایندگان دولت و مجلس ں

پیگیري برگزاري جلسات با موضوع" آیین نامه داوري و حل اختالف "پیشنهادي کمیسیون حقوقی ں

برگزاري جلسه در خصوص بررسی و اصالح آیین نامه داوري و حل اختالف پیشنهادي کمیسیون حقوقی ں

تنظیم و تدوین نامه به دکتر تاجگردون پیرامون بودجه سال 97 و نشست کار آفرینان بخش خصوصی با  ں

نمایندگان دولت و مجلس

تهیه گزارش مالی از عملکرد سندیکا جهت طرح در هیات مدیره  ں

تنظیم و تدوین آخرین نسخه آیین نامه عضویت پیشنهادي کمیسیون عضویت جهت جمع بندي و اعمال  ں

نظرات نهایی اعضاي هیات مدیره 

تنظیم و تدوین نظرات اعضا در خصوص مشکالت مالیاتی و عدم صدور ضمانت نامه توسط برخی از بانکها در  ں

قالب نامه اي براي طرح در جلسه با وزیر اقتصاد 

برگزاري جلسات کمیسیون عضویت بر اساس آیین نامه جدید و انتخاب رئیس و مخبر ں

بررسی موضوع ضرورت تشکیل فدراسیون و کنفدراسیون صنعت احداث  ں

ارسال دعوتنامه براي مدعوین سندیکا در سومین همایش نظام فنی و اجرایی با هماهنگی ریاست هیات مدیره  ں

و جناب آقاي مهندس ملکیانی فرد

تصویب موضوع برگزاري جشن هفتاد سالگی فعالیت سندیکاي شرکتهاي ساختمانی ایران ں
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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 96 جهت پیشــنهادهاي کاربردي و همفکري با هیات مدیره سندیکا تشـــکیل شد ونظریه ها و 

پیشنهادهاي زیرکه به اختصار بیان میگرددراتصویب نمودودر بیانیه شورا بدین شرح اعالم که: شورایعالی سندیکاي شرکتهاي 

ساختمانی ایران براي ارتقاي جایگاه صنف و تحقق اتحاد همه سازمانهاي سـندیکایی صـنعت سـاختمان در جهت ایفاي نقش 

بیشتر براي انجام مسئولیت هاي صنفی و ملی خواهد کوشید.

پیشنهاد شوراي عالی به هیات مدیره جهت دعوت از نمایندگان مجلس ں

تهیه پیش نویس نامه براي دعوت نمایندگان مجلس به سندیکا و نشست با نمایندگان ں

مذاکره با آقاي مهندس انصاري در خصـوص شوراي هماهنگی تشـکلهاي مهندسی و آگاهی از نظرات  و اصالحات مد نظر  ں

ایشان

پیشــنهاد شوراي عالی جهت استفاده از فاینانس داخلی و سرمایه هاي (پول) جهت اجراي عملیات عمرانی و راهســـازي  ں

کشور

پیشنهاد تهیه متن حمایت از سیاست هاي دولت جدید (دولت دوازدهم) با همکاري تشکلها و شوراي هماهنگی ں

بحث و بررسی در خصوص مسائل کالن کانون کارآفرینان توسعه گرا ں

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 عباس وفایی

مهندس علی ورزنده                             مهندس جعفر سبوخی                            مهندس روح اهللا عطایی

مهندس آرین زورچنگ                          دکتر مریم خوانساري                             مهندس احمد عزیزي لرد

 مهندس عین اله ظاهري                        دکتر اصغر ذُکائی                                  مهندس پرهام سیدین 

دکتر غالمرضا علیزاده                            محمد تکلی

کمیسیون اقتصاد

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 :  

تعیین و تبیین ماموریت کمیسیون اقتصاد  با توجه به اقدامات گذشته ں

تغییر رویکرد براي سرمایه گذاري، نگرش به حوزه اقتصاد و نوسانات نرخ نفت و اثرات آن بر صنعت احداث کشور  ں

و تامین بودجه هاي عمرانی مورد بحث و بررسی قرارگرفت. در نتیجه سه محور بعنوان ماموریت سندیکا به 

تصویب اعضاي محترم رسید . 

بازنگري در ترکیب اعضاي کمیسیون با رویکرد افزایش قابلیتهاي تخصصی و بهره وري در جلسات با هدف  ں

رضایتمندي از بهره وري کمیسیون و تالش براي دست یابی به نتایج بهتر و تقویت راه هاي بهره وري و همچنین 

ایجاد کارگروه ها براي ارجاع موضوعات براي بررسی تخصصی بیشتر و طرح نتایج حاصله در جلسات کمیسیون 

براي تصمیم گیري در کمیسیون  مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی و تدوین برنامه سال 1396کمیسیون بر اساس بیانیه ماموریت و محورهاي چهارگانه سال 96 سندیکا  ں

جهت ارائه به هیئت مدیره

تعیین کارگروه بانکی، کارگروه طرحهاي نیمه تمام و کارگروه بازارسرمایه از اعضاي کمیسیون براي پیگیري  ں

موضوعات با معرفی افراد و کارگروه به  نهادهاي ذیربط و مرتبط با موضوع به جهت برگزاري جلسات و پیگیري 

اقدامات.
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بررسی تنگناها و موانع پیش روي انجام پروژه هاي عمرانی و تبیین و ارائه نتایج به هیات مدیره جهت طرح در  ں

جلسه ایکه مقرر است با حضور آقایان شافعی، پورمحمدي و مصطفوي در محل سندیکا برگزار شود. پیشنهاد 

کمیسیون طرح موارد زیر در جلسه با مدیران سازمان مدیریت: مشکالت و موانع مربوط به نحوه تامین مالی غیر 

نقدي پروژه هاي عمرانی. مشکالت و موانع پیش روي پروژه هاي سرمایه گذاري بصورت مشارکت بخش دولتی و 

خصوصی بصورت BUY BACK ، DBOM ،BLO ، BLT ، BOT ،BOO و سایر می باشد.

بررسی و اعالم نظر راجع به نحوه بسط همکاري سندیکا و اعضا با بانک در شرایط کنونی کشور درجلسه باآقاي دکتر  ں

قاسمی، ریاست هیات مدیره بانک پاسارگاد

بحث و بررسی در خصوص انواع اوراق بهادار(اسناد خزانه اسالمی و اوراق مشارکت) بررسی اوراق بدهی به منظور  ں

مطالبه اجراي قانون و شناساندن نقاط قوت به اعضا و ارائه پیشنهادات اصالحی با مطالعه قانون بودجه بررسی نقاط 

قوت و ضعف و مشکالت مرتبط با پرداخت اوراق بدهی در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

بررسی قانون بودجه 96 و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به منظور شناسایی ظرفیت هاي پیش بینی شده  ں

قوانین به جهت بهره برداري اعضاي سندیکا

بررسی روش هاي تامین مالی مورد نیاز پروژه ها و اقداماتی از قبیل نشست با بانکها و نمایندگان بازار سرمایه در  ں

قالب همین دستور 

بررسی نحوه سرمایه گذاري مشترك بخش خصوص و عمومی در پروژه هاي عمرانی. ں

بررسی الیحه بودجه سال 97 در نشست مشترك کمیسیون تحقیق و توسعه و تعدادي از اعضاي هیات مدیره با  ں

دعوت از کارشناس مرکز پژوهش هاي مجلس و اعالم نظرات کمیسیون در خصوص بخش هاي مختلف بودجه 

پیگیري اصالح آئین نامه اجرایی تبصره 19 قانون بودجه سال 97 مربوط به واگذاري طرح هاي جدید و نیمه تمام و  ں

اعالم گزارش به هیات مدیره محترم  و ارسال نامه به سازمان برنامه و بودجه 
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کمیسـیون انتشـارات در سال 96 بطور مسـتمر و هفتگی جلسـات خویش را  برگزار نموده است و با رصد کردن فعالیت هاي 

درونی هیأت مدیره ، کمیسیون ها ودبیرخانه وانعکاس این فعالیت ها ونقطه نظرات به دیگر اعضـا سندیکا وصنف ، نسـبت به 

تحوالت محیط بیرونی صنف در نهادها وسازمانها و بنگاه ها در صنعت احداث نیزاز طریق رسانه ها و خبرگزاریها ونشـــریات 

ومستند 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 کمیسیون در قالب نشریه ماهنامه آبادگران طی دوازده شماره در سال 96  بوده است. 

دیگر فعالیت هاي این کمیسیون در سال 96 عبارت بوده است از :

ں چاپ 12 شماره نشریه ماهنامه پیام آبادگران از شماره 353 تا 364 در سال 1396 که شامل سرمقالههاي مرتبط 

با مسائل مبتالبه روز، پوشش خبري همایشها و میزگردهاي داخل و خارج از  سندیکا، مصاحبه با کارشناسان 

اقتصادي و صاحبنظران حوزه احداث، و ... بود.  

ں پوشش خبري همایش ها و کنفرانس ها و میزگردها

گزارش دیدار وزیر کار و اعضاي هیأت مدیره – 23 فروردین  ں

گزارش دیدار هیأت مدیره با آقاي شافعی – 26 فروردین ں

گزارش دومین نشست مقدمات کنفرانس ایمنسازي شهرها – 3 اردیبهشت ں

گزارش همایش آب مجازي – اردیبهشت ں

گزارش نشست تشکلهاي کارگري و کارفرمایی – 11 اردیبهشت ں

مهندس علی ورزنده                             مهندس محمود مصطفی زاده                    دکتر ایرج گالبتونچی

مهندس عالءالدین سادات باریکانی            مهندس پرهام سیدین                           دکتر محمود جامساز

مهندس محمدعلی پورشیرازي                 آقاي حسن وزینی

            

کمیسیون تحریریه و انتشارات
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گزارش دیدار اعضاي هیأت مدیره تشکلهاي وابسته به آب – 12 اردیبهشت  ں

گزارش سمینار ماشین آالت – 19 اردیبهشت ں

گزارش همایش مطالبات جامعه مدنی از کاندیداهاي ریاست جمهوري – 25 اردیبهشت ں

گزارش سمینار ماشینآالت – 2 خرداد ں

گزارش مجمع عمومی عادي سالیانه – 27 خرداد ں

میزگرد مربوط به کنفرانس ایمنسازي شهرها و مدیریت ریسک – 11 تیر ں

گزارش دیدار هیأت مدیره با عضو کمیسیون عمران مجلس ں

گزارش دیدار هیأت مدیره با مسئوالن مالیاتی کشور – 4 مرداد ں

گزارش دیدار هیأت مدیره با انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز – 16 مرداد ں

گزارش کارگاه آموزشی کانون عالی انجمنهاي صنفی کارفرمایی ایران – 21 الی 23 مرداد ں

گزارش دیدار رؤساي چند تشکل فنی و مهندسی در سندیکا – 24 مرداد ں

گزارش مناظره رادیویی مهندس پورشیرازي – 1 شهریور ں

گزارش دیدار با دکتر قاسمی بانک پاسارگاد – 15 شهریور ں

گزارش دیدار با اعضاي شوراي شهر براي طرح مسائل پیمانکاران-22مهر ں

گزارش همایش اخالق حرفهاي-17 مهر  ں

برگزاري میزگردي با عنوان «رقابت پذیري؛ حلقه گم شده بنگا هها و محصوالت ایرانی » با حضور آقاي عباس  ں

ارونتاج و پوشش خبري آن- 15 مهر

گزارش نهمین کنفرانس ملی بتن و پانزدهمین همایش روز بتن - 15 و 16 مهر ں

در هفدهمین همایش سیاست هاي توسعه مسکن- 18 و 19 مهر  ں

گزارش دیدار دکتر  قاسمی رئیس هیات مدیره بانک پاسارگاد – آبان ں

گزارش همایش لجستیک-آبان  ں

ں همایش فرصتهاي سرمایهگذاري بانک، بورس و بیمه

گزارش از جلسه ارزیابی بودجه 97 در دو کمیسیون سندیکا-آذرماه ں

ں گزارش خبري دیدار کمیسیون اقتصادي سندیکا با فرابورس-4 آذر

گزارش سمینار جهانی پیارك ں

گزارش بیستمین همایش سالیانه موسسه بتن و کنفرانس بتن و زلزله- 4 و 5 دي ماه  ں

برگزاري میزگرد پیشکسوتان و فعاالن عمرانی درباره مدیریت دوران سازندگی و انتشار گزارش آن  ں

پوشش خبري نخستین نشست چاره اندیشی بخش خصوصی با دولت و مجلس- 21 دي  ں

برگزاري میزگرد بررسی فساد در کمیسیون انتشارات و انتشار گزارش آن در ماهنامه- در ماه ں

گزارش سمینار آموزشی تبیین قانون تامین اجتماعی و بخشنامههاي حوزه پیمانکاري- 12 دي ماه ں

برگزاري میزگردي با عنوان NGO ها و مسئولیت صنفی و ملی آنها و مسئولیت دولت در برابر آنها با حضور دکتر  ں

سلطانی 

گزارش همایش نگهداري ساختمان ها و حفاظت در برابر حریق با نگاهی به حادثه پالسکو-27 بهمن ں

گزارش اولین جشنواره نشان تعالی HSE-5 اسفند  ں



گزارش سومین همایش ساالنه نظام فنی و اجرایی کشور - 6 اسفند ں

گزارش ارگاه آموزشی براي تبیین قانون مالیاتهاي مستقیم -6 اسفند ں

گزارش کارگاه آموزشی تبیین بخشنامه بیمه کارگران ایرانی اعزام به خارج از کشور- 9 اسفند ں

گزارش کارگاه آموزشی تبیین قانون و آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور-13 اسفند ں

ں انجام مصاحبه حضوري با کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي و حوزه صنعت ساختمان از جمله با آقایان و خانمها: 

خانم ریتا امینی     /     مهندس جمال اطهاري     /     مهندس عباس وفایی     /     مهندس جاللزاده ں

مهندس موحد     /     خانم زهره قائینی     /     مهندس زورچنگ     /     مهندس یوسفیان ں

دکتر مقدس زاده     /     دکتر عقیلی کرمانی     /     دکتر بهمن آرمان      /     مهندس درودیانی  ں

مهندس جواد خوانساري      /     مهندس صدرهاشمینژاد     /     دکتر  محمود جام ساز ں

مهندس پورشیرازي     /     مهندس محمدرضا انصاري      /     مهندس آزاد  ں

ں جمع آوري و بررسی و تأیید مطالب فعاالن صنف وکارشناسان اقتصادي جهت نشر در ماهنامه که از موارد قابل 

توجه آن میتوان به مطالب زیر اشاره کرد:

گزارش آقاي مهندس یوسفیان از مناطق زلزله زده براي ماهنامه آبان ماه  ں

مقاله ابر پروژه ها به قلم محمدرضا حاجی علیخانی ں

نکاتی درباره پوشش بیم هاي رانندگان مسبب حادثه به قلم احمد قدیمی  ں

بانک ماشینآالت، تمرکز در مدیریت نگهداري از ناوگان ماشینآالت شرکت و ارائه ساعت ماشین به پروژه ها به  ں

قلم محمدرضا حبیبزاده

مدیریت ریسک یا مدیریت بحران در حوزه ماشینآالت ں

و.... ں

ں پرداختن به موضوعات روز کشور و صنعت احداث در کمیسیون انتشارات که ماحصل آن در  قالب سرمقاله در هر 

شماره ارائه شده و شامل موضوعات مورد توجه در سال 1396 بوده است:

صداي مردم و سیم اي دولت دوازدهم ں

بازتاب تثبیت تدبیر و اعتدال در اقتصاد بخش خصوصی ں

انتظارات بخش خصوصی در آوردگاه اردیبهشت ں

نهادهاي مدنی و تخصصی در انتظار فصل تازه مدیریت شهري ں

چشم انداز کابینه دوازدهم از نگاه بخش خصوصی ں

دولت دوازدهم؛ فرصت بزر گ و خطر درکمین ں

کیفیت مسکن مهر ں

میدان داري بخش خصوصی پادزهر تحریم ں

زلزله کرمانشاه و عبرت هاي آن  ں

پدافند غیرعامل ں

مدیریت و مهار تبعات زلزله ں

رویکرد واقع بینانه در برابر اعتراضات  دي ماه ں

تشکلهاي مدنی؛ تامین کننده منافع مردم و دولت ں

مروري بر اقتصاد ایران در سال 96 ں

و.... ں
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ں تدوین رویکردهاي الزم جهت پوشش خبري قبل و بعد از برگزاري جشن هفتادسالگی سندیکا که شامل موارد زیر 

بوده است:

تصویب انتشار ویژه نامه مربوط به جشن هفتادسالگی  ں

انجام مصاحبه با بزرگان صنف درباره هفتاد سال فعالیت سندیکا از جمله آقایان مهندسان: ں

ں عطاردیان، خوانساري، معدلی، انصاري، پورشیرازي، آزاد ، درودیانی و ...

بررسی مستندات مربوط به جشن 50 سالگی سندیکا و انعکاس آن در ماهنامه ں

تهیه و چاپ مقاله جشن هفتادسالگی سندیکا و مروري بر تاریخچه سندیکا ں

انتشار دعوتنامه از شرکتهاي عضو سندیکا براي ارسال مستندات و خاطرات خود ں

تهیه و تکمیل بروشور اولیه اطالعرسانی ں

ں تالش جهت ارتقاي کیفیت ماهنامه و ارتباط آن با اعضاي صنف، و بهبود و تسریع در توزیع نشریه که اقدامات 

صورت گرفته در جهت آن شامل:

تنظیم فرم نظرسنجی از اعضا درباره ماهنامه پیام آبادگران ں

تعیین تاریخ نهایی براي ارسال هر ماهنامه به چاپخانه ں

درج بخشنامه هاي مربوط به پیمانکاران در ماهنامه ں

تصویب ارسال 10 جلد ماهنامه براي افرادي که با آنها مصاحبه میشود یا مطلب آنها در نشریه منتشر  میگردد ں
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کمیسیون تحقیق و توسعه
مهندس ساالر علیاري                           مهندس محمد عطاردیان                        مهندس محمود مصطفیزاده

مهندس علی ورزنده                             مهندس بیژن سعیدآبادي                        مهندس علی اصغر گلسرخی

مهندس پرهام موحد                            مهندس پرهام سیدین                            دکتر غالمرضا علیزاده

مهندس عباس وفایی                           مهندس مجتبی ضرابی                            مهندس منوچهر بدیعی

مهندس جعفر سبوخی                         مهندس وندا ورزنده                                مهندس سید محسن مقدسزاده

دکتر نیما امینیان                                دکتر علیرضا مقدس زاده                         مهندس سعید سعادت طلب 

مهندس ریتا امینی                              مهندس نسرین اوجاقی                            

سال 96، سال بسیار فعال و پرکاري براي کمیسیون تحقیق و توسعه سندیکا بود  .این کمیسیون با تشکیل 25جلسه 

عمومی و 50 جلسه کارگروه هاي تخصصی و 5 جلسه کمیته راهبردي نتایج زیر اخذ شده است:

کارگروه هاي فعال سال : 

ں بررسی عملکرد و چگونگی فعال سازي موسسه تحقیق براي توسعه صنعت احداث و انرژي

ں بررسی نحوه برخورد با نهادهاي غیر خصوصی (خصولتی)

ں بررسی ارتباط با فدراسیونها و رسته ها

نحوه ارتباط دبیرخانه سندیکا با رسته ها و فدراسیون ها در این کارگروه تبیین و مقرر شد به عنوان سندي  ں

کاربردي براي رسته هاي بعدي که تشکیل خواهند گشت به کار گرفته شود.

ں بررسی نحوه ارتقا تعامل با اعضا و مشارکت حداکثري

در این کارگروه که با دعوت از تنی چند از پیش کسوتها و اعضا کمیسیون عضویت تشکیل شد، موضوع جذب  ں

اعضا  قدیمی و اعضا جدید و ایجاد انگیزه هاي بیشتري براي مشارکت حداکثري مورد بررسی قرار گرفت.پس از 

برگزاري این جلسات براي نخستین بار در سندیکا جلسات کمیسیون عضویت تشکیل گشت.

ں تامین مالی

ں بررسی نحوه تعامل با جوانان و راهکارهاي عملیاتی نمودن سند شاخه جوانان هیأت مدیره
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گزارش کیفی عملکرد

ں تبیین بیانیه ماموریت سندیکا در سال 96 :

سندیکاي شرکتها ساختمانی ایران، اقدامات الزم و ضروري براي خلق آینده اي پایدار در تعاملی سازنده با  ں

حاکمیت و محیط داخل و خارج کشور و با بهره مندي حداکثري از ظرفیت هاي موجود، همت تام براي شناسائی 

و معرفی بازارهاي بالقوه و بالفعل شرکتهاي عضو را معمول خواهد داشت.

ں تبیین محورهاي پیشنهادي ماموریت  و اقدامات عملی مربوطه:

شناسائی، تبیین و معرفی  ظرفیت هاي داخلی به اعضاء. ں

شناسائی، تبیین و معرفی بازارهاي جدید و فراهم نمودن شرایط الزم جهت حضور اعضا در این بازارها. ں

ایجاد بستر توانمند سازي اعضاء متناسب با الزامات بازارهاي جدید. ں

تعامل و همصدائی با تشکل هاي همگن. ں

ں تهیه آیین نامه تعیین اعضا و شرح وظایف شوراي عالی سندیکا

ں تطبیق محورهاي پیشنهادي ماموریت با برنامه هاي دبیرخانه سندیکا

ں پیگیري موضوع رویکرد تقابل با نهادهاي خصولتی که در این رابطه 5 جلسه کارگروه برگزار گشت و نتایج نهایی 

به پیوست این گزارش خواهد آمد.

ں پیگیري موضوع تامین سرمایه و تعیین ابزارهاي مالی آن . در این رابطه پس از برگزاري 4 جلسه کارگروه و دعوت 

از کارشناسان مالی ، نتایج حاصله به کمیسیون اقتصاد منتقل گشت.

ں نامه اي در تبیین مسوولیت هر کمیسیون در اجراي محورهاي مختلف ماموریت سندیکا به هیات مدیره سندیکا 

ارسال گشت. 

ں نشستهاي تحلیلی در مورد بودجه پیشنهادي دولت براي سال 97 با حضور نماینده مرکز پژوهشهاي مجلس 

شوراي اسالمی و نمایندگان کمیسیون اقتصاد برگزار و نامه اي مشتمل بر پیشنهادات عملی در تغییر ردیفها و 

مواد قانون بودجه از سوي رییس هیات مدیره سندیکا براي رییس مجلس شوراي اسالمی، رییس کمیسیون تلفیق 

و رییس کمیسیون عمران ارسال گشت.

ں از سوي کمیسیون تحقیق و توسعه براي برگزاري هرچه بهتر مراسم هفتاد سالگی سندیکا ، نامه اي تهیه و ضمن 

تقسیم وظایف ، فلوچارت پیشنهادي راهبري برنامه، به دبیر ارسال گشت و نکات الزم از جمله بیلبوردهاي 

تبلیغاتی سطح شهر در همین نامه جهت مزید توجه هیات مدیره محترم، اعالم گردید.

تهیه گزارش جامعی در مورد نحوه عملکرد موسسه تحقیق براي توسعه صنعت احداث و انرژي و ارائه راهکارهایی  ں

عملی براي فعال تر شدن این مجموعه

ں بر اساس درخواست اتاق ، مانیفست پیشنهادي براي اتاق ایران با در نظر گرفتن چهار ابر چالش 1. بودجه 2. نظام 

بانکی 3. صندوق هاي بازنشستگی 4. آب و محیط زیست به عنوان اولویت هاي اصلی در کمیسیون تحقیق و 

توسعه تهیه شده و فهرست عناوین و ساختار شکست  پیشنهادي براي ایشان ارسال گشت.

ں پیگیري موضوع جذب جوانان ( همچنان ادامه دارد)

دستاوردها:

تبیین بیانیه ماموریت سندیکا در سال 96 ں

تبیین محورهاي پیشنهادي ماموریت  و اقدامات عملی مربوطه از جمله تعیین مسوولیت کمیسیونهاي ذي ربط  ں

براي اجراي محورهاي هدف



تهیه آیین نامه تعیین اعضا و شرح وظایف شوراي عالی سندیکا ں

تهیه گزارش جامع نحوه عملکرد موسسه تحقیق براي توسعه صنعت احداث و انرژي ں

ارائه راهکار براي برخورد با نهادهاي خصولتی ں

راه اندازي کمیسیون عضویت سندیکا ں

ارسال مانیفست براي اتاق ایران ں

مباحث باقی مانده از سال 96 در کمیسیون تحقیق و توسعه

ں جذب جوانان:

هریک از اعضا کمیسیون میتواند نفر یا نفرات مورد نظر خود را به طور آزمایشی به کمیسیون دعوت نمایند تا پس  ں

از تایید بقیه اعضا به عضویت کارگروه یا کمیسیون درآید.

جهت جلوگیري از موازي کاري آقاي مهندس موحدبعنوان رابط بین تحقیق و توسعه با کمیسیون عضویت تعیین  ں

گردیدند.

ں پیگیري تشکیل فدراسیون صنعت احداث

ں بررسی و اصالح ساختار سازمانی سندیکا

ں در مورد نحوه تعامل با نهادهاي غیرخصوصی 1. برگزاري همایش تبلور توانمندیهاي بخش خصوصی 2. ایجاد 

گفتمان مشترك با نهادهاي حاکمیتی از منظر الزام رعایت قانون و سایر مناظر و 3. استفاده از شرایط ایجاد شده 

در حصول نتیجه بهتر ، مورد تایید اعضا قرار گرفت که اقدامی در این زمینه صورت نپذیرفت

ں قرار بود موضوع استفاده از بیلبوردهاي تبلیغاتی جهت نشان دادن شعار اخالق حرفه اي سندیکا و شناسانیدن این 

صنف به جامعه هدف در جلسات هیات مدیره پیگیري گردد.

ں نحوه ارتباط کمیسیون ها با دبیرخانه و یا هیات مدیره سندیکا به کارگروهی سپرده شد ولی نتایج آن هنوز قطعی 

نگردیده است.

ں مقرر شد در یک جلسه کمیته راهبري از آقاي دکتر عابد (از سبد گردان کاریزما ) دعوت به عمل آید.

ں جلب نظر هیات مدیره و دبیرخانه سندیکا در زمینه برگزاري هر چه با شکوه تر جشن هفتاد سالگی سندیکا 

ں جمع بندي نهایی گزارش کارگروه بررسی عملکرد موسسه تحقیق براي توسعه صنعت احداث و انرژي
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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:

تدوین و تنظیم برنامه هاي کمیسیون  ں

بررسی آئین نامه داوري سندیکا  ں

یکی از موضوعاتی که کمیسیون حوقی در سال 96 وقت زیادي براي ان صرف نمود تدوین آئین نامه داوري سندیکا  ں

بود که در نهایت پس از اصالح نظرات اعالمی اعضاي محترم هیات مدیره براي تصویب به هیات مدیره محترم 

ارسال گردید.

بررسی موضوع احضار مدیران عامل در حوادث ناشی از کار به مراجع قضائی  ں

از موضوعاتی که شرکتهاي عضو با آن مواجه بوده ،موضوع مسئولیت کیفري مدیران عامل در حوادث کارگري که در  ں

کارگاهها اتفاق می افتدمی باشد که در کمیسیون  مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت نظر حقوقی 

کمیسیون بر این بود از آنجائیکه نص صریح قانون آئین دادرسی کیفري و قانون مجازات اسالمی مسئولیت را 

برعهده شخص مدیرعامل بعنوان نفر اصلی شرکت نهاده است لذا بلحاظ قانونی امکان واگذاري این مسئولیت 

بغیر از جمله رئیس کارگاه و سرپرست  نمی باشد الزم به ذکر است در بحث حوادث دادگاه تابع نظر کارشناس 

است در صورت تخلف کارشناس یا عدم اعالم راي صحیح قابل اعتراض به نظر کارشناسی امکان اعتراض وجود 

دارد و بررسی سایر اقدامات در این خصوص در دستور کار کمیسیون می باشد.

مهندس مجید شیخ بهائی                  مهندس محمدعلی پورشیرازي                مهندس علی ورزنده

مهندس عبدالمجید سجادي نائینی       مهندس محسن میریان                         محمدعلی عزیزي

محمد تکلی                                  خانم شهرزاد لطفی                               جعفر افشارنیا

کمیسیون حقوقی



بررسی الیحه آئین دادرسی تجاري ں

الیحه آئین دادرسی تجاري از سوي اتاق بازرگانی ایران براي اظهار نظر به سندیکا ارسال گردیده بود که بنا به  ں

اهمیت و تخصصی بودن موضوع ، هیات مدیره محترم موضوع را به کمیسیون حقوقی ارجاع نمود .الیحه در 

چندین جلسه مورد بررسی قرار گرفت و نظرات کمیسیون در جدول تطبیقی براي اتاق بازرگانی ایران ارسال 

گردید.

بررسی مشکالت ماده 477 آئین دادرسی کیفري  ں

با عنایت به اینکه ماده 477 و 483 آئین دادرسی کیفري براي پیمانکاران مشکالت فراوانی  ایجاد نموده پیشنهاد  ں

کمیسیون حقوقی اصالح این دو ماده از طریق طرح موضوع در شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی می باشد 

که در هیات مدیره محترم مطرح گردید هیات مدیره با پیشنهاد کمیسیون موافقت نموده و اعالم نمودند هر 

اقدامی که کمیسیون الزم است اقدام نماید که این موضوع در جلسات سال جاري کمیسیون در دستور کار 

خواهد بود.

بررسی مشکالت حقوقی شرکت گسترش صنعت و شرکت الوین  و شرکت آشیان ساز و شرکت البرزکومه  و شرکت  ں

کاربرد کار و بتن شانتیه  ،شرکت  میشو وشرکت  ترناب پردازش  ، شرکت کالیس بتن و شرکت وزان ، شرکت 

تحکیم مبنا، شرکت بتن نما و شرکت بتن آجرسایر شرکتهایی که مراجعه حضوري یا مکاتبه اي داشته اند
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کمیســـیون فنی در سال 96موارد 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:  

ں مطالعه قوانین و آئین نامه ها ، مالحظه مغایرت در قوانین و آئین نامه ها که خود موجبات بروز مشکالت زیادي 

براي پیمانکاران گردیده است و  ذهنیت کارفرمایان در جهت سلب مسئولیت وعدم پرداخت است. به نظر 

کمیسیون باید مغایرت ها مکتوب و با نظرهاي روشن و قابل فهم جهت رفع مشکل ارائه گردد.

ں بررسی در شرایط اوراق خزانه ، اوراق خزانه مربوط به سال جاري است و قابلیت تهاتر ندارد، رفع اشکال قانونی 

جهت تعیین تکلیف تهاتر اسناد خزانه بابت مالیات بعمل آید.

ں رفع مشکل از بخشنامه هاي  مشکل دار، می توان اشاره کرد به قراردادهاي سرجمع که با پی گیري هاي بعمل 

آمده به توسط دفتر فنی با ابالغ بخشنامه جدید سرجمع بخشی از مشکالت قراردادهاي سرجمع برطرف شده 

است. (پیوست 3 قراردادهاي سرجمع قبلی وتناقض بین متن و پیوست ها موجبات بروز اختالف و نارسائی در 

قراردادها را فراهم می سازد) به نظر کمیسیون الزمست در شرایط موجود در ارتباط با موارد زیر اقدامات اجرائی 

بعمل آید

مهندس بهمن دادمان                                دکتر ایرج گالبتونچی                                 مهندس کاظم عارف آذر

مهندس مجید شیخ بهائی                           مهندس احسان طاهري                               مهندس شعبان یوسفیان

مهندس علی روزي طلب                            مهندس علی قارداشی                                 مهندس امیر متحدین

مهندس محمودرضا همیري                        مهندس پرهام موحد                                   مهندس غالمرضا شفیع پور

مهندس افشین جم                                  مهندس رضا جامی                                     مهندس حسین یزدانی

مهندس محمد صادق کارگر                        مهندس سید علی نوربخش                           مهندس عین اله ظاهري

مهندس مهدي برادران توکلی                      مهندس محمد ظفري                                 مهندس بیژن حکیمی پور

مهندس علیرضا صدر عضدي                       مهندس مهدوي سعیدي                              مهندس یداهللا مدنی

مهندس  سعید محمود ظفري                      مهندس امین فرج الهی                                مهندس الهام نداف

مهندس  ناهید شوقی

کمیسیون فنی
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درخواست از دولت جهت موظف شدن دستگاههاي اجرائی جهت عمل به قوانین درامور پیمانکاران واصالح قوانین  ں

مشکل دار 

تشویق اعضا جهت جوینت شدن شرکت ها براي اخذ کارهاي بزرگ و امکان سرمایه گذاري در پروژه هاي مختلف  ں

با انجام مکاتبات درارتباط با واگذاري بخشی از  طرحهاي نیمه تمام به بخش خصوصی درخواست اقدام شود. ں

قوانین مورد نیاز بازار رقابت هاي داخلی تهیه و به نهادهاي مربوطه پیشنهاد شود. ں

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

ارائه راهکار در اجراي طرح هاي نیمه تمام ، تدوین قوانین ، مشارکت پذیري می تواند بسته هاي پیشنهادي باشد. ں

ں راهنمائی اعضا ( شرکتهاي آوشین قشم ، روئین سازه ، پایاب کوثر،بتن شانتیه ، فو الد ساختمان ایستا و بهمبر) 

در جلسات کمیسیون فنی و رفع موارد ابهام مطروحه در ضوابط بخشنامه ها و قوانین از قرارداد نامبردگان 

تقدیر از آقاي مهندس پشوتن عضو سابق کمیسیون به پاس حضور مستمر و هم اندیشی موثر ں

ں بررسی بخشنامه مهندسی ارزش واعالم نقاط نظر به سازمان 

ں مقایسه نرخ عوامل سازمان، سندیکا و مرکز آمار ( اختالف قابل توجه در اطالعات نرخ عوامل سندیکا و مرکز آمار 

مالحظه نمی گرددو نرخ سازمان پائین است)

ں رصد پروژهائی که به مناقصه رفته و جمع آوري اطالعات برخی از نتایج مناقصه ها

ں بررسی مشکالت اخیر بیمه، عدم پرداخت بیمه سهم کارفرما ، و ارائه راهکار به سازمان برنامه و درخواست تأکید 

بر اجراي قانون به توسط سازمان تأمین اجتماعی ، و پیشنهاد واگذاري اسناد خزانه در قبال مطالبات نقدي در

 پروژه ها به همراه بخشی از بودجه طرح بصورت نقدي براي پرداخت حق بیمه و کسورات تخصیص یابد.

بررسی شاخص هاي تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 1395(شاخص ها داراي رشد منطقی بوده است و بطور  ں

متوسط) حدود 5% براي هر دوره شش ماهه افزایش داشته است. بررسی شرایط مناقصه هاي اخیر ، بارگذاري 

پاکات، پرداخت بابت اعالم برنده مناقصه ، ارسال اسناد با Load، اعالم نتایج وابالغ پرداخت(گزارش مربوط به 

نقاط ضعف و قوت در اینمورد تنظیم می گردد)

بررسی آئین نامه ارزیابی کیفی  بند ج ماد 12 قانون برگزاري مناقصه ها) نتیجه اینکه ارزیابی باید به توسط  ں

سازمان برنامه و بودجه انجام شود، سوال هاي مطرح شده در ارزیابی کیفی سوال هاي مناسبی نیست معیارهاي 

ارزیابی باید اصالح شود.

ادامه بررسی شرایط مناقصه هاي اخیر کارهاي پیمانکاري، مستندات قیمت دهی پیمانکاران در مناقصات براساس  ں

فهرست بها  و دریافت اطالعات مناقصه مربوط به شرکتهاي اعضا ، اعالم دالیل قیمت پایین در مناقصات و درج 

شرایط نامعقول در شرایط مناقصه،

تهیه نرخ عوامل شاخصهاي تعدیل تا پایان شهریور ماه سال 1396 و اعالم به سازمان  ں

شرکت نمایندگان در جلسات استاندارد مصالح ں

شرکت نماینده در جلسات بررسی فهرست بها آبیاري  و زهکشی ں

بررسی نقاط ضعف و قوت بخشنامه سرجمع جدید  ں

بررسی مفاد شرایط عمومی پیمان پیشنهادي 5 تشکل  ں

بررسی آئین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب سال 1394 واعالم مشکالت و پیشنهادهاي مربوط به دبیرخانه  ں

کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور

تحلیل گزارش آقاي مهندس یوسفیان از بازدید بعمل آمده از مناطق زلزله زده  ں
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بررسی روش هاي تأمین مالی و نقش سندیکا دراین ارتباط ں

ارائه نظرات در خصوص گزارش نماینده شرکت فوالد ساختمان ایستا ں

بحث وتبادل نظر در خصوص بازنگري نشریه شماره 55 ں

دستاوردهاي سال 96 کمیسیون:

اظهار نظر در خصوص بازنگري دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساخت . ں

رفع مشکل از بخشنامه هاي مشکل دار از جمله بخشنامه مربوط به قرارداد هاي سر جمع که با پی گیري هاي  ں

بعمل آمده توسط دفتر فنی و بیان نقاط ضعف عدیده بخشنامه و ارائه راهکار،  نهایتاً منجر به ابالغ 

بخشنامه جدید سرجمع گردید.

تهیه و ارائه نرخ عوامل مورد استفاده در تهیه شاخص هاي تعدیل و فهرست هاي بها که از نتایج آن ابالغ شاخص  ں

ها و فهرست هاي بهاي نزدیک به نرخهاي واقعی است .

رصد پروژه هائی که به مناقصه رفته و جمع آوري اطالعات برخی از نتایج مناقصه ها با پیشنهاد تخفیف قابل توجه  ں

بررسی مشکالت اخیر بیمه ، عدم پرداخت بیمه سهم کارفرما و ارائه راهکار به سازمان برنامه و بودجه و در  ں

خواست تأکید بر اجراي قانون به توسط سازمان تآمین اجتماعی و پیشنهاد واگذاري اسناد خزانه در قبال 

مطالبات نقدي در پروژه ها به همراه بخشی از بودجه طرح بصورت نقدي براي پرداخت حق بیمه و کسور.

بررسی آئین نامه ارزیابی کیفی ( بند ج ماده 12 قانون بر گزاري مناقصه ها ) و نتیجه دریافتی اینکه ، ارزیابی باید  ں

به توسط سازمان برنامه و بودجه انجام شود ، ضمناً  پرسش هاي مطروحه در ارزیابی کیفی سوال هاي 

مناسبی نیست ، معیار هاي ارزیابی باید اصالح شود.

تحلیل گزارش آقاي مهندس یوسفیان از بازدید بعمل آمده از مناطق زلزله زده  بررسی گستردگی تخریب و نحوه  ں

کمک رسانی .

شرکت نمایندگان در بازنگري نشریه شماره 55 ( مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی ) ں

ادامه انجام اقدامات در خصوص بخشنامه شماره 76574/100 مورخ 1378/8/19 (دستور العمل نحوه ارائه  ں

پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکاران به تفکیک فهرست بها ) با نظام فنی اجرایی، که عنوان نموده بودند 

موضوع مطرح شده در بازبینی دستورالعمل، مورد بررسی قرارخواهد گرفت، اینک طرح موضوع به توسط 

آقاي مهندس وفایی دراتاق بازرگانی در دست اقدام است.
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اهم فعالیتها و اقدامات انجام شده کمیسیون در سال 96 و  ادامه اقدامات و مصوبات کمیسیون توسط نمایندگان کمیسـیون 

و سندیکا در جلسات مرکز پژوهش هاي مجلس، کمیسـیونهاي مجلس ، شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصـوصی ، اتاق 

بازرگانی ایران و تهران و سازمان برنامه و بودجه و سازمان تامین اجتماعی و سایر مراجع ذیربط پیگیري گردیده و در مواردي 

به نتایجی هم رسیده است به شرح ذیل است:

ں کمیسیون در ابتداي سال با تنظیم شرح وظایف، برنامه، تعیین نمایندگان کمیسیون در جلسات بیرونی و بررسی 

نیازهاي کمیسیون بر اساس اهداف سندیکا در راستاي حل مشکالت اعضاء از طریق بررسی قوانین موجود یا 

ارائه پیشنهادات و نظرات در قوانین و بخشنامه هاي در حال تدوین مراجع و سازمانهاي ذیربط اقدام نمود.

بررسی الیحه  مالیات بر ارزش افزوده  ارسالی دولت به مجلس شوراي اسالمی    ں

کمیسیون الیحه مالیات بر ارزش افزوده ارسالی دولت که در تاریخ 25/12/95به مجلس شوراي اسالمی ارسال  ں

نمود را در چند جلسه مورد بازبینی قرارداد و نتیجه این بررسی ها به مجلس شوراي اسالمی و مرکز پژوهش 

ها و کمیسیون اقتصادي مجلس، کمیسیون اقتصادي هیات دولت، اتاق بازرگانی ایران ارسال گردید و نماینده 

سندیکا و کمیسیون در جلسات مرکز  پژوهش هاي مجلس حاضر شدند و نظرات اصالحی کمیسیون را 

پیگیري نمودند که نتیجه آن اصالح موارد مدنظر سندیکا بود.
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کمیسیون قوانین و مقررات
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ں بررسی ابهام ارائه لیست پرسنل دفتر مرکزي در کارگاه و بررسی بخشنامه جدید کارگران ایرانی اعزام به خارج از 

کشور 

با عنایت به اینکه تعدادي از اعضا در خصوص نحوه ارائه اسامی پرسنل دفتر مرکزي در لیست کارگاه سواالتی  از  ں

سندیکا داشته  و با توجه به طرح موضوع در هیات مدیره محترم، موضوع در جلسه کمیسیون با حضور آقاي 

قدسی مشاور بیمه اي کمیسیون و سندیکا مورد بحث و بررسی اعضا  قرار گرفت. و بحث شرکتهایی که با اعزام 

کارگران به خارج از کشور با مشکل بیمه هاي تامین اجتماعی مواجه میگردند در جلسه کمیسیون بررسی شد 

ودر پایان سال نیز با دعوت از نمایندگان سازمان تامین اجتماعی کارگاه آموزشی با عنوان تبیین بخشنامه اعزام 

کارگران به خارج از کشور  براي اعضاي سندیکا برگزار گردید.

ں بررسی مشاغل سخت و زیان آور 

کمیسیون در خصوص مشاغل سخت و زیان آور گزارش تحلیلی از مشاغل سخت و زیان آور و جمع بندي اقدامات  ں

انجام شده و ارائه گزارش به هیات مدیره محترم را بعنوان اولین اقدام خود در سال 96 اقدام نمود و متعاقباً با 

طرح استفساریه پرداخت 4% مشاغل سخت و زیان آور توسط کارفرما(واگذارنده کار) در کمیسیون بهداشت 

مجلس شوراي اسالمی نماینده کمیسیون و سندیکا در جلسات مجلس حاضر و نسبت به تایید موضوع و دفاع از 

طرح اقدام نمود. در ادامه در جلسات کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران موضوع مشاغل سخت و زیان آور 

و مشکالتی که قانون و آئین نامه براي اعضاي صنف ایجاد نموده در حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی مطرح گردید که نتیجه این اقدامات تشکیل کارگروهی در اتاق تهران براي اصالح آئین نامه می باشد 

که نماینده کمیسیون و سندیکا در این جلسات حاضر می باشند.

در ادامه کمیسیون با همکاري دبیرخانه با دعوت از نماینده وزارت کار و کارشناسان ذیربط کارگاه آموزشی مشاغل  ں

سخت و زیان آور در اسفندماه براي اعضا برگزار نمود.

ں پیگیري اصالح آئین نامه تشخیص صالحیت و رتبه بندي 

از جمله موضوعاتی که از بحث هاي اساسی کمیسیون در دوره هاي اخیربوده و اقدامات زیادي در جهت اصالح آئین  ں

نامه صورت گرفته است که در حال حاضر نیز اصالح برخی از آیتم هاي آئین نامه با حضور نمایندگان سندیکا در 

شورا و سازمان برنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نتیجه آن تمدید گواهینامه صالحیت پیمانکاري براي 

دوره چهارساله بدون در نظر گرفتن توان مالی پیمانکاران است 

بررسی و اقدام در مورد تبصره ماده 10 برنامه پنجساله  ششم توسعه ں

ں موضوع  ماده  10 قانون  برنامه ششم توسعه  و تبصره آن که در خصوص الزام کارفرمایان به درج بندي بعنوان 

“پرداخت خسارت در قراردادها” می باشد  در کمیسیون  بررسی  شد و پیشنهاد اکید کمیسیون  به هیات مدیره 

سندیکا مطالبه اجراي فراز بند 10 از سازمان برنامه و بودجه است که طی دستورالعملی “دستگاه هاي  تحت 

پوشش و دستگاه هاي اجرایی کشور را جهت درج موضوع در قراردادهاي منعقده ملزم نماید” . نامه اي از سوي 

سندیکا براي ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه براي اجراي این بند قانون ارسال گردید.

بررسی وضعیت نمایندگان  سندیکا در هیات هاي حل  اختالف  مالیاتی و تصمیم گیري درخصوص آنها. ں

1-تعیین ساختار و سازمان 2- تعیین کارشناسان و نمایندگان هیات ها3- اطالع  رسانی  به شرکتها 4- اصالح  حق  ں

الزحمه  حضور در جلسات نمایندگان 5- تامین هزینه هاي  حق حضور در جلسات  از شرکتهاي استفاده کننده  

حاضر در جلسات  از موضوعات قابل بررسی این دستور کار کمیسیون می باشد که در جهت ایفاي نقش بهتر 

نمایندگان و کارآمد نمودن خدمات سندیکا در حال بلزنگري و اصالح ساختار می باشد و در کمیسیون تحت 

بررسی است.
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بررسی تصویب نامه  شماره 42611/ت 54275 مورخ 1396/04/14 با موضوع  الحاق   تبصره به ماده 26 آئین نامه   ں

طبقه بندي و تشخیص صالحیت  پیمانکاري 

تصویب نامه  مذکور، مصوبه مثبتی است و بخش  قابل توجهی ازشرکتهایی که رتبه خود را از دست داده اند و تنزل  ں

رتبه دارند ناشی از عدم کفایت توان مالی براي احراز رتبه است که  با اجراي  مصوبه مذکور حل خواهد شد. به 

پیشنهاد کمیسیون سندیکا طی نامه اي،ضمن تشکر از  سازمان برنامه و بودجه  با اعالم درخواستهاي خود 

اصالح سایر مشکالت اصالح آئین نامه را درخواست نمود.  ابالغ این مصوبه از نتایج اقدامات سندیکا بوده که در 

بند فوق تشریح گردید.

بررسی تاخیر پرداخت  حق بیمه از سوي کارفرمایان دستگاههاي دولتی در طرحهاي عمرانی  ں

با عنایت به مشکالت عدیده پیمانکاران از عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوي دستگاههاي دولتی، مشکل تاخیر  ں

پرداخت حق بیمه پیمانکاران و عدم دریافت لیست از سوي شعب تامین اجتماعی دستور جلسه کمیسیون  

بازگشت به نامه شوراي هماهنگی بود که نتیجه بررسی و نظرات خود و راهکارهاي پیشنهادي را به هیات مدیره  

محترم و شوراي هماهنگی اعالم نمودو در جلسات شوراي هماهنگی با حضور نماینده کمیسیون بحث و بررسی 

گردید و نظرات براي سازمان برنامه و بودجه ارسال شد.

بررسی  آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون  برگزاري مناقصات . ں

موضوع آئین نامه اجراي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و طی نامه  ں

اي نظرات به شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی که درخواست اظهار نظر نموده بود اعالم گردید و 

مقرر گردید آقاي مهندس یوسفیان نماینده کمیسیون در کمیته بازنگري  بخشنامهها و قوانین شوراي هماهنگی 

، مصوبات کمیسیون در خصوص  آئین نامه بند ج  ماده 12 قانون برگزاري مناقصات را  مطرح نمانید.

بررسی فرم هاي رتبه بندي اتاق بازرگانی ایران و موضوع رتبه بندي شرکتها توسط اتاق ایران ں

ں اتاق بازرگانی به استناد ماده5  قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور  درصدد تعیین صالحیت 

شرکتهاي ایرانی است در حال حاضر که اتاق به دنبال تدوین آئین نامه و اجراي  موضوع رتبه بندي شرکتهاي 

ایرانی می باشد و ممکن است این فرآیند و اخذ رتبه براي برخی از شرکتهاي عضوسندیکا داراي اهمیت 

باشد،سندیکا به این دلیل در بررسی موضوع با اتاق بازرگانی ایران تعامل دارد و موضع در کمیسیون قوانین 

مطرح و نظرات کمیسوین به هیات مدیره محترم گزارش گردید.

بررسی پیش نویس طرح “قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدمات یو اصالح ماده 104 قانون مالیات هاي  ں

مستقیم

موضوع مذکور که بنا به درخواست اتاق بازرگانی ایران براي بررسی به سندیکا ارجاع گردیده بود و مطابق دستور  ں

دبیر محترم در این جلسه کمیسیون مطرح و مورد بررسی قرار گرفت اعضاي محترم نسبت به موادي از 

پیشنویس که اصالح و یا حذف قانون را پیش بینی نموده است اظهار نظر نمودند مصوبات و پیشنهادات اعضاي 

محترم کمیسیون در جدولی تطبیقی از قانون و پیش نویس و نظرات سندیکا و دالیل توجیهی  تدوین گردید 

که نهایی شده نظرات بعنوان مصوبه کمیسیون می باشد.

بررسی آئین نامه تضمین معامالت دولتی . ں

ں پیرو درخواست کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه کشور از سندیکاي شرکتهاي ساختمانی ایران در 

خصوص آئین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع بنا به دستور دبیر محترم در پانزدهمین جلسه کمیسیون 

مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید طی نامه اي مکتوب به دبیر محترم پیشنهادات اصالحی و مصوبه 

کمیسیون به کمیته ماده 12 اعالم گردد.
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بررسی  تبصره 3 ماده 186 قانون مالیاتهاي مستقیم : ں

یکی از موضوعاتی که در اصالح قانون مالیاتهاي مستقیم بعنوان تبصره 3 به ماده 186 به قانون اضافه گردیده  ں

موضوع عدم ثبت صورتجلسه شرکتها در اداره ثبت شرکتها به دلیل بدهی مدیران می باشد که به زعم 

بخشخصوصی و سندیکا این تبصره قانونی از قوانین مخل کسب و کار بوده و می بایستی اصالح گردد که در 

جلسات کمیته ماده12 قانون احکام دائمی کشور نیز  مطرح گردید ولی متاسفانه نتیجه اي حاصل نگردید این 

قانون صرفا با هدف مالیات ستانی تدوین و تصویب شده و به مشکالت بخش خصوصی در حال حاضر توجهی 

نشده است .

بررسی طرح حذف ماده 41 قانون تامین اجتماعی: ں

طرح حذف ماده 41 قانون تامین اجتماعی که توسط تعدادي از نمایندگان در مجلس شوراي اسالمی مطرح گردیده  ں

با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط مستقیم این ماده با نوع فعالیت صنف که اختیار تعیین ضریب براي طرح 

هاي عمرانی و غیر عمرانی به سازمان تامین اجتماعی داده و بر مبناي همین ماده مصوبات شورایعالی تامین 

اجتماعی از جمله 129 و 143 و بخشنامه 14درآمد و غیره صادر گردیده است در دستور کار کمیسیون قرار 

گرفت و اعضا نظرات محترم خود را اعالم نمودند و جمع بندي نظرات به هیات مدیره محترم گزارش گردید.

سایر موضوعات از جمله پاسخ به مکاتبات و مشاوره از جمله دیگر اقدامات کمیسیون بوده است. ں

با عنایت به اینکه قوانین و مقررات حقوقی و فنی بعنوان مولفه هاي مهم و اثر گذار حوزه پیمانکاري است تمام تالش 

خود را جهت ایفاي نقش موثر براي اصالح قوانین و یا تدوین صحیح قوانین در راستاي حل مشکالت عدیده صنف به 

کار می بندیم امید داریم به نوبه خود در حل مشکالت و بررسی قوانین وموضوعات ارجاع شده به کمیسیون کمک حال 

اعضاء محترم و هیات مدیره باشیم.



انتخاب رئیس و مخبر کمیسیون و برنامه ریزي براي تشکیل جلسات کمیسیون. ں

ں بحث ایجاد تسهیالت تفریحی براي اعضا. 

ں بحث نحوه عضویت شرکتهاي غیر عضو و شرکتهاي غیر فعال در سندیکا 

بحث و بررسی اصالح آئین نامه عضویت سندیکا که به هیات مدیره محترم اعالم گردید. ں

بررسی پرونده شرکتهاي متقاضی جهت عضویت در سندیکا و ارسال به هیات مدیره سندیکا پس از تایید اولیه  ں

توسط کمیسیون جهت تصویب عضویت نهایی:

شرکت آبکند  /  مدیرعامل: مهندس محمد صادق گیوي / تاریخ عضویت: 6 خرداد ں

شرکت صنعت ساختمان آسمانه  /  مدیرعامل: مهندس مهدي ملک شاهی  /  تاریخ عضویت: 20 خرداد ں

شرکت پایدار پی سازه  /  مدیرعامل: مهندس محمد حامد وحیدي  /  تاریخ عضویت: 4 آذر ں

شرکت مهاب مهر  /  مدیرعامل: مهندس مهیار جهانیان  /  تاریخ عضویت: 2 دي ں

شرکت درون  /  مدیرعامل: مهندس حسین احمدي  /  تاریخ عضویت: 30 دي ں
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مهندس محمدعلی پورشیرازي                              مهندس مجتبی ضرابی 

مهندس توحید زورچنگ                                     مهندس پرهام موحد

محمد تکلی

کمیسیون عضویت
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بررسی همکاري موسسات سابق در آموزش اعضا سندیکا ں

ں برگزاري سمینار مشترك در محل کوماتسو / حفارماشین

ں بررسی برنامه هاي آموزشی در برندها و برنامه شش ماهه کارگاه هاي آموزشی ماشین آالت در سندیکا

ں بررسی مکانهاي آموزشی پیشنهادي به سندیکا توسط سازمان فنی حرفه اي

ں برگزاري جلسات در خصوص برنامه میزگرد مدیران پروژه و مدیران ماشین آالت

ں برگزاري جلسه معرفی شرکت پارسیان پیشرو صنعت و معرفی محصوالت

ں برگزاري بازدید حضوري اعضا از سه سایت مجتمع صنعتی ماموت و معرفی توانمندیهاي مهندسی ماموت

ں بررسی برنامه پیشنهادي دعوت از مدیران پروژه شرکتها جهت آموزش

ں بحث در خصوص طرح امور مدیریتی کالن ماشین آالت ونظرسنجی در خصوص کمیسیون ماشین آالت 

ں دعوت از نمایندگان شرکتهاي عضو انجمن راهسازان، تداوم فعالیت هاي کمیته کارشناسی

کمیسیون ماشین آالت
مهندس محمود مصطفی زاده                  دکتر رجبعلی نیکویی                             مهندس آرش هرمزي

آرمن الکساندریان                                مهندس حمید شایگان                           مهندس محمدرضا حبیب زاده 

مهندس داود احمدي                            مهندس داودغفاري                               مهندس سعید فروغی

 مهندس شهرام عطایی                          مهندس شهرام هادي                             مهندس علی محمدي

مهندس محمد علی ستاري                     مهندس نقی ولی الهی                            مهندس عادل صفري

 عباس مقدم                                      مهندس داریوش خامنه                           مهندس محمد اسالمی



گزارش مالی به مجمع عمومی و پیشنهاد بودجه سال 97
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گزارش خالصه اي از مهمترین دستاوردها
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دبیرخانه سـندیکاي شـرکت هاي ســاختمانی ایران به همراه گروه هاي کارشــناســی فعال در قالب کارگروه ها، کمیته ها ، 

کمیسیون ها، دفاتر کارشناسی و مشاوران  خود طی سال 96 تالشهاي بسیاري را براي شناخت و رفع مشـکالت اعضـاي خود 

در حوزه هاي مختلف حقوقی، قوانین و مقررات، فنی و ... انجام داده اســت و نتایج آن را در مقاطع مختلف توســط ارگان هاي 

رسمی خویش (ماهنامه پیام آبادگران، وبسـایت و کانال اطالعرسانی تلگرام) به اطالع اعضـا رسانیده است. توجه شما را به ذکر 

برخی از مهمترین نتایج کسب شده با موضوعات مختلف جلب می نماییم:

مشکل تجدیدو یا تمدیدگواهینامه صالحیت پیمانکاران شرکتهاي عضو سندیکا

تشریح موضوع:

 به دلیل شرایط حال حاضر امکان اخذ رتبه الزم براي اعضاي صنف وجود نداشت. 

خالصه اقدام انجام شده:

پس از کارشناسی موضوع، سندیکا  درخواست خویش را با عنوان اصالح آئین نامه تشخیص صالحیت به سازمان برنامه و 

بودجه اعالم نمود.

دستاورد / نتیجه اقدام: 

الحاق تبصره 2 به ماده 26 آئین نامه طبقه بندي و وتشـخیص صالحیت پیمانکاران : سازمان برنامه و بودجه کشـور مجاز 

است  گواهینامه صالحیت پیمانکاري را پس از انقضـــــاي تاریخ اعتبار آن و انجام فرآیند بروز رسانی  در صورت حادث 

شدن تنزل پایه ناشی از توان مالی به سبب عوامل خارج از اختیار، بر اساس آخرین پایه کسـب شده در هر رشته به مدت 

4سال تمدید نماید.

قانون مالیات بر ارزش افزوده

تشریح موضوع:

بروز مشکالت متعدد براي اعضا بر اساس متن قانون و تفاسیر از قانون

خالصه اقدام انجام شده:

پس از کارشناسی موضـوع، سـندیکا  درخواسـت خویش را با عنوان اصـالح الیحه مالیات بر ارزش افزوده با ارائه نظرات 

اصالحی کارشناسی اعالم نمود.

دستاورد / نتیجه اقدام: 

اصالح تاریخ تعلق مالیات در پیش نویس الیحه از زمان شناسـایی درآمد در قانون فعلی به تاریخ تایید صـورت وضـعیت 

توسط کارفرمادر الیحه است. (البته خواسته سندیکا تاریخ پرداخت صورت وضعیت توسط کارفرما بود ) و سایر اصالحات 

در الیحه که به شرط تصویب در مجلس بسیاري از مشکالت صنف مرتفع  خواهد شد.



بیمه کارگران ایرانی اعزام به خارج از کشور 

تشریح موضوع:

با توجه به فعالیت برخی از اعضا در خارج از کشـور، در خصـوص ارائه، پرداخت و استفاده از کارگران ایرانی در محیط کار 

خارج از کشور(اعزام به خارج) مشکالتی بوجود آمده بود.

خالصه اقدام انجام شده:

پس از کارشناسی موضوع، سندیکا با طرح موضوع در کمیته  موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی کشـــور و پیگیري از 

سازمان تامین اجتماعی در قالب مکاتبات متعدد و برگزاري جلسات کارشناسی اقدام به پیگیري نمود.

دستاورد / نتیجه اقدام: 

با ارائه نظرات سندیکا در کمیته ماده 12،  بخشنامه جدید کارگران ایرانی اعزام به خارج از کشور از سوي سازمان تامین 

اجتماعی تنظیم و ابالغ گردید. (در این خصـوص کارگاه آموزشی ویژه اي با حضــور مدیران این سازمان در محل سندیکا براي اعضــاي 

گرامی جهت اطالع از بخشنامه جدید و تبیین آن برگزار گردید.)

معافیت کارفرمایان مناطق آزاد و ویژه اقتصادي از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و تبعات و مشـکالت 

این معافیت براي پیمانکاران

خالصه اقدام انجام شده:

پس از کارشناسی موضوع، سندیکا  این موضوع را در شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی پیگیري کارشناسی نمود.

دستاورد / نتیجه اقدام: 

مبناي اسـتفاده از معافیت هاي مالیاتی زمان شـروع بهره برداري فعالیت بهره برداري مندرج در مجوز از سـوي سـازمان 

مناطق آزاد تجاري مطابق تصویبنامه هیات وزیران شماره 57203/ت55

نرخ عوامل مورد استفاده در تهیه شاخص هاي تعدیل و فهرست هاي بها

خالصه اقدام انجام شده:

پس از کارشناسی موضوع، سندیکا طی مکاتبات با سازمان برنامه و بودجه و نظام فنی اجرایی کشــور موضوع را پیگیري 

نمود.

دستاورد / نتیجه اقدام: 

هر ساله سندیکا پس از تجمیع اطالعات و نظرات کارشناسی در خصـــوص تهیه و ارائه نرخ عوامل مورد استفاده در تهیه 

شاخص هاي تعدیل و فهرست هاي بها و همکاري با نظام فنی و اجرایی کشـور اقدام می نماید و نتیجه این اقدامات ابالغ 

شاخص ها و فهرست هاي بهاي نزدیک به نرخ هاي واقعی است.
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عدم صدور ضمانت نامه از سوي شعب بانکها براي اعضا بعلت داشتن چک برگشتی و تسهیالت معوق 

تشریح موضوع:

با توجه به شرایط جاري بر حوزه اقتصاد و صنعت احداث، شعب بانکها ار ارائه ضمانت نامه براي اعضـاي سندیکا بعلت دارا 

بودن چک برگشـتی و تسـهیالت معوق خودداري نموده و این موضوع باعث بروز مشـکالت عدیده اي در فعالیت اعضــا 

گشت.

خالصه اقدام انجام شده:

پس از کارشناسی موضوع، سندیکا موضـوع را از طریق مکاتبات متعدد با مقامات ذیربط و بانک مرکزي پیگیري نموده و 

با طرح موضوع در شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی اقدامات پیگیرانه خویش را ادامه داد.

دستاورد / نتیجه اقدام: 

حل مشــکل عمده شرکتهاي عضــو سندیکا با دریافت نامه از بانک مرکزي که در پاسخ به نامه سندیکا مبنی بر بالمانع 

بودن صدور ضمانت نامه براي بنگاههاي کوچک و متوسط تولیدي و صنعتی و کشاورزي و خدماتی که داراي سابقه چک 

برگشتی و یا بدهی غیر جاري می باشند. 

اسناد خزانه اسالمی  و مشکالت مرتبط با آن 

خالصه اقدام انجام شده:

پس از کارشناسی موضوع، سندیکا از طریق مکاتبات با وزارت اموراقتصـــــــاد و دارائی و سازمان برنامه و بودجه و طرح 

موضوع در شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی و ارائه پیشنهادات و نظرات خویش پیگیري نمود. 

دستاورد / نتیجه اقدام: 

در ادامه دستاورد قبلی که اصالح بازه زمانی حفظ قدرت خرید از زمان مســـجل شدن بدهی تا زمان سررسید بود سایر 

مشکالت و موضوعات مرتبط با اسناد خزانه اسالمی در شوراي گفتگو مطرح و مقرر گردید “نرخ حفظ قدرت خرید اسناد 

خزانه اسالمی که بابت تسویه بدهی هاي دولت منتشر می گردد؛ به صورت شناور و متناسب با سود سپرده هاي یکسـاله 

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران (مصــــــوب شوراي پول و اعتبار) در حدود منابع قابل پیش بینی در لوایح بودجه 

سنواتی، در آیین نامه هاي مربوطه پیش بینی گردد.”

رفع مشکل از بخشنامه قراردادهاي سرجمع

خالصه اقدام انجام شده:

پس از کارشناسی موضوع، سندیکا از طریق مکاتبات متعدد نظرات کارشناسی خویش را در خصوص این بخشـنامه اعالم 

نموده است و درخواست اصالح بخشنامه را ارائه داد.

دستاورد / نتیجه اقدام: 

با پیگیري هاي بعمل آمده توسط سندیکا و بیان نقاط ضعف عدیده بخشنامه و ارائه راهکار، نهایتا بخشنامه جدید تدوین 

و ابالغ گردید.
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گزارش عملکرد دبیرخانه در سال 1396
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برگزاري جلسه مشترك بیمه ایران، مرکزي، پارس همگام و سندیکا جهت تشکیل کمیته ریسک ں

برگزاري جلسات مختلف کنفرانس ایمنی شهري (کمیته هاي علمی و اجرایی در جامعه مشاوران و سندیکا) ں

دیدار با رئیس دانشگاه فنی حرفه اي کشور وتفاهم بر سر شروع دوره ماشین آالت از ترم آینده ں

دیدار با آقایان دکتر شیبانی ومهندس مانی فر در خصوص کنفرانس ایمنی شهري ں

برگزاري جلسه با نماینده سازمان ملل در ایران در خصوص کنفرانس ایمن سازي شهرها ں

برگزاري جلسه کارگروه تامین مالی با نمایندگان تامین سرمایه نوین در خصوص توانمند سازي شرکت هاي عضو در  ں

راستاي سیاست هاي ماموریت سال 96 سندیکا

پیگیري موضوع مشاغل سخت و زیان آور در کمیسیون بهداشت مجلس شوراي اسالمی ں

پیگیري و مکاتبه در خصوص درخواستهاي اعضا به سازمان مدیریت و برنامه ریزي ں

پیگیري و برگزاري جلسه با کمیسیون عمران مجلس ں

برگزاري جلسه هم اندیشی و هماهنگی با انجمن مهندسان مشاور معمار و شهرساز ں

جلسه کارشناسی با کارشناس وزارت کار در خصوص ارائه مشکالت اعضا در موضوع مشاغل سخت و زیان آور ں

هماهنگی با 6 تشکل  پیمانکاري دیگر در خصوص بررسی مسایل و مشکالت پیمانکاران و اتخاذ سیاست هاي واحد ں

شرکت در کمیته ماده 12 قانون احکام با موضوع بررسی رئوس مشکالت پیمانکاران ں

برگزاري جلسه با اعضاي 7 تشکل صنعت احداث عضو شوراي هماهنگی در مورد انتخابات پیش روي شوراي  ں

هماهنگی

هماهنگی جهت برگزاري نشستی صمیمی با حضور اعضاي شوراي شهر و شهردار تهران  و درخواست طرح مشکالت  ں

از سوي اعضا به دبیرخانه جهت تجمیع و دعوت به حضور اعضا در این نشست

حضور در جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی با موضوع مشکالت اسناد خزانه اسالمی ں

حضور در جلسه هم اندیشی با 8 تشکل مختلف در خصوص انتخابات شوراي هماهنگی در محل سندیکاي  ں

شرکتهاي تاسیساتی

حضور در کمیته مرکزي اعطاي نشان عالیHSE و برگزاري اولین جلسه در وزارت راه و شهرسازي ں

شرکت در جلسات موسسه تحقیق براي توسعه در خصوص انتخابات در اتاق بازرگانی در سال آینده ں

ارسال پیام تبریک به جناب آقاي عدل سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ں

مکاتبه با سازمان تامین اجتماعی در خصوص استفاده از اتباع خارجی در طرح هاي اجرایی ں

جلسه با مدیرکل فرهنگی بیمه تامین اجتماعی و طرح مشکالت پیمانکاران در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی ں

پیگیري در خصوص جلسه با اعضاي کمیسیون عمران مجلس شوراي اسالمی ں

نتایج پیگیري هاي دبیرخانه سندیکا



دیدار با معاون ریاست جمهوري و ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه جناب آقاي دکتر نوبخت و طرح مسائل و  ں

مشکالت پیمانکاران در محل سازمان برنامه و بودجه

دیدار حضوري برخی از اعضاي سندیکا با دبیر سندیکا و طرح موضوعات و مشکالت مربوطه و هم اندیشی و  ں

راهنمایی هاي الزم

حضور فعال در جلسه کمیته بیمه و مالیات شوراي هماهنگی با موضوع مشکالت اسناد خزانه اسالمی شاغل سخت و  ں

زیان آور

حضور فعال درجلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی در خصوص اوراق خزانه ں

حضور فعال در جلسه مربوط به مبحث 22 سازمان نظام مهندسی ساختمان ں

دعوت از نمایندگان مجلس و پیگیري جهت برگزاري جلسه مشترك با نمایندگان مجلس در خصوص بودجه سال  ں

 97درتاریخ 21 دي

هماهنگی هاي اولیه و آغاز امور اجرایی مربوط به برگزاري نشست چاره اندیشی مشکالت اقتصادي کارآفرینان بخش  ں

خصوصی با دولت و مجلس در 21 دیماه در محل سندیکا

برگزاري نشست مشترك نمایندگان سندیکا جهت هماهنگی بیشتر و حضور موثر در جلسه مشترك بخش خصوصی  ں

با دولت و مجلس

برگزاري نشست مشترك بخش خصوصی با دولت و مجلس با موضوع چاره اندیشی مشکالت اقتصادي کارآفرینان  ں

بخش خصوصی با همکاري کانون  کارآفرینان توسعه گرا و شرکت جهانپارس 

برگزاري جلسه در خصوص نشان تعالی HSE با حضور دبیر سندیکا و نمایندگان دبیرخانه این کنفرانس ں

پیگیري برگزاري جلسه با آقاي دکتر جهانگیري و تهیه و ارسال مکاتباتی در این خصوص ں

برگزاري جلسه با مدیرعامل موسسه تحقیق براي توسعه صنعت احداث و گفتگو در خصوص درخواست ایشان براي  ں

برگزاري همایش طرح هاي نیمه تمام در اسفند ماه

حضور اعضاي هیات مدیره در همایش ساالنه نظام فنی و اجرایی کشور ں

برگزاري جلسه شوراي عالی سندیکا با موضوع گزارش اقدامات انجام شده در خصوص بند" ز "تبصره 7 الیحه بودجه  ں

سال 97 ، مشکالت ناشی از اقتصاد دولتی ، پیشنهاد استفاده از امکانات بخش خصوصی براي اجراي پروژه ها

مکاتبات در خصوص مالیات بر ارزش افزوده با کمیسیون اقتصاد مجلس شوراي اسالمی ں

مکاتبات و انجام اقدامات کارشناسی و هماهنگی در خصوص طرح موضوع مشکالت شرکتهاي فعال در صنعت  ں

احداث در حوزه بیمه و کار

تنظیم و ارسال بیانیه سندیکا در خصوص برگزاري دوازدهمین دوره  انتخابات ریاست جمهوري  ں

تهیه تفاهم نامه همکاري آموزشی تکنسین و مهندس ماشین آالت بین اتاق ایران، سندیکا، دانشگاه کلن و دانشگاه  ں

فنی و حرفه اي

تنظیم و ارسال نامه به آقاي دکتر همتی رئیس بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران ں

تنظیم و ارسال نامه به آقاي تقوي نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ں

تنظیم و ارسال پیام تبریک به دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوري و ارسال براي درج در نشریات  ں

پیشنهاد بودجه مالی سال 96 با 12.5 در صد افزایش نسبت به سال 95 ں

تنظیم و ارسال نامه با موضوع اصالح الیحه مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون هاي اقتصاد، برنامه و بودجه  ں

مجلس، اتاقهاي بازرگانی ایران و تهران و کمیسیون اقتصاد هیات دولت

پیگیري درخواست استرداد یک در هزار از اتاق بازرگانی ں
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اعالم آخرین تغییرات هیات مدیره و ارسال نامه معرفی نمایندگان سندیکا در شوراي هماهنگی  ں

اعالم نمایندگان سندیکا در کمیته عمومی مبحث22 سازمان نظام مهندسی ارسالی از شوراي هماهنگی ں

تنظیم و ارسال نامه به آقایان نوبخت و شافعی با موضوع عدم رعایت قوانین جاري توسط مدیران اجرایی کشور ں

اخذ پاسخ آگهی اعالم نتیجه انتخابات انجمن صنفی شرکتهاي ساختمانی ایران  ں

پیگیري نامه اتاق تهران در خصوص طرح کارورزي دانش آموختگان دانشگاهی  ں

مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه با موضوع تاخیر در پرداختها ں

دعوت از 6 تشکل همسو براي برگزاري نشست مشترك در خصوص مسایل روز از جمله وزراي پیشنهادي و  ں

انتخابات شوراي هماهنگی

پیگیري و مکاتبات در خصوص مشکالت بیمه و اسناد خزانه ں

پیگیري بررسی بخشنامه کارگران ایرانی اعزام به خارج و تنظیم و ارسال نامه به آقاي دکتر سالح ورزي  دبیرخانه  ں

کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی با موضوع: بخشنامه بیمه کارگران ایرانی اعزام به خارج

تنظیم و ارسال نامه به آقاي نادر سیف اتاق ایران در خصوص الحاق دوماده به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ں

تنظیم و ارسال نامه به آقاي سردار عبدالهی قرارگاه خاتم االنبیاء  در خصوص لزوم توجه منطقی و عادالنه از طرف  ں

شرکت سپانیر ورفع مشکالت تحمیلی به شرکتهاي عضو سندیکا.

دریافت پاسخ نائب رییس شوراي اسالمی شهر تهران به پیام تبریک سندیکا ں

دریافت نامه از سوي معاونت امور تشکل هاي اتاق ایران در خصوص مباحث حمایتی و توانمندسازي تشکلها پس از  ں

مشارکت در طرح ارزیابی و ظرفیت سنجی تشکلها  و تصویب اختصاص 60 میلیون تومان به سندیکا که اقدامات در 

این خصوص بطور کامل صورت پذیرفته است.

معرفی آقاي مهندس ملکیانی فرد بعنوان نماینده سندیکا در نهاد تعامل سازمان برنامه و بودجه ں

تنظیم و اطالعرسانی بخشنامه درخواست اعالم مشکالت حوزه مالیاتی شرکتهاي عضو به سندیکا براي طرح در  ں

کارگروه مالیاتی

تنظیم و ارسال  نامه به آقاي دکتر نوبخت  براي اعالم فهرست طرحهاي عمرانی نیمه تمام به سندیکا ں

تنظیم و ارسال نامه به سردار عبدالهی رئیس قرارگاه خاتم االنبیا (ص) براي تشکیل کارگروه جهت حل مشکالت  ں

شرکتهاي عضو سندیکا

تنظیم و ارسال نامه به آقاي سالح ورزي جهت طرح موضوع اسناد خزانه اسالمی در اولین جلسه شوراي گفتگو ں

ارسال لیست اسامی شرکتهاي فعال و باسابقه و کارآفرین براي دومین دوره مراسم نشان امین الضرب ں

تنظیم و ارسال نامه اعتراض به پیش نویش بخشنامه جبران خسارت اسناد خزانه اسالمی به شوراي هماهنگی  ں

ارسال نمومه تفاهم نامه همکاري آموزشی به آقاي سازگارنژاد معاونت محترم و رئیس آموزش فنی و حرفه اي کشور  ں

دریافت پاسخ از سازمان تامین اجتماعی در خصوص مکاتبات با موضوع  بیمه کارگران ایرانی اعزام به خارج از کشور ں

ارسال نامه درخواست مالقات با ریاست محترم ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی  ں

ارسال فراخوان به اعضا براي دریافت نظرات در خصوص اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت تجمیع و ارسال  ں

به کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران

معرفی نماینده به سازمان نظام مهندسی در خصوص جلسه مربوط به تعیین حق الزحمه مهندسین ناظر ساختمان ں

اطالعرسانی نامه شوراي هماهنگی به اعضا جهت استفاده از ظرفیت بند الف تبصره  19قانون بودجه سال ں

اطالعرسانی تالش تشکلهاي عضو موسسه تحقیق براي توسعه صنعت احداث براي به تعویق انداختن بند ت ماده  3 ں

آیین نامه بند الف ماده  26آیین نامه اجرایی قانون برگزاري مناقصات و معامالت دولتی به اعضا
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صدور نامه و اطالعرسانی به اعضا در خصوص تامین مالی پروژه هاي عمرانی ں

تنظیم و ارسال نامه نظرات اصالحی سندیکا در خصوص الیحه بودجه 97 براي آقاي دکتر تاجگردون ں

تنظیم و ارسال نامه براي آقاي دکتر جهانگیري/ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با موضوع تسهیل دریافت  ں

ضمانتنامه بانکی براي اعضاي سندیکا

تنظیم و ارسال نامه براي آقاي دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با موضوع تسهیل دریافت ضمانتنامه  ں

بانکی براي اعضاي سندیکا

تنظیم و اطالع رسانی نامه اي در خصوص دریافت مشکالت اعضا در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و قانون جدید  ں

مالیاتهاي مستقیم

دریافت نامه  از  17شرکت عضو در خصوص عدم صدور ضمانت نامه بانکی در پاسخ به نامه شماره  57352سندیکا  ں

تجمیع مشکالت و تنظیم نامه اي در این خصوص و انجام اقدامات الزم 

نامه به شوراي هماهنگی و اتاق ایران در خصوص اطالعرسانی دوره هاي آموزشی قوانین و مقرراتی برگزار شده  ں

توسط سندیکا

مکاتبات با اعضا، شوراي هماهنگی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کار ں

دریافت نظرات اعضاي سندیکا در خصوص اسناد خزانه اسالمی ں

تغییر تحوالت دبیرخانه (استقرار دبیر جدید) /  ں

توزیع ماهنامه هاي پیام آبادگران، نامه هاي صادره به دولت، مجلس، وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهاي دولتی و  ں

غیردولتی، اعضاي سندیکا

تهیه و انتظار گزارش حضور نمایندگان سندیکا در مرکز پژوهشها در جلسات مالیات بر ارزش افزوده ں

بررسی شکوائیه انجمن نفت و گاز به شوراي نگهبان پیرامون ارجحیت شرکت هاي بومی در برنامه ششم در  ں

کمیسیون اقتصاد

پرداخت حق عضویت شوراي هماهنگی، موسسه تحقیق براي توسعه صنعت احداث و سایر انجمن هایی که سندیکا  ں

در آنها عضویت دارد

تهیه و انتشار گزارش عملکرد سال 95 و گزارش عملکرد مالی جهت ارائه به مجمع عمومی سندیکا ں

تخصیص مرکز آموزش بنام سندیکا با سازمان فنی حرفه اي کشور وفنی حرفه اي استان تهران ں

تسویه حساب مطالبات سندیکا از شوراي هماهنگی تشکلهاي مهندسی ں

پیگیري در خصوص تدوین شرح وظائف دبیرخانه و تهیه آیین نامه و شرح کار روابط عمومی و امور بین الملل ں

ارسال نامه مستقیم اعالم بدهی به 420 عضو سندیکا و انجام پیگیریهاي مربوطه  ں

پیگیري و عقد قرارداد طراحی و راه اندازي وبسایت جدید سندیکا ں

تهیه گزارش جهت ارائه به هیات مدیره در خصوص موضوع مشاغل سخت و زیان آور و طرح استفساریه 4 درصد از  ں

پیمانکار به واگذرنده کار (کارفرمایان)

حضور در کمیته ماده 12 قانون احکام با موضوع بررسی رئوس مشکالت پیمانکاران ں

مشارکت و تکمیل مدارك الزم در خصوص رتبه بندي تشکلها به اتاق بازرگانی ں

اعزام هیات جهت بازدید از مجموعه صنعتی ماموت از سوي سندیکا ں

اطالعرسانی پیشنهاد تامین مالی با روش اوراق منفعت از سوي شرکت تامین سرمایه نوین براي اعضاي سندیکا ں

برگزاري کارگاه سه روزه آموزشی ILO توسط کانون عالی کارفرمایی در سندیکا ں

تهیه و انتشار گزارش حضور نمایندگان سندیکا در مرکز پژوهشها در جلسات مالیات بر ارزش افزوده ں
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پیگیري و مکاتبه در خصوص درخواستهاي اعضا به سازمان مدیریت و برنامه ریزي ں

mailacco.ir راه اندازي سیستم ایمیلینگ سندیکاي شرکت هاي ساختمانی ایران با دامنه ں

برگزاري جلسه کمیته راهبري کمیسیون تحقیق و توسعه در محل سندیکا ں

هماهنگی جهت بازرسی فنی از سیستم دوربین هاي مداربسته و سیستم امنیتی ساختمان سندیکا و ارائه گزارش  ں

جهت رفع مشکالت و نواقص (اُوِرهال کامل بعد از 6 سال)

مذاکره با شرکت همکاران سیستم جهت آموزش مجدد پرسنل جهت بهره برداري کامل از امکانات اتوماسیون اداري ں

تکمیل و ارسال اطالعات اعضاي سندیکا براي اتاق تهران طبق درخواست معاونت تشکلهاي اتاق تهران ں

هماهنگی دعوت و برگزاري جلسه مشترك کارگروه ماشین آالت با انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان  ں

هماهنگی و همکاري با مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت برگزاري دوره هاي  ں

آموزشی مورد تایید وزارت کار با موضوع ایمنی در سه سطح براي اعضا توسط دبیرخانه آموزش ایمنی سندیکا و 

ارائه گواهینامه هاي معتبر وزارت خانه مربوطه (پیش نیاز دریافت گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاري) 

تدوین فرمت جامع اطالعات اعضا و اجراي برنامه جمع آوري کلیه اطالعات اعضاي سندیکا بصورت استاندارد جهت  ں

بهره برداري ها و رفع نیازهاي فعلی و ایجاد امکان تحلیل اطالعات سندیکا

برگزاري نشست هم اندیشی با کارشناسان و صاحبنظران ماشین آالت (شرکتهاي عضو و برندها) در خصوص تدوین  ں

برنامه آموزشی منسجم و کاربردي ماشین آالت

برگزاري جلسات در خصوص تدوین برنامه آموزشی ماشین آالت ں

ارسال آیین نامه دادرسی تجاري به اعضاي هیات مدیره جهت اطالع ں

برنامه ریزي براي دریافت آخرین اطالعات ارتباطی اعضا جهت درج در سالنماي 97 سندیکا ں

طراحی و به کارگیري ثبت اطالعات آنالین اعضا براي دومین سال پیاپی در جهت تسریع و سهولت امر ں

اتمام مرحله اول طرح تجمیع اطالعات اعضا و تشکیل بانک اطالعاتی واحد در سندیکا ں

پیگیري پرداخت حق عضویت معوقه از اعضاي سندیکا ں

پیگیري در خصوص برگزاري همایش ساالنه ماشین آالت با نام “ماشین آالت، ثروت ملی” ں

تدوین برنامه پیشنهادي  برگزاري دوره هاي آموزش ایمنی فصل زمستان ں

پیگیري تعریف کاربران، دریافت اطالعات و آموزش بهره برداري از اتوماسیون اداري اتاق بازرگانی تهران ں

برگزاري مجمع عمومی و انتخابات کانون عالی کارفرمایی  ں

امضا تفاهم نامه با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ں

تهیه نامه واطالعرسانی به اعضا در خصوص همیاري براي زلزله زدگان غرب کشور ں

برگزاري شوراي سیاستگزاري نشریه آبادگران ں

اطالعرسانی گردهمایی آشنایی با فعالیتهاي اتاق تهران به اعضا ں

اطالعرسانی چاپ کتاب دستورنامه رابرتز به اعضاي سندیکا  ں

ارسال پیام تسلیت، اطالعرسانی و هماهنگی ارسال گل و حضور در بزرگداشت همسر جناب مهندس قباد میزانی  ں

ریاست سابق دفتر فنی سندیکا

پیگیري در خصوص دریافت کمکهاي اعضا به زلزله زدگان غرب کشور ں

پیگیري دریافت مطالبات معوق از اعضا ں

هماهنگی و پیگیري و اخذ قرار داد بمنظور چاپ و توزیع سالنماي سال  97سندیکا ں
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طراحی فرآیند ثبتنام هاي آنالین جهت برگزاري رویدادهاي مختلف در محل سندیکا جهت تسریع امور ں

پیگیري در خصوص طرح مسائل اعضا و انعکاس آن به دولت با توجه به نامه شرکت تهران جنوب به معاون اول  ں

ریاست جمهوري

طراحی کتاب “نکات کلیدي قانون تامین اجتماعی ویژه کارفرمایان-مقاطعه کاران” جهت بازنشر از سوي سندیکا  ں

براي بهره برداري اعضا و ارائه به فراگیران ثبتنام شده در سمینار آموزشی  12دي

برگزاري سمینار آموزشی “تبیین قانون تامین اجتماعی و بخشنامه هاي حوزه پیمانکاري” با همکاري معاونت امور  ں

اجتماعی و فرهنگی سازمان تامین اجتماعی در محل سندیکا

برگزاري نشست جامعه مدنی در محل سندیکا ں

برگزاري نشست چاره اندیشی مشکالت اقتصادي کارآفرینان بخش خصوصی با دولت و مجلس در  21دیماه ں

پیگیري تشکیل کارگروه مشترك مجلس، دولت و بخش خصوصی ں

رفع مشکل اصلی ایجاد شده در سرور نرم افزار امنیتی اینترنت شبکه سندیکا ں

تحلیل آماري نظرسنجی کیفی سمینار “تبیین قانون تامین اجتماعی و بخشنامه هاي حوزه پیمانکاري”  ں

برگزاري هسته مرکزي آموزش با حضور جناب آقاي مهندس صفاکیش (نماینده انجمن مدیریت پروژه ایران و عضو  ں

هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه اروپا)

اطالعرسانی شاخص هاي قطعی دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال  96به اعضا ں

اطالعرسانی چند مناقصه خارجی به اعضاي سندیکا ں

بروزرسانی سیستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري امور مالی و تهیه نسخه پشتیبان کامل اطالعات ں

تنظیم و ارسال نامه به قرارگاه خاتم االنبیا در خصوص عدم حل اختالف فی ما بین اعضا و قرارگاه و درخواست  ں

تسریع حل موضوع

هماهنگی اولیه در خصوص برگزاري سمینار بازآموزي مالیاتی در اسفندماه ں

دریافت سفارشات سالنماي سندیکا و انجام امور اداري جهت انجام سفارشات ں

اطالعرسانی دومین همایش جایزه دادمان (تقدیر از چهره هاي ماندگار و برترین هاي راه و شهرسازي ایران) ں

جلسه با مسئولین شرکت تضمین شرکتهاي ساختمانی جهت برگزاري دوره هاي آموزشی و ایجاد مرکز مشاوره براي  ں

ارتقاء دانش مالیاتی و تنظیم دفاتر مالیاتی اعضا

بررسی و پیگیري در خصوص جلسات حل اختالف مالیاتی و بررسی سوابق و مذاکره با نفرات جدید جهت انتخاب و  ں

معرفی نمایندگان جدید سندیکا

اطالعرسانی بخشنامه با موضوع نحوه دریافت مستندات فیزیکی در فرایند تشخیص صالحیت ں

سرویس کلی تجهیزات کپی طبقات اول و دوم جهت بهبود کیفیت کپی هاي سازمان ں

معرفی  15شرکت پیشکسوت، فعال در زمینه ساخت و فعال در زمینه مشارکت در امور اجتماعی به همایش ساالنه  ں

نظام فنی و اجرایی کشور

همکاري با شوراي هماهنگی تشکلها براي ارائه اطالعات مورد نیاز نظام فنی اجرایی در راستاي برگزاري همایش  ں

ساالنه 

برگزاري کارگاه آموزشی تبیین قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 1394 ں

برگزاري کارگاه آموزشی تبیین بیمه کارگران ایرانی اعزام به خارج از کشور با همکاري معاونت فرهنگی و اجتماعی  ں

کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی

اطالعرسانی نامه همکاري آموزشی با شرکت تضمین و چندین موضوع مالیاتی به اعضا ں
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تعداد کل تراکنش هاي دبیرخانه: 2535 فقره ں

نامه هاي صادره: 1287 فقره ں

نامه هاي وارده: 1248  فقره ں

اهم مکاتبات (وارده و صادره) شامل: ں

ں مکاتبات با اعضا / مکاتبات با سازمان برنامه و بودجه /  معاونت راهبردي ریاست جمهوري / وزارت نفت / 

وزارت نیرو / وزارت راه و شهرسازي /  مجلس شوراي اسالمی / شوراي هماهنگی تشکلهاي مهندسی /  ں

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران /  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تهران  /   ں

شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی  /  اتاق هاي بازرگانی مشترك  /  مرکز پژوهش هاي مجلس  / ں

بانک مرکزي   /   بانک پارسیان  /   کمیسیون بهداشت مجلس  /  کمیسیون عمران مجلس  / ں

کمیسیون تلفیق مجلس  /  کمیسیون اقتصاد مجلس / وزارت اقتصاد  /  سازمان امور مالیاتی کشور /  ں

سازمان تامین اجتماعی  /   بیمه مرکزي   /  بیمه ایران   /  دفتر ریاست جمهوري  /  نظام فنی و اجرایی  /   ں

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  /  مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی وبهداشت کار وزارت کار  /   ں

اداره کل امور مالیاتی استان تهران  /   معاونت هاي وزارت کار  /  انجمن هاي استانی / جامعه مهندسان مشاور /  ں

انجمن شرکت هاي تاسیساتی / موسسه تحقیق براي توسعه صنعت احداث  / قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء  /   ں

مجمع تشخیص مصلحت نظام /  و ...

وضعیت مکاتبات
(نامه هاي وارده و صادره)
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وضعیت فعالیت در جلسات بیرونی

حضور در جلسه با رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص حمایت از توان بخش خصوصی و واگذاري طرح  ں

هاي نیمه تمام به بخش خصوصی

جلسه اعضاي هیات مدیره با رئیس سازمان نظام مهندسی ایران ں

جلسه مدیریتی با معاون درآمد سازمان تأمین اجتماعی – مقرر شد سه هفته دیگر کارگروه  مجددا  با ایشان  ں

مالقات داشته باشند

حضور فعال در جلسات مرکز پژوهش هاي مجلس ں

حضور در جلسه UN HABITAT در خصوص موضوع مدیریت شهري در جهان در محل وزارت راه وشهرسازي ں

حضور در جلسه هم اندیشی پایداري در سازمان محیط زیست با حضور خانم ابتکار ں

حضور فعال در جلسات کمیته راهبردي مرکز تحقیقات وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ں

حضور در جلسه با آقاي دکتر تقی نژاد معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی و رییس امور مالیاتی کشور در خصوص  ں

مالیات بر ارزش افزوده

حضور در  جلسه تعامل با دبیر کل اتاق بازرگانی ایران در خصوص موضوع همکاري هاي آموزشی  ں

حضور در  جلسه تعامل با اتاق بازرگانی تهران در خصوص همکاري هاي آموزشی ں

حضور  فعال در سمینار امنیت شغلی و سرمایه گذاري و تولید : با حضور شرکاي اجتماعی (کارفرمایان، کارگران،  ں

دولت) با حضور وزیر کار

حضور در  جلسه بررسی مشکالت پیمانکاران در کمیته ماده 12 قانون احکام دایمی کشور ں

تعامل و برگزاري جلسه مشترك سندیکا با سازمان برنامه و بودجه در بحث مورد تشخیص صالحیت ں

حضور  فعال در نشست هماهنگی با شش تشکل پیمانکاري در خصوص مسائل و مشکالت مربوط به اسناد خزانه  ں

اسالمی در محل انجمن راهسازي

دیدار آقاي مهندس دادمان ریاست هیات مدیره سندیکا با آقاي حبیب زاده عضو شوراي شهر تهران ں

جلسه ریاست محترم هیات مدیره سندیکا با جناب آقاي سیف معاون امور تشکلهاي اتاق ایران در خصوص توسعه  ں

همکاري هاي فی مابین

جلسه و مصاحبه با دکتر عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه  ں

حضور در جلسه در وزارت کار با موضوع اتباع خارجی غیر مجاز ں

دیدار با معاون ریاست جمهوري و ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه جناب آقاي دکتر نوبخت و طرح  ں

مسائل و مشکالت پیمانکاران در سازمان مدیریت و برنامه ریزي

جلسه دبیر سندیکا با ریاست سازمان برنامه و بودجه 7 دي ں
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حضور در جلسه کارگروه مبحث 22 رایزنی با مجلس براي درنظر گرفتن خط اعتباري نگهداري ساختمانها در بودجه  ں

سال 97

حضور در جلسه راي زنی با شهرداري در جهت اجباري کردن پروانه بازسازي ساختمان و شناسایی نقایص  ں

ساختمانهاي خطر آفرین تهران 

حضور در جلسه کمیته ماده 22 قانون احکام دائمی با موضوع بررسی مراتب پیشنهاد در ممانعت از ثبت فعالیت  ں

هاي موسسات غیرتجاري به دلیل بدهی مالیاتی اعضا

حضور در جلسه با نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهاي مهم دولتی در خصوص سفر معاون اول رییس جمهور به  ں

عراق و طرح مشکالت و مسائل پیمانکاران شاغل در عراق

حضور در جلسه دفتر استانداردها و طرح هاي آب و آبفا وزارت نیرو با موضوع بررسی مشکالت آیین نامه اسناد  ں

خزانه اسالمی

حضور در جلسه سازمان تامین اجتماعی و خانم نجفی نماینده دفتر پایش قوانین مخل کسب و کار وزارت اقتصاد و  ں

دارائی) در این جلسه مشکالت قانون مشاغل سخت و زیان آور از سوي نماینده سندیکا به عنوان طراح اصلی مسئله 

مطرح گردید و مقرر گردید کارگروهی متشکل از نمایندگان مراجع ذیربط با هدف اصالح آئین نامه اجرایی قانون 

مشاغل سخت و زیان آور تشکیل گردد نماینده سندیکا نیز جزو این کارگروه می باشد.)

حضور در جلسات اتاق هاي بازرگانی: ں

جلسات  کمیسیون کسب و کار اتاق تهران ں

انتخابات کمیسیونهاي اتاق  ں

کمیته تعامل با با اتاق ( انتخابات سال 97 اتاق )/ سازکارهاي دقیق براي عضو گیري ں

کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با موضوع بررسی مشاغل سخت و زیان آور  ں

کمیسیون تسهیل فضاي کسب و کار با موضوع بررسی شاخص ورشکستگی در اتاق ایران  ں

کارگاه آموزشی روابط عمومی در تشکلهاي اقتصادي ں

رتبه بندي اتاق بازرگانی: بررسی مسائل رتبه بندي و سواالت در این خصوص ں

کمیسیون تسهیل کسب و کار با موضوع بررسی مشکالت مشاغل سخت وزیان آور که با حضور خانم جلودار زاده  ں

نماینده مجلس

جلسه کارشناسی با معاونت کسب و کار اتاق تهران با موضوع بررسی مشکل قانون بیمه اجباري کارگران ساختمانی ں

حضور در جلسات نظام فنی و اجرایی: ں

بررسی آیین نامه نظام فنی و اجرایی ں

شانزدهمین نشست کمیته نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور (فوق العاده) ں

حضور در جلسات موسسه تحقیق براي توسعه صنعت احداث: ں

موضوع بررسی ظرفیت هاي برنامه ششم ں

کارگروه تامین مالی و کمیته راهبردي مؤسسه تحقیق براي توسعه صنعت احداث ں

کارگروه تأمین مالی و کمیته راهبردي موسسه تحقیق براي توسعه صنعت احداث با موضوع مروري بر بودجه سال  ں

97 / پیشنهاد تشکیل فدراسیون مرتبط با صنعت احداث و تشکیل کارگروه / بررسی دغدغه هاي صنعت 

احداث و انرژي  /  بررسی دستور رهبري در عدم ورود نظامیان به پروژه هاي اقتصادي

کارگروه و گزارش تفضیلی و پیشنهادات مربوط به برنامه سال 97  ں

ں
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حضور فعال در جلسات شوراي هماهنگی تشکلهاي مهندسی، صنفی، حرفه اي کشور: ں

جلسات با موضوع نظام فنی و اجرایی / برنامه شورا ں

حضور فعال در جلسات کارگروه تعیین استراتژي  ں

حضور در انتخابات هیات اجرایی و هیات بازرسان ں

کمیته تشخیص صالحیت با موضوع تغییر آیین نامه تشخیص صالحیت و اصالح برخی از ماده هاي مربوطه ں

کمیته بیمه و مالیات شوراي هماهنگی با موضوع اسناد خزانه اسالمی ں

بازنگري بخشنامه ها و آیین نامه هاي شورا ں

کمیته تشخیص صالحیت با موضوع اصالح جداول پیوست 2 آیین نامه – تنظیم نامه به دفتر نظام فنی و اجرایی  ں

کمیته  بیمه و مالیات با موضوع مشکالت اسناد خزانه اسالمی شاغل سخت و زیان آور  ں

کمیته  بیمه و مالیات با موضوع مالیات بر ارزش افزوده ں

حضور فعال در جلسات شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی: ں

جلسات  کمیته ماده 12 ں

جلسات عمومی شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی ں

جلسات با موضوع بررسی مراتب اعتراض اجراي حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید و دستورالعمل هاي مرتبط  ں

بانک مرکزي با حضور وزیر اقتصاد

جلسات با موضوع اعتراض بخش خصوصی به اجراي حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید و پیشنهادات اصالح قانون   ں

که مقرر گردید در مورد صدور خدمات فنی و مهندسی اسناد حسابرسی گردد و براي سایر موارد تصمیم 

گیریبین بانکهاي عامل و بانک مرکزي اتفاق بیفتد

جلسات با موضوعتعلق مالیات برافزایش بهاي ناشی از تجدید ارزیابی دارایی هاي اشخاص حقوقیکه مقرر گردید  ں

پیشنهاد و اصالح در الیحه بودجه 97 درج شود. 

71 امین جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی با موضوع اسناد خزانه اسالمی ں

جلسه با موضوع بررسی اعتراض تشکلها به تبصره 3 ماده 186 قانون مالیاتهاي مستقیم ں

جلسه کارشناسی بررسی نحوه اجراي ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی ں

جلسه با موضوع بررسی عدم صدور ضمانت نامه بانکی براي شرکتهاي پیمانکاري (طراح اصلی از سوي سندیکاي  ں

شرکتهاي ساختمانی ایران بوده است)

حضور در جلسات برگزار شده در تشکلهاي مرتبط با صنعت احداث: ں

کمیته علمی تخصصی کنفرانس ایمنی شهري و ریسک جامعه مهندسان مشاور ں

جلسه مشترك با انجمن مهندسان معمار و شهرساز ں

جلسه جامعه مهندسان مشاور در خصوص مشکالت بخش خصوصی و بنگاه هاي اقتصادي در شرایط فعلی ں

حضور فعال در جلسات سازمان نظام مهندسی: ں

جلسات کمیته تخصصی تشخیص صالحیت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ں

کمیته  تخصصی تشخیص صالحیت با موضوع تعیین شرح وظایف کارگروه / تقسیم وظایف بین اعضاي کارگروه ں

کمیته مبحث 22 مقررات ملی ساختمانی با نمایندگان بیمه مرکزي ں

کمیته مبحث 22 سازمان نظام مهندسی که چهار پرپوزال براي اجرایی شدن موضوع نوشته شد و براي اخذ بودجه  ں

به هیات مدیره نظام ارسال گردید
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حضور در جلسه در شرکت سرمایه گذاري بیمه ایران با موضوع تشکیل کارگروه  از بیمه ایران / سندیکا / موننکو /  ں

سازمان برنامه

حضور در مجمع عمومی سالیانه فدراسیون صنعت آب ایران ں

حضور در میزگرد مقدماتی کنفرانس مدیریت ریسک در شرکت ها  ں

حضور در کنفرانس “ارزیابی چالشها و فرصتهاي کسب و کار در بنگاه هاي صنعت آب، آبفا و برق” ں

حضور در دوره آموزشی قوانین حمل و نقل در وزارت صنعت و معدن و تجارت در 9 شهریور با نماینده سندیکا ں

حضور در جلسه استاندارد  ں

حضور در جلسه هم اندیشی و تعامل 8 تشکل عضو شوراي هماهنگی در خصوص انتخابات شوراي هماهنگی ں

حضور در جلسه همایش نشست انجمن ها با پارك علم و فن آوري با موضوع هم اندیشی و تفاهم و همکاري بین  ں

انجمن ها و شرکتهاي دانش بنیان 

حضور در کارگاه آموزشی روشهاي تصمیم گیري تشکلها ں
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رویدادها و کارگاه هاي آموزشی سندیکا

برگزاري جلسات آموزشی ماشین آالت:

ں آشنائی با مانیتورپنل بیل

ں دوره آموزشی دامپتراك

OCM ں روش تحلیل آماري پاسخ هاي آزمایش

ں کارگاه آموزشی اهمیت مدیریت سرویس

ں کارگاه آموزشی تست موتور و گیربکس

ں کارگاه آموزشی-چگونه باOCMدرماشین آالت

بازدید ازخط تولید و مرکز خدمات پس از فروش  ولوو ں

برگزاري دوره هاي آموزشی مرتبط با قوانین و مقررات:

ں دوره آموزشی تبیین قانون تامین اجتماعی و بخشنامه هاي مرتبط

ں دوره آموزش تبیین بخشنامه بیمه کارگران ایرانی اعزام به خارج از کشور

ں دوره آموزشی تبیین قانون مالیات هاي مستقیم مصوب سال 1394

برگزاري دوره هاي آموزشی ایمنی زیر نظر مستقیم مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار:

ں برگزاري 3 دوره آموزش ایمنی ویژه مدیران عالی شرکت هاي پیمانکاري

برگزاري 3 دوره آموزش ایمنی ویژه مسئولین ایمنی شرکتهاي پیمانکاري ں

برگزاري 2 دوره مدیریت ریسک ویژه مسئولین ایمنی شرکتهاي پیمانکاري ں

ں برگزاري 2 دوره آموزش ایمنی ویژه کارگران شرکت هاي پیمانکاري

ں برگزاري دوره آموزش ایمنی براي کارگاه شرکت هاي عضو در محل کارگاه عمرانی (طبق درخواست)
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جلسه هیات مدیره کانون عالی به اتفاق وزیرمحترم تعاون ،کارورفاه اجتماعی ں

اولین جلسه شوراي سیاست گذاري کنفرانس ایمن سازي شهري ں

همایش و بزرگداشت روزکارگر ں

نشست هم اندیشی نهادهاي مدنی  -مطالبات جامعه مدنی ازکاندیداهاي ریاست جمهوري ں

مجموعه نشست هاي ماهانه نهادهاي مدنی در محل سندیکا ں

مجمع عمومی عادي ساالنه سندیکا ومهمانی رمضان ں

مجمع عمومی عادي سالیانه مجتمع آموزشی صنعت ساختمان بهاءالدین ادب ں

مجمع عمومی عادي ساالنه شرکت نام آوران مهندسی (در راستاي بهره برداري از امکانات سندیکا براي اعضا) ں

مجمع عمومی عادي به طورفوق العاده شرکت تضمین شرکتهاي ساختمانی ں

کارگاه آموزشی” مدیریت کارآمد سازمان هاي کارفرمائی” با همکاري کانون عالی ں

مجمع عمومی عادي سالیانه شرکت توسعه شهرسازي ایرانیان  (در راستاي بهره برداري از امکانات سندیکا براي اعضا) ں

مجمع عمومی و انتخایات کانون عالی کارفرمایی  ں

برگزاري نشست هم اندیشی هفت تشکل همسو در خصوص انتخابات شوراي هماهنگی ں

نشست مشترك نمایندگان هیات مدیره سندیکا با انجمن واردکنندگان ماشین آالت صنعتی و معدنی ں

نشست هم اندیشی نمایندگان هیات مدیره سندیکا و اعضاء سندیکا با موضوع مشکالت همکاري با شهرداري تهران ں

نشست نمایندگان سندیکا و برخی از اعضا با شهردار و رئیس شوراي شهر تهران ں

برگزاري تجلیل از استاندار اسبق سیستان و بلوچستان توسط کانون نهادهاي مدنی ں

برگزاري کارگاه مطالعه تطبیقی راهکاري براي کمک به کاهش فقر توسط سمن هاي ایرانی ں

برگزاري کارگاه نقش سمن ها در سیاست گذاري ں

برگزاري رویدادها و نشست ها در سندیکا

67



مجمع عمومی عادي سـال 1397 سـندیکا درنوبت اول خود در 3 

تیرماه ســـــال 1397 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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