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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 حضـور کلیه سروران گـرامی و اعضـاي محترم را به جلسـه مجمع عمومی عادي سالیانه98 

خوش آمد عرض نمایم. 

شرایط حاکم بر فضاي کسـب و کار از اوایل سال 97و به ویژه بعداز مجمع عمومی بدلیل افزایش جهشـی قیمتها متاثر از افزایش بی 

رویه و بی سابقه نرخ ارز ، اوضاع بسـیار سختی را براي اعضـاي محترم و دوستان و همکاران فراهم آورد که قطعا سخت و طاقت فرسا 

بوده، که امید است با برخورداري از تجارب سـالها تحمل سـختیهاي طاقت فرسـا و تالش و فعالیت توسـط شـما عزیزان و سـربازان 

آبادانی ایران  با گذر از سال سخت  در سال پیش رو با گشایشی  مواجه شویم تا از سختی ها و نامالیمات موجود رها یی یابیم.

امید صنف و فعاالن صنعت احداث و سازندگی به رهایی از بند تحریم ها و خروج از رکود تورمی که در سالیان گذشته صـنف را تحت 

تاثیر قرار داده بود ،متاسفانه با وضع و تشـــدید تحریم هاي ظالمانه و کاهش بودجه هاي عمرانی بدلیل شرایط پیش آمده شرایط را 

براي اعضـاي صنف وهمه فعاالن بخش خصـوصی بسـیار سخت و فرسایشــی نموده است. بســیاري از شرکتها واعضــا در شرایط 

موجودچنان 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 کمیســیونهاي سندیکا  طی سال گذشته بدنبال این بوده اند که راههاي برون رفت بخش خصــوصی را از این ورطه 

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

موانع را تبیین،پیشنهاد ومطالبه نماید.در این راستا 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 وانسجام اهداف اعضا سندیکا وصنف را فراهم آورند.

در بعد داخلی سندیکا ، توانمند سازي اعضا با آموزش و آگاهی بخشـی و اطالع رسانی به موقع قوانین و مقررات جدید در حوزه هاي 

مختلف صنفی را در  دستور کار قراردادیم و امکان بهره مندي از مشــاوره هاي مرکز مدیریت ریســـک ایجاد شده در سندیکا را به 

جهت مدیریت و مهارت و استاندارد سازي در مواجهه با آسیبهاي وارده  فراهم نمودیم.

سندیکا در سال 97 موفق به برگزاري کالسهاي آموزشی در حوزه هاي مختلف مورد نیاز اعضــــــا و همچنین امکان بهره مندي از 

مشاوره هاي مدیریت ریسک براي اعضـاي خود گردید. که با حمایت وهمیاري شایسـته اعضـا سندیکا ، دررسیدن به اهداف تربیت 

کلیه نیروهاي ذیصالح صنعت احداث با حضور در جلسات آموزشی  بهتقویت نیروهاي انسانی و استفاده حداکثري از فضـاي موجود 

قوانین و مقررات و کاهش هزینه هاي  شرکت به عمل آمد.

در بعد بیرونی، سندیکا بلحاظ شرایط سخت پیش آمده در سال 97 تالش حداکثري خود را با برگزاري نشـســت هاي مشــترك با 

نهادهاي تصـمیم ساز وتصـمیم گیر وتأثیرگذار در زمینه تدوین قوانین جدید و تسـهیل ، شفاف سازي ورفع موانع و ابهامات قانونی، 

حذف قوانین ولوایح و آئین نامه هاي مخل کسـب و کار و استفاده از ظرفیت هاي قانونی موجود را در راس پیگیري هاي خود قرارداد 
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که در مواردي به نتایج قابل قبولی دست یافت و در برخی موارد پیگیري ها ادامه دارد 

برخی از موضوعاتی که سندیکا بعنوان مشکل مطرح شده اعضا پیگیر حل آن می شود بعضاً مسیرها و روش هاي مختلف و جلسات و 

مکاتبات و پیگیري هاي فراوانی را در پی دارد تا به نتیجه  برسـد به طور مثال اصـالح تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده که از سـال 

1387 همزمان با ابالغ قانون مذکور براي اعضاي ما مشکل ساز بود بعد از پیگیري هاي فراوان و حضور در جلسات متعدد کارشناسی 

و مدیریتی و غیره در مجامع مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی ، وزارت امور اقتصادي و دارائی ،کمیسیون اقتصادي دولت و مرکز 

پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی و کمیسیونهاي مجلس در سال جاري در بند ز تبصره 8 قانون بودجه تاریخ تعلق مالیات اصالح 

و ابالغ گردید و امید است این اصالح که در الیحه مالیات بر ارزش افزوده نیز عمل شده است در مجلس به تصــــویب نهایی برسد و 

سازمان امور مالیاتی آن را به مرحله اجرا درآورد. 

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.  که مصادیق آن توسط دبیر محترم گزارش می گردد.

نشـسـت هیات مدیره با ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه، نشــســت با نمایندگان محترم کمیســیون عمران مجلس وشراي 

اسالمی، نشست با معاونت بیمه اي سازمان تامین اجتماعی در جهت حل مشکالت بیمه اي، نشسـت هیات مدیره با ریاست سازمان 

برنامه و بودجه استان تهران و انعقاد تفاهم همکاري جهت ارائه خدمات براي تشـــــخیص صالحیت شرکتهاي داراي رتبه 3و4و5 

،نشست با نمایندگان چندین بانک جهت تامین منابع مالی و همکاري در پروژه هاي مشارکتی ، مالقات و نشست با چند هیأت هاي 

تجاري خارجی در زمینه هاي سرمایه گذاري و ورود تکنولوژي و تجهیزات  و سایر نشست ها و اقدامات که در گزارشات دبیر محترم 

سندیکا به سمع و نظر شما اعضاي 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 مسـئولیت پذیر دبیرخانه سندیکا در کنار اتاقهاي فکرمیسـر گردیده است . دبیرخانه، 

خدمات فنی ، حقوقی ، قراردادي و مشـــاوره هاي حوزره مالی ، بیمه اي و غیره  رابه اعضـــا ارائه داده ودر عین حال خدمات وسیع 

آموزشی ورفاهی وارتباطات و فنآوري اطالعات را در قالب برگزاري سمینارها، همایش ها وکنفرانس ها ونمایشگاه ها و انتشـار 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 سال97 و تدوین برنامه هاي سال جاري، وظائف بس خطیر وگســـترده تري را در سال98براي 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 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 می نماییم .

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

دکتر ایرج گالبتونچی

«به نام خدا»

ضمن ابراز خرسندي از توفیقی که نصــیبم گردید تا در سومین سال از فعالیت خویش بعنوان دبیر ومجري تصــمیمات شما و براي 

سومین بار در مجمع عمومی گزارش عملکرد یکساله، سال  1397 را به اطالع شما سروران گرانقدر برسانم. 

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.  همانطوریکه مسـتحضـرید از خرداد ماه سال 1397 یعنی بعد از مجمع عمومی عادي سال گذشته تا 

االن که در خدمت شمائیم شرایط پیش آمده در اقتصاد و  وضعیت صنف  نسـبت به سالهاي گذشته شدیدتر و سخت تر بوده است و 

این موضوع بر فعالیت و اقدامات و مصــوبات و رویکرد هیات مدیره و دبیرخانه سندیکا اثر داشته تا بیش از پیش با تالش مضـــاعف 

اقدامات اثر گذاري براي صنف داشته باشند مصـوبات 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 تصــمیمات سازنده براي برون رفت از شرایط و 

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

در سال گذشته بیش از 1122  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 با توجه به شرایط دشوار ذکر شده عالوه بر مکاتبات و پیگیري هاي حضـوري و تلفنی حضــور 

موثر نمایندگان دبیرخانه در مجامع بیرون سازمانی و تعامل با سازمانها و تشـــــکلها نیز به نحو قابل توجهی افزایش یافته و برونداد 

مسـائل 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:
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ں برگزاري نکوداشت هفتادمین سال تاسیس سندیکاي شرکتهاي ساختمانی ایران در بهمن ماه سال 97

ں اصالح تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران در  بند”ز” تبصـره 8 قانون بودجه سال 98 بعد از ده سال پیگیري مسـتمر 

سندیکا و در الیحه اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده که با تصویب مجلس ابالغ می گردد و همچنین تاکید به پرداخت مالیات 

بر ارزش افزوده از سوي کارفرمایان در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی مصوب 98/03/18

ں پیشـنهاد اصالح تبصـره3 ماده 147 قانون مالیات هاي مسـتقیم پیشــنهاد سندیکا در الیحه اصالح قانون مالیات هاي مجلس 

شوراي اسالمی مطرح است.

ں درخواست بخشـودگی جرائم مالیاتی و همزمان تهاتر بدهی مالیاتی با مطالبات اعضـا که بصـورت اسناد خزانه اسالمی است که 

ظرفیت این موضوع د ر قانون بودجه و آئین نامه اجرایی آن به تصویب رسید و در مرحله اجراست.

ں پیگیري مشـکالت اعضـا در حوزه تامین اجتماعی از قبیل درخواست بخشـودگی جرائم بیمه هاي تامین اجتماعی  که در حال 

اجراست، درخواست رعایت بخشنامه و مصوبات شوراي عالی تامین اجتماعی با موضوع مقطوع بودن ضریب حق بیمه طرح هاي 

عمرانی 

ں پیگیري رفع مشکل صدور ضمانت نامه از سوي بانکها با توجه به بدهی معوق شرکتها 

ں انعقاد تفاهم نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان تهران براي امور تشخیص صالحیت رتبه هاي 3و4و5

ں تاثیر در تهیه شاخص هاي تعدیل و فهرستهاي بها در سال 97

ں درخواست اصالح بخشــــنامه هاي تعدیل ارزي سازمان برنامه و بودجه با هدف بهبود و استفاده حداکثري اعضــــا از ظرفیت 

بخشنامه

ں رفع مشکل اسناد خزانه اسالمی با اصالح حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسالمی و ابالغ بخشنامه اصالح در تاریخ 98/07/17

ثبت  نام “سندیکاي شرکتهاي ساختمانی ایران” و  درج کلمه “ایران” در پسوند سندیکا و ثبت آن نزد اداره ثبت شرکتها با درج  ں

در روزنامه رسمی 

ں ثبت “آرم”  لوگوي سندیکا به نام سندیکاي شرکتهاي ساختمانی ایران نزد  اداره ثبت شرکتها با درج در روزنامه رسمی

ں طراحی سـایت جدید سـندیکا با امکاناتی همچون بانک قوانین و مقررات، اخبار ســندیکا، اخبار رویدادهاو صــنعت احداث در 

بخشهاي مشخص، بخشنامه هاي سندیکا، خدمات کارشناسی، معرفی سندیکا، معرفی اعضا، انتشارات، فروشگاه و ...

افزایش فعالیت کانال تلگرامی سندیکا با هدف تسریع اطالع رسانی ں

آغاز فعالیت در بستر محیط اینستاگرام و پوشش تصویري زنده (live) رویدادهاي مرتبط و محتواهاي مورد نظر دیگر ں

برنامه ریزي، طراحی و اجراي برنامه جامع ارتباطی اعضـا در بسـتر نرم افزار CRM و ایجاد باشگاه اعضــاي سندیکا که بزودي  ں

عملیاتی می گردد.

رصد روزانه بیش از 50 رسانه (خبرگزاري، سایت خبري، وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگانهاي مرتبط، کانالهاي خبري و ...) جهت  ں

اطالع رسانی اخبار به اعضا

ں تهیه نمونه “قرارداد مشارکت در ساخت”  بعنوان قرارداد نمونه  و پیشنهاد به سازمان ملی مسکن و بازافرینی شهري

– خصــوصی  در مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی ایران و کانون عالی  ں مشـارکت  در بررسی الیحه مشـارکت عمومی 

کارفرمایی 

ں پیشنهاد اصالح آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور و حضور فعال در جلسـات برگزاري اصالح آن در مجامع مختلف از جمله اتاق 

تهران و دبیر خانه شوراي گفتگو 

ں ارائه پیشنهاد اصالح قانون مشاغل سخت و زیان آور با حضور در  مجلس شوراي اسالمی 

ں درخواست ابالغ آئین نامه اجرایی تبصره ذیل بند ب ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه
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ں برگزاري کارگاههاي آموزشی – کاربردي با هدف آشنایی اعضا با قوانین و مقررات مربوط به حوزه صنعت احداث

دبیرخانه سندیکا در تعامل تنگاتنگ با دبیرخانه شوراي گفتگو و با استفاده از ظرفیت مواد قانون بهبود مسـتمر محیط کسـب و  ں

کار و ماده 12 قانون احکانم دائمی کشور مسـائل و مشـکالت پیمانکاران که به سندیکا ارجاع می شود را در صحن اصلی شوراي 

گفتگو مطرح و در برخی از موارد به نتایجی نیز دست یافته است که موارد مطرح شده در شورا بدین شرح می باشد :

1. بررسی مشکالت اسناد خزانه اسالمی با عنوان ابزارهاي نوین تامین مالی 

2. درخواست اصالح و بازنگري شرایط عمومی پیمان 

3. بررسی نحوه اجراي طرح هاي نیمه تمام 

4. اصالح ساختار سازمان تامین اجتماعی موضوع احیاي شوراي عالی تامین اجتماعی 

5. نحوه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی 

6. تخصیص اسناد خزانه اسالمی در پرداخت مطالبات تامین اجتماعی در کسورات حق بیمه 

7. نحوه تجدید ارزیابی دارئیهاي ثابت و مالیات متعلق 

8. کاهش دریافت نرخ مالیات مستقیم از اشخاص حقوقی 

9. بررسی نحوه احیا و نوسازي بافت هاي فرسوده 

10. پیشنهاد اصالح بخشنامه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان هاي ریالی فاقد تعدیل

11. بررسی مشکالت فعاالن بخش خصوصی در مورد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سامانه ستاد) واخذ هزینه کارمزد 

12. رفع شرط نداشتن بدهی غیر جاري و چک برگشــــــتی از سوي شعب بانک ها در صدور ضمانتنامه هاي بانکی و دیگر 

خدمات بانکی

برگزاري جلســات متعدد حضــوري با مســـئولین دولت و مجلس و استفاده از ظرفیت هاي موجود براي پیگیري موضوعات و  ں

دستورات کار و حضـور پرتوان کارشناسی سندیکا در کلیه مجامع که باعث ثبت برخی قوانین و بخشــنامه هاي صادره اصالحی 

بنام سندیکاي شما گردیده است، برگ هاي دیگري از فعالیت هاي منســــجم و برنامه ریزي دقیق نمایندگان شما در این دوره 

دارد.

کمیســیون هاي تخصـــصـــی و کارشناسی  طبق رهبري هیات مدیره به صورت منظم به برگزاري جلســـات و بررسی هاي  ں

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 مشـورتی کارشناسی سندیکا تالشهاي بسـیاري نموده اند و حرکت و تالش در مســیر 

کارشناسی نتایج قابل تاملی را براي اعضا در پیش داشته است.

ارتباط دوسویه و تعامل موثر دبیرخانه و اعضـــا یکی از سیاست هاي بنده بعنوان دبیر بوده و  تالش در جهت رفع مشــــکالت  ں

ارتباطی، تغییر رویه هاي اطالع رسانی و خبري، تسریع 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
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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 بیســــت و سوم سندیکا که پس از انتخابات اسفند 95،  در سال 96 آغاز به کار نمود تا کنون  بیش از 90 

جلسه 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 نمایند. طی 50 جلسه هفتگی هیأت مدیره در سال 97 به بیش از یکصد و هفتاد 

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. 
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اهم موضوعات که در جلسات سال 97 مورد بررسی قرار گرفته و مصوب گردیده است بدین شرح است:

ں برگزاري مجمع عمومی سال 97 سندیکا

برگزاري نشست حضوري با جناب آقاي دکتر نوبخت ں

بررسی آئین نامه عضویت شرکتهاي سهامی عام  ں

بررسی نحوه ارتباط رسته ها وکمیسیون هاي سندیکا با هیات مدیره ں

بررسی موضوع رتبه بندي شرکتهاي توسط سازمان برنامه و یا اتاق ایران و تصویب ادامه همکاري با سازمان برنامه  ں

توسط سندیکا

بحث و بررسی در خصوص نحوه رفتار و عملکرد شوراي هماهنگی تشکلهاي مهندسی، صنفی و حرفه اي ں

بررسی موضوع تشکیل فدراسیون پیمانکاران ں

بررسی موضوع تغییرات نرخ ارز و شرایط کاري مرتبط با دریافت تحقیق کارشناسی کمیسیون اقتصاد ں

بررسی محورهاي بحث در جلسه با خانم دکتر جنیدي معاون حقوقی ریاست جمهوري ں

بررسی موضوع احیاي شوراي عالی تامین اجتماعی ں

برگزاري نشستی مشترك از اعضاي هیات مدیره، شوراي عالی سندیکا با آقاي نعمت الهی و خانم جنیدي و  ں

میهمانانی از سازمان برنامه

بررسی موضوع مشکالت پیمانکاري و شرایط حساس کنونی و تشکیل کارگروهی ویژه جهت بررسی کارشناسی ں

بررسی و تصویب برنامه سال 97 سندیکا که توسط کمیسیون تحقیق و توسعه  پیشنهاد گردید ں

بررسی موقعیت سازمانی رسته ها و کمیسیون ها در ساختار سندیکا ں

بررسی راهکارهاي پیشنهادي خزانه دار و کمیسیون عضویت در خصوص بدهی سنواتی برخی اعضا ں

بررسی موضوع تشکیل فدراسیون صنعت احداث و تصویب موضوع انحصار عضویت پیمانکاران در این فدراسیون ں

تشکیل کارگروه ویژه بررسی آیین نامه داوري و بررسی پیشنهادات و گزارشات این کارگروه ں

اتخاذ تصمیم در خصوص عملکردهاي غیرقانونی هیات اجرایی شوراي هماهنگی تشکلهاي مهندسی ں

ارائه اختیار به کارگروه تشکیل فدراسیون صنعت احداث جهت مذاکره با انجمنهاي همسو در راستاي تشکیل این  ں

فدراسیون

اصالح آئین نامه عضویت سندیکا ں

بررسی پیشنهاد ارائه شده از سوي دبیر سندیکا با موضوع تشکیل مرکز استعدادیابی و اشتغال  ں

تشکیل کارگروه ویژه بررسی آئین نامه اجرایی بافتهاي فرسوده و ارائه نظرات سندیکا به مراجع ذیربط مرتبط ں

دعوت از روساي شش تشکل بزرگ صنعت احداث و برگزاري نشست همفکري جهت تشکیل فدراسیون پیمانکاران ں

اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست خروج برخی اعضا از سندیکا ں

مشارکت سندیکا و حضور نمایندگان هیات مدیره در شوراي سیاستگذاري همایش مشارکتهاي عمومی-خصوصی در  ں

شهر جدید هشتگرد

ارائه نظرات و پیشنهادات سندیکا در خصوص بررسی اساسنامه شوراي هماهنگی تشکلهاي مهندسی و ایجاد  ں

تغییرات بنیادي در این شورا

برگزاري نکوداشت ملی هفتادسالگی سندیکا و بررسی موضوعات مرتبط با برگزاري این رویداد مهم ں

بررسی موضوع راهکارهاي کنترل شرایط و جبران آثار زیانبار بر فعالیت اعضا ں

ارجاع بررسی موضوع مشاغل سخت و زیان آور به کمیسیون قوانین و مقررات ں
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تنظیم نامه به ریاست محترم جمهور در خصوص راهکارهاي کنترل شرایط ناپایدار اقتصادي، اسناد و اوراق خزانه،  ں

مشارکت و مسائل مرتبط 

بررسی موضوع تاثیر شرایط اقتصادي فعلی بر حقوق پرسنل، ماشین آالت و تجهیزات  ں

تشکیل شوراي سیاستگذاري نکوداشت هفتادسالگی سندیکا ں

بررسی موضوع تشکیل کمیته بحران جهت تدوین راهکارهاي کنترل شرایط و جبران آثار زیانبار و ارجاع آن به  ں

کمیسیون تحقیق و توسعه

برگزاري نشستی با شوراي عالی فنی با هدف طرح موضوعات و راهکارهاي مدنظر صنف ں

بررسی پیشنهاد موضوع پرداخت مالیات و تسویه مالیاتی با 2 سال تنفس به وزارت امور اقتصاد و دارایی ں

اتخاذ تصمیم در خصوص نقش سندیکا و اعضا در کمکرسانی و مشارکت در بازسازي مناطق زلزله زده کرمانشاه ں

بررسی موضوع اقدام مشترك سندیکا با 4 تشکل دیگر در خصوص تاخیر در زمان ابالغ شاخصهاي تعدیل ں

معرفی نمایندگان هیات مدیره جهت حضور در مجامع مختلف طبق دعوتنامه هاي دریافتی ں

تصویب اختصاص زمان ویژه هیات مدیره بعنوان کمیته بحران و بررسی موضوعات مرتبط این کمیته ں

اتخاذ تصمیم در خصوص تهیه برنامه تفصیلی عملی کمیسیون ها ں

بررسی موضوع پلهاي تخریب شده و ضرورت رعایت استانداردهاي فنی و مخاطرات طبیعی و تاثیر آن بر سازه ها ں

اتخاذ تصمیم در خصوص برگزاري نشستهاي مشترك فی مابین سندیکا و فدراسیون صادرات انرژي ں

بررسی موضوع مشکالت اسناد خزانه اسالمی و رویکرد سندیکا  ں

بررسی وضعیت نمایندگان سندیکا در مجامع مختلف کارشناسی ں

اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست هاي دریافتی عضویت در سندیکا ں

اتخاذ تصمیم جایگزینی مهندس ورزنده به جاي مهندس مصطفی زاده در شرکت تضمین بعنوان یکی از نمایندگان  ں

هیات مدیره سندیکا

مصوبه در خصوص نامه هاي اعتراض به جامعه مهندسان مشاور و سازمان برنامه در خصوص شرایط نامتعارف سد  ں

مخملکوه لرستان

تشکیل کارگروه بررسی چگونگی ارتقاء عملکرد موسسه تحقیق براي توسعه صنعت احداث و بررسی مشکالت این  ں

موسسه

ارجاع بررسی موضوع طرح هاي نیمه تمام و تبصره ماده 19 به کمیسیون اقتصاد ں

تنظیم نامه با موضوع اسناد خزانه اسالمی به دکتر جهانگیري، دکتر نوبخت و ریاست کمیسیون عمران مجلس ں

تصویب برگزاري نشست با اعضاي صنف در خصوص مشکالت اسناد خزانه اسالمی و عبور از بحران ں

ارجاع موضوع بررسی الیحه بودجه سال 98 به کمیسیون هاي اقتصاد و قوانین و مقررات ں

تصویب برگزاري نظرسنجی از اعضا جهت تدوین آمار و مشکالت اعضا در شرایط حساس کنونی ں

اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین نمایندگان سندیکا جهت حضور در کمیسیون تلفیق مجلس و طرح مشکالت  ں

پیمانکاران و حضور در بدنه کارشناسی این کمیسیون

تصویب ارائه گزارش فصلی نمایندگان سندیکا در مجامع مختلف به هیات مدیره ں

تصویب تشکیل کمیته مشارکت عمومی و خصوصی ں

تصویب تشکیل کمیته مشترك حقوق و قوانین و مقررات با محوریت کمیسیون قوانین و مقررات با حضور  ں

کارشناسان و مدیران سازمان برنامه استان تهران
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تصویب برگزاري نشست هاي هم اندیشی فصلی با اعضا ں

بررسی موضوع شرایط عمومی پیمان و تشکیل جلسه با دکتر قانع فر جهت طرح نظرات سندیکا ں

تصویب معرفی مهندس دادمان به عنوان نماینده سندیکا در جلسات هیات نمایندگان اتاق ایران ں

معرفی نماینده سندیکا در مجمع عمومی ساالنه ICC ایران ں

معرفی نمایندگان سندیکا جهت فعالیت در انتخابات اتاق بازرگانی تهران ں

اتخاذ تصمیم در خصوص کاهش هزینه هاي چاپی ماهنامه پیام آبادگران و پیشنهادات در این خصوص ں

اتخاذ تصمیم در خصوص برگزاري سمینار مشترك سندیکا با کانون تامین مالی جهت اعضا ں

اتخاذ تصمیم در خصوص برگزاري نشست خبري هیات مدیره با موضوع برگزاري نکوداشت هفتادسالگی سندیکا ں

اتخاذ تصمیم در خصوص حمایت معنوي سندیکا از رویدادهاي مرتبط با صنعت احداث ں

اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد غیرقابل قبول شوراي هماهنگی در انتخابات اتاق بازرگانی تهران ں

اتخاذ تصمیم در خصوص تنظیم نامه مشترك سندکا با انجمن شرکتهاي راهسازي ایران خطاب به ریاست جمهور ں

تشکیل کارگروه مشترك سندیکا و بانک خاورمیانه در خصوص عملیاتی نمودن موضوعات فی مابین ں

بررسی موضوع شیوه تعیین تکلیف قراردادهاي موجود و ادامه کارهاي پیمانکاري ں

مصوبه در خصوص برگزاري جلسه مالقات با ریاست مالیات بر ارزش افزوده جهت طرح مشکالت صنف ں

معرفی نمایندگان هیات مدیره سندیکا و حضور در پنل و سخنرانی در معرفی پروژه هاي مشارکتی سازمان زمین و  ں

مسکن

پیگیري اصالح اساسنامه شوراي هماهنگی و ارائه اساسنامه پیشنهادي سندیکا و تبادل نظر با ده تشکل صنعت  ں

احداث

تنظیم نامه با موضوع درخواست تمدید 4ساله صالحیت پیمانکاران به سازمان برنامه ں

بررسی گزارش رسیدگی قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون قوانین و مقررات ں

معرفی نماینده هیات مدیره بعنوان رئیس تیم مذاکره کننده شوراي هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه در خصوص  ں

شرایط عمومی پیمان جدید

تصویب بیانیه ماموریت سندیکا در سال 98 که توسط کمیسیون تحقیق و توسعه پیشنهاد گردید ں

ارجاع موضوع نحوه اخذ اطالعات از اعضاي فعال در زمینه مطالبات قطعی و تبادل نظر با بانکها و یافتن راهکاري  ں

مناسب براي تهاتر مطالبات با تسهیالت و پرداخت اوراق و اسناد توسط بانکها به کمیسیون اقتصاد

بررسی پاسخ پیشنهادي کمیسیون اقتصاد به بسته راهکارهاي پیشنهادي کشور در شرایط فعالی براي رونق تولید ں

تصویب برگزاري جلسه با دکتر نوبخت در خصوص تعیین تکلیف قراردادهاي حاضر و وضعیت پیمانکاران ں

بررسی موضوع قراردادهاي ارزي و مشکالت ناشی از نرخ ضمانت نامه هاي مربوطه و مسئله نرخ گذاري در زمان  ں

ضبط آنها به درخواست کارفرما

بررسی فعالیت هاي انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی  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 97 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

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

کمیسیون اقتصاد در سال گذشته 6 جلسـه تشـکیل گردیده و با تشـکیل کمیته راهبري و کارگروه ویژه طرح هاي عمرانی و 

کارگروه بانک، جلسات متعددي را در سطح کارگروهی برگزار نمود. 

اهم اقدامات بدین شرح به صورت خالصه بیان می گردد:

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

برنامه کمیسیون اقتصاد با رویکرد سرمایه گذاري با توجه با شرایط اقتصادي کشور و نوسانات نرخ نفت وارز و اثرات آن بر  ں

صنعت احداث کشور و با امعان نظر بر نحوه تامین و تخصیص بودجههاي عمرانی مورد بحث و بررسی قرارگرفت و تدوین 

گردید.

تطبیق  برنامه سال 1397کمیسـیون بر اساس بیانیه ماموریت و محورهاي چهارگانه سال 97سندیکا  تهیه شده توسط  ں

کمیسیون تحقیق و توسعه و ارائه به هیات مدیره محترم

کمیسیون تحقیق توسعه ، ماموریت و برنامه کلی سندیکا در سال 97 را با توجه به شرایط اقتصادي کشـور تنظیم و پس  ں

از  تایید هیات مدیره محترم مراتب را به کمیســــیونهاي سندیکا جهت تهیه برنامه تفضــــیلی سال 97 ارسال نمود.   

کمیسـیون اقتصـاد نیز با مطالعه بندهاي مرتبط با کمیسـیون اقتصـاد ، برنامه تفضـیلی خودرا تکمیل و مراتب را جهت 

تصویب هیئت مدیره ارسال داشت. 

تشکیل کمیته راهبري  ں

ں تشـکیل کمیته راهبري کمیسـیون اقتصـاد با هدف تسـریع در بررسی موضوعات ارجاعی به کمیســیون و جمع بندي 

مطالب مورد موافقت اعضــاي کمیســیون قرار گرفت. و این کمیته جلســات خود را درخصــوص موضوعات مرتبط با 

کمیسیون برگزار نمود.
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بررسی محدودیت هاي ناشی از اجراي تصمیم ستاد اقتصادي دولت راجع به یکسان سازي نرخ ارز. ں

یکی از دستور جلسات کمیسیون اقتصـاد در سالجاري بررسی آثار افزایش نرخ ارز بود.  به نظر کمیسـیون  اگر چه افزایش  ں

نرخ ارز در مراحل اولیه موجب تقویت صادرات می شود ولی در مراحل بعدي با افزایش قیمت پایه مواد اولیه که بطور عمده 

وارداتی است، قیمت تمام تولید افزایش یافته و در نتیجه قابلیت رقابتی کاالي تولید داخلی از بین می رود.. ضروري اسـت 

درآمدهاي صادراتی در تولید هزینه شود که در عمل  این اتفاق نمی افتد.

بررسی آثار ناشی از اجراي این تصمیم بر فعالیت شرکتهاي عضو و اقتصاد کشور ں

آثار ناشی از تصمیم دولت در افزایش نرخ ارز بر فعالیتهاي شرکتهاي عضـو، با توجه به آثار تورمی داخلی،  قیمت تمام شده  ں

کارهاي پیمانکاري را افزایش داده و این در حالی استکه شاخص هاي اعالمی در بســـیاري موارد پاسخگوي جبران هزینه 

هاي واقعی نیسـت.  نوسانات نرخ ارز عامل دیگري است که بر  سرمایه گذاري داخلی و  خارجی و همچنین امر صادرات و 

علی الخصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی اثر نامطلوب دارد.

بررسی تبصره 19 قانون بودجه سال 97 و آئین نامه اجرایی آن ں

کمیسیون اقتصـاد موضوع تبصـره 19 قانون بودجه را با هدف تغییر نگاه پیمانکاري به مشـارکتی و هر چه بیشـتر اجرایی  ں

نمودن آئین نامه و رفع موانع و چالش هاي ناشی از آن بررسی نمود و نظرات اصالحی بر تبصـره مذکور را به مجلس شوراي 

اسالمی  و کمیسیون تلفیق مجلس ارائه نمود و همچنین  براي طرح در جلسات کارگروه تبصره 19 که در سازمان برنامه و 

بودجه تشکیل می شود ارسال نمود. 

بررسی نحوه سرمایه گذاري مشترك بخش خصـوص و عمومی در پروژه هاي عمرانی و حضـور در همایش ملی شهر جدید  ں

هشتگرد و اعالم نظرات و رویکرد سندیکا در خصوص نحوه اجراي پروژه هاي مشارکتی 

نشست کارگروه بانک کمیسیون اقتصاد با نمایندگان بانک آینده  ں

کمیســیون با هدف تعامل با بانکها براي تســریع در ارائه تســهیالت بانکی براي اعضــا و تغییر رویکرد بانکها براي جلب   ں

مشارکت با اعضاي صنف در اجراي پروژه هاي ملی و طرح هاي زیر بنائی کشور با استفاده از ظرفیت هاي قانونی ایجاد شده 

از جمله تبصره 19 قانون بودجه،  نشستی را با مدیران بانک آینده برگزار نمود (گزارش این نشـسـت از طریق نشـریه پیام 

ابادگران منتشر گردید)

تحلیل قانون بودجه سال 97 و بررسی الیحه بودجه سال 98 .  ں

کیسیون اقتصـاد با دعوت از کارشناس خبره اقتصـادي و آشنا به قوانین بودجه، بمنظور بررسی ظرفیت هاي قانونی الیحه  ں

بودجه سال 97 اقدام نمود. .در این نشست پس از بحث و بررسی موارد ذیل بعنوان اهم موضوعات جلسه از این نشـسـت با 

کارشناس استخراج  و به هیات مدیره محترم گزارش شد.

1. بودجه 98 با روش سالهاي قبل و با رویکرد حفظ وضع موجود تنظیم شده است. ں

2. امکان تحقق ارقام بودجه در فصول درآمد  موکول به تحقق درآمدهاي نفتی پیش بینی شده دارد. ں

3. بودجه پیش بینی شده در بخش عمرانی با حفظ وضع موجود حدود 40 تا 50% کمتر است ں

4. دولت حداکثر 15 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را محل غیر اســـتقراضــــی تامین می نماید و الباقی بودجه  ں

عمرانی از محل مشابه استقراض تامین خواهد شد.

5. هزینه شرکتهاي دولتی در حدود000/13 هزار میلیارد تومان غیر شفاف است. ں

ں (گزارش کامل نشست از طریق نشریه  پیام آبادگران به استحضار اعضا رسید.) 

تدوین خالصه مواد و مفاد مرتبط با الیحه بودجه سال 98  ں

جدول خالصه اي از مواد الیحه بودجه سال 98 که ارتباط بیشتري با فعالیتهاي صنف داشته و آگاهی و اطالع اعضا بر مفاد  ں

این مواد ضرورت داشت، تدوین و اطالع رسانی گردید.
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کمیسیون انتشارات سندیکاي شرکت هاي ساختمانی ایران به عنوان متولی اطالع رسانی و نشر دیدگاه ها و اقدامات سندیکا 

در سال  1397 فعالیتهاي خود را با تشکیل جلسات منظم هفتگی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادي کشور و رصد مشـکالت 

بخش خصوصی عمرانی و صنعت احداث به منصه ظهور رساند و تالش کرد با انتشار نقطه نظرات کارشناسان سندیکا از جمله 

اعضــاي هیات مدیره محترم و کمیســیون هاي تخصــصــی همچنین با بازتاب دادن دیدگاهها و نقطه نظرات کارشناسان 

اقتصــادي، زیســت محیطی و فعاالن نهادهاي مدنی مرتبط، توجه سیاستگذاران و تصــمیم گیران مربوطه را به مســائل و 

مشکالت مبتالبه این صنعت جلب کند.

 در این راستا سال گذشته گفت وگوهاي متعددي با کارشناسان، محتواي میزگردهایی با حضور اعضاي محترم هیات مدیره و 

مقاالت مختلفی به قلم اقتصاد دانان و مقاالت تخصـصـی به قلم اعضـاي سندیکا را منتشـر کرد که همگی با هدف شناسایی 

درست مشکالت و ارائه راهکارهاي صاحب نظران، پیشکسوتان و صاحبان تجربه و دانش صورت گرفت. 

انعکاس اخبار و تحلیلهایی درباره فضاي کلی اقتصاد کشور، انتشار اخباري در زمینه نهادها، سازمانها و بنگاههاي اقتصـادي 

فعال در صنعت احداث و نحوه ارتباط سندیکا با آنها، و ارائه گزارش و تحلیل درباره مســـائل روز به اعضـــاي صنف از طریق 

ماهنامه پیام آبادگران و تشریح عملکرد سندیکا و دبیرخانه محترم در مناسبت هاي خاص از جمله برگزاري جشن هفتادمین 

سالگرد سندیکا از جمله فعالیتهاي این کمیســیون در جهت ارتقاي جایگاه سندیکا در نهادها و کانون هاي تصـــمیم ساز 

کشور و اذهان عمومی صنعت احداث و فعاالن محترم این صنف بوده است. عالوه بر این کمیسیون انتشـارات در کنار انتشـار 

منظم ماهنامه پیام آبادگران در سایر فعالیتهاي مرتبط با نشر از جمله نشر و توزیع سررسید تخصصی  سندیکا نیز همکاري 

هاي مربوطه از جمله تنظیم و تدوین محتوا و آماده سازي آن براي انتشــــار در پایان سال را داشته است. البته مجموعه این 

مهندس علی ورزنده                             مهندس محمود مصطفی زاده                    دکتر ایرج گالبتونچی

مهندس عالءالدین سادات باریکانی            مهندس پرهام سیدین                            حسن وزینی                          

مهندس محمدعلی پورشیرازي                 داود خانی                                          آرزو نوري

            

کمیسیون تحریریه و انتشارات
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اقدامات با حمایت ، همیاري و پیشتیباي دبیرخانه محترم سندیکا صورت گرفته است. کیمسیون انتشـارات همواره آماده آن 

بوده که دست یاري همکاران عزیز را بفشارد و آمادگی خود را براي هم اندیشـی با پیشـکسـوتان و فعاالن محترم این عرضه و 

اعضاي سندیکا درباره تنظیم جهت گیري هاي این کمیسـیون در انتشـار مجله «پیام آبادگران» و انتشـار مقاالت آنان اعالم 

کرده و به این مناسبت بار دیگر بر آن تاکید می کند.

در یک نگاه کلی میتوان فعالیتهاي کمیسیون انتشـارات را در زمینه انتشـار ماهنامه «پیام آبادگران» در سال 1397 بدین 

شرح برشمرد:

ں برگزاري جلسات منظم هفتگی با حضـور اعضـاي کمیسـیون  جهت تصـمیمگیري درباره کم و کیف چاپ ماهنامه پیام 

آبادگران از جمله انتخاب رویکرد و موضوعات مهم روز براي انعکاس در شمارههاي مختلف این نشـــریه و بحث و بررسی 

جهت برطرف نمودن موانعی همچون افزایش هزینههاي چاپ که در نهایت به چاپ 10 شماره نشریه در سال 97 منتهی 

شد. 

تحریر سرمقاله هایی با محوریت مهمترین مســائل مبتالبه اعضــاي صنف و رویدادهاي اقتصــادي تاثیرگذار بر صنعت  ں

احداث؛ در سال گذشته سرمقالههایی با عناوین:

اقتصاد ایران در سال96 ں

تخصیص بهینه منابع ارزي- مسئولیت دولت براي عبور از چالش تحریم ں

حوزه عمران کشور نیازمند طرحهاي تازه ں

اگر امروز تدبیر نشود ں

پیش شرطهاي عبور از تنگناهاي حوزه عمرانی ں

ایجاد اشتغال، استراتژي صادرات، حمایت از بخش خصوصی ں

اهمیت صیانت از سرمایه بخش خصوصی ں

تغییرات تازه در ترکیب کابینه؛ امیدوار باشیم؟ ں

هفت تپههاي بخش عمرانی را دریابید ں

این خانه همچنان خانه امید ما است ں

ں برگزاري میزگردهایی با محوریت بررسی مشکالت شاغالن صنعت احداث:

ں میزگرد بررسی یکسانسازي نرخ ارز با حضور دکتر علی دینی ترکمانی و دکتر محمود جامساز، 

اولین میزگرد شرایط پیمانکاري امروز و راههاي گذر از بحران با اعضاي هیات مدیره،  ں

دومین میزگرد شرایط پیمانکاري امروز و راههاي گذر از بحران با اعضاي هیات مدیره  ں

سومین میزگرد شرایط پیمانکاري امروز و راههاي گذر از بحران با اعضاي هیات مدیره  ں

چهارمین میزگرد شرایط پیمانکاري امروز و راههاي گذر از بحران با حضـور مهندس علیرضا ناصرمعدلی و دکتر علی  ں

اکبر نجفی

پنجمین میزگرد شرایط پیمانکاري امروز و راههاي گذر از بحران با حضور مهندس سید محسن مقدسزاده، مهندس  ں

تقی ابراهیمی و مهندس فرخ جمالی 

همکاري براي برگزاري کنفرانس خبري نکوداشت هفتادسالگی سندیکا و پوشش خبري آن ں
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ں انتشار مقاالت علمی و مقاالت صنفی با موضوعات مختلف مبتالبه صنعت احداث به قلم کارشناسان اقتصـادي، و عمرانی 

از جمله:

ں «چه کسی جز دولت میتواند نرخ ارز را تعین کند» به قلم دکتر محمود جامساز

«غفلتهاي پرهزینه» به قلم دکتر آرمان ں

ں نگاهی به مفاد مرتبط با صـنعت احداث در قانون بودجه 97، اقدامات انجام شــده و نتایج اخذ شــده اســناد خزانه 

اسالمی به قلم محمد تکلی

ں ارگونومی چیست به قلم مهندس نگار مصطفیزاده

ں چالشهاي ماندگاري شرکتهاي فعال در حوزه صنعت احداث به قلم مهندس محمدرضا طبیبزاده

مشق زلزله کرمانشاه براي مهندسان ساختمان به قلم محمدرضا محمدیان ں

فساد در ابرپروژهها به قلم مهندس محمدرضا حاجی علیخانی ں

آزادراه شمال و چالش برجام به قلم دکتر عباس آخوندي در ماهنامه تیرماه ں

آشنایی با سیستم خنک کننده موتورهاي آب خنک به قلم مهندس حمید خیاط نژاد ں

جوینت ونچر و تقسیم ریسک به قلم آرزو نوري ں

ں کاهش ضایعات در پروژههاي ساختمانی به قلم کوروش قرهباغی و کریســــتین اسکات یانگ با ترجمه سیدمهدي 

برقی و محمدصادق کارگر

چگونگی تامین شفافیت فرایند طرحهاي عمرانی در شرایط تحریم به قلم مهندس شهرام حالج ں

الزامات جذب سرمایه ایرانیهاي خارج از کشور به قلم فریال مستوفی ں

صلح دعاوي و داوري با نگاه به قانون اساسی به قلم مهندس طبیبزاده ں

بخش خصوصی بازیگر یا سیاهی لشکر به قلم اسماعیل داودي ں

افول اقتصاد دولتی و ظهور اقتصاد رفاقتی به قلم دکتر راغفر ں

چرا دفتر مدیریت پروژه نیاز شرکتها و پروژهها است به قلم دکتر الهه عزیزي ں

ساختار و مدیریت ماشینآالت به قلم مهندس محمدرضا حبیبزاده ں

مسئله اشتغال و تامین معیشت در الیحه بودجه 98 به قلم حسن وزینی ں

شاخصهاي تعدیل سازمان برنامه به قلم مهندس شعبان یوسفیان ں

فرونشست پایتخت جدي است به قلم مهندس کیان مختار ثقفی ں

و ... ں

ں دریافت یادداشتها و انجام مصاحبههایی با پیشکسوتان صنف درباره نکوداشت هفتادسالگی سندیکا از جمله:

مهندس علی آزاد /  مهندس منوچهر ملکیانیفرد /  مهندس محمد عطاردیان /  مهندس نادر عطایی /   ں

مهندس صدرهاشمینژاد /  مهندس جواد خوانساري / مهندس محمدرضا انصاري /  مهندس منوچهر نوروزي /  ں

مهندس فرامرز مفتخر / مهندس داریوش قائمی /  مهندس قباد چوبدار /  مهندس توحید زورچنگ /  ں

مهندس عباس وفائی /  مهندس مجتبی ضرابی /  مهندس محمدتقی مرادي /  مهندس سیامک مسعودي /  ں

مهندس مجید شیخ بهائی /  مهندس میرحســـین سیدپوراسماعیلزاده و ...  همچنین  مصــــاحبه با مهندس عطااهللا  ں

هاشمی در زمینه شرایط عمومی پیمان، و ... 

ں پوشش خبري همایشها و کنفرانسهاي مرتبط با صنعت احداث که بیرون از سندیکا برگزار شدهاند از جمله:

هم اندیشی وزیر راه و شهرسازي با تشکلهاي صنعت احداث در اردیبهشت ماه ں

ں گزارش نشست کمیته ماده 12 
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جلسه مشترك هیات مدیره با اعضا با موضوع همفکري اعضا جهت گذر از بحران ں

گزارش بازدید رئیس مجلس شوراي اسالمی از آزادراه تهران شمال ں

گزارش دومین کنفرانس نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهري ں

گزارش نشـسـت کارگروه تخصـصــی شوراي گفتگوي دولت و بخش خصــوصی درباره پیش نویس جدید آییننامه  ں

مشاغل سخت و زیانآور

گزارش سمینار ارزیابی خسارات بیمهاي ساختمانها پس از زمینلرزه ں

گزارشی از هفتاد و هفتمین نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی ں

گزارشی از پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل  ں

گزارشی از امضاي تفاهمنامه سندیکا با سازمان مدیریت و برنامهریزي استان تهران ں

گزارشی از بیست و هشـتمین نشـسـت کمیسـیون تسـهیل کسـب و کار اتاق تهران با حضـور فعال سندیکا به بحث  ں

صندوقهاي بازنشستگی پرداخت 

ں پوشش خبري سمینارها، همایشها و نشستهاي خبري سندیکا از جمله:

ں کارگاه آموزشی تبیین قانون مالیاتهاي مستقیم

دیدار نوروزي وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با هیات مدیره کانون عالی در سندیکا ں

نشست نمایندگان کارگري و کارفرمایی در سندیکا ں

گزارش نشست کانون کارفرمایی ایران و سندیکا با مسئوالن معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ں

گزارش کارگاه آموزشی تکالیف کارفرمایان و پیمانکاران ں

گزارش دیدار هیات مدیره سندیکا با دبیر شوراي عالی حفاظت فنی ں

گزارشی از هماندیشی هیات مدیره سندیکا با دکتر سیدجواد قانعفر رئیس نظام فنی و اجرایی ں

گزارش سمینار مدیریت نگهداري و تعمیرات در ماشینآالت راهسازي توسطشرکت هسکو و با همکاري سندیکا ں

گزارشی از دیدار اعضاي هیات مدیره با اعضاي فدراسیون انرژي ں

ں گزارشی از کمپ آموزشی قانون مالیاتهاي مستقیم

گزارشی از دیدار دکتر نعمتاهللا ترکی رئیس سازمان مدیریت استان تهران با اعضاي هیات مدیره سندیکا ں

گزارش دیدار کمیسیون اقتصاد با نمایندگان بانک آینده ں

گزارش کارگاه آموزشی دعاوي شرایط عمومی پیمان مرتبط با کارفرما و پیمانکار ں

گزارش از نشست بررسی الیحه بودجه 98 در سندیکا ں

ں گزارشی از هم اندیشی اعضاي سندیکا براي برون رفت از شرایط موجود

گزارش جامع و کاملی از نکوداشت هفتادسالگی سندیکاي شرکتهاي ساختمانی ایران ں

ں انتشـار گزارشهاي مربوط به عملکرد کمیسـیونهاي سندیکا از جمله گزارش عملکرد کمیســیون ماشینآالت، گزارش 

کمیسیون تحقیق و توسعه درباره تدوین ماموریت جدید سندیکا، و ...

ں انعکاس مکاتبات مهم سندیکا با اعضـاي خود و نهادها و سازمانهاي دولتی درباره مســائل مبتالبه حرفهمندان و شاغالن 

صنعت احداث

ں انتشـــار اخبار صنعت ساختمان، مطالب آموزشی در قالب پاگرد، مطالب مرتبط با پاسداري از محیط زیســـت، انعکاس 

تجربیات موفق و ناموفق جهانی در زمینه اقتصــاد و صنعت احداث، انتشــار سخنرانیها و نکات مهم طرح شده از جانب 

کارشناسان و مسئوالن به نقل از رسانههاي دیگر
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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                            

این کمیسیون  با تشکیل25 جلسه عمومی، 2 جلسه کمیته راهبردي  و 25 جلسه کارگروه هاي تخصصی  و تقریب 

حدود  800 نفر ساعت کار کارشناسی اقدامات زیر را به انجام رسانیده است: 

ں آغاز مراحل تاسیس فدراسیون صنعت احداث: کمیسیون تحقیق و توسعه نسبت به مطالعه و بررسی هاي الزم 

براي تاسیس فدراسیونی فراتشکلی در صنعت احداث اقدام و سند چشم انداز ، هدف و ماموریت و اساسنامه 

پیشنهادي به منظور اخذ نظرات سایر اعضا فدراسیون را تدوین نموده است.

ں بررسی عملکرد موسسه تحقیق براي توسعه صنعت احداث و انرژي و ارائه راهکارهاي فعال تر شدن موسسه : 

کمیسیون تحقیق و توسعه ضمن انجام مطالعات جامع ، برگزاري نشست هاي متعدد و پی در پی با پیشگامان و 

موسسان موسسه ، نسبت به بررسی ماموریت ، اهداف و جایگاه فعلی موسسه ، دستاوردها ، نقاط قوت و ضعف آن 

پرداخته و ضمن تبیین علل برآورده نساختن انتظارات از موسسه ، راهکارهاي جامع برون رفت از شرایط حاضر و 

رسیدن به جایگاه واقعی آن را پیشنهاد نموده است.

ں تالش براي ایجاد هم صدایی بیشتر فیمابین تشکلهاي عضو شوراي هماهنگی تشکلهاي مهندسی ، صنفی وحرفه 

اي کشور : کمیسیون تحقیق و توسعه با همکاري 6 تشکل دیگر نسبت به بررسی و پیشنهادات اصالحی اساسنامه 

شوراي هماهنگی به منظور اثرگذاري بیشتر اقدام نموده است.

ں همکاري و همراهی با دبیرخانه در برگزاري مراسم نکوداشت هفتاد سالگی سندیکا
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ں تعیین  برنامه کاري هیات مدیره در  سال 97 و ارسال  آن جهت تصویب نهایی و اجرایی شدن به هیات مدیره 

تنظیم بیانیه ماموریت هدف سندیکا در سال 97 به عنوان یک کمیسیون فرادستی بر اساس بررسی شرایط 

اقتصادي، اجتماعی  و سیاسی ایران  و در نظر گرفتن 6 پیش فرض  اساسی و تبیین محورهاي حصول ماموریت 

هدف سندیکا به شرح ذیل و راهبري کامل موضوع تا رسیدن به هدف: 

بیانیه ماموریت سندیکا در سال 97:

سندیکاي شرکتهاي ساختمانی ایران بر آن است تا با رصد شرایط بحرانی اقتصادي ، اجتماعی و سیاسی ، حرکت به 

سمت توسعه پایدار را با رویکرد توانمندسازي اعضا براي بقا، شناسایی و معرفی ظرفیت هاي موجود ، مطالبه گري و 

هم صدایی با تشکلهاي صنفی به انجام رساند.

محورهاي هدف:

1. راهبردهاي کاهش اثرات دوره بحران

2. تعامل و هم صدایی با تشکلهاي صنفی

3. شناسایی ظرفیت هاي موجود و بازارها و مدلهاي جدید کسب و کار 

4. توانمند سازي اعضا با رویکرد بقا با توسعه مدلهاي جدید کسب و کار

محور یک: راهبردهاي کاهش اثرات دوره بحران   ں

 الف ) تشکیل کمیته بحران 

  ب )  تشکیل شوراي مطالبه گري

رصد و شناسایی مسائل و معضالت قابل بررسی و لیست اجرایی مربوطه :

1- بررسی معضالت حوزه اقتصادي 

2- بررسی معضالت حوزه قراردادي 

3- بررسی معضالت حوزه تقنینی

4- بررسی معضالت حوزه بانکی کشور

محور  دو : تعامل و هم صدایی با تشکلهاي صنفی ں

محور سه : شناسایی ، تبیین و معرفی ظرفیت هاي داخلی و بازارها و مدلهاي جدید کسب و کار  ں

محور چهار : توانمند سازي اعضا با رویکرد بقا با توسعه مدلهاي جدید کسب و کار ں

پیگیري موضوع اجرایی شدن برنامه سال 97 و دریافت برنامه هاي اجرایی کمیسیونها و بررسی آنها ، یکی دیگر از 

فعالیتهاي کمیسیون در سال 97 بوده است.
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به منظور جامعیت بخشیدن به گزارش کمیسیون تحقیق و توسعه و با توجه به گستردگی فعالیتهاي این کمیسیون به 

بیان تیتر وار کارگروه هاي ذیل این کمیسیون پرداخته می شود ، الزم به ذکر است در ذیل نام هر کارگروه چندین 

نفر ساعت کار کارشناسی نهفته است که نتایج آن به سایر کمیسیونها و یا هیات مدیره و دبیرخانه سندیکا جهت بهره 

برداري ایفاد شده است:

1. کارگروه برنامه ساالنه

2. کارگروه بررسی راهکارهاي حمایت و فعال سازي موسسه تحقیق براي توسعه صنعت احداث و انرژي

3. کارگروه نحوه مواجه با بحران

4. کارگروه پیگیري تاسیس فدراسیون

5. کارگروه بررسی جایگاه اتاق و فدراسیونهاي مرتبط

6. کارگروه آسیب شناسی نهادها و سازمانهاي باالدستی و زیر دستی مرتبط با سندیکا

7. کارگروه دستاوردها

8. کارگروه نحوه عضویت در اتاقها

9. کارگروه شناسایی ظرفیت هاي موجود و بازارهاي جدید

10. کارگروه تدوین استراتژي نحوه برخورد با حضور نهادهاي نظامی و دولتی در پروژههاي عمرانی

11. کارگروه برگزاري نکوداشت 70 سالگی 

کمیسیون تحقیق و توسعه براي نخستین بار در سال 97 موفق شد که برنامه سال آینده سندیکا را در جلسات خود 

همراه با محورها و زیرمحورهاي آن به تصویب رسانده و پس از بررسی و اصالح آن در سه ماهه نخست سال و بر 

اساس شرایط روز حاکم بر فعالیت سندیکا و اعضا برنامه سال 98 را به دبیرخانه سندیکا اعالم و منتظر اصالحات و 

ابالغ هیات مدیره محترم بماند.

برنامه سال 98 سندیکاي شرکتهاي ساختمانی ایران

بیانیه ماموریت: ں

سندیکاي شرکتهاي ساختمانی ایران با آگاهی و باور به وجود بحران ، در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعی ، برآن 

است که با افزایش میزان مشارکت ، جهت تغییر رویکرد کسب و کار و درآمد شرکتها، برنامه ریزي و با عنایت به 

معضالت مبتال به اعضا خود، اقدامات الزم براي کاهش پیامدهاي این مشکالت را به اتفاق سایر تشکلهاي همسو، 

مصرانه پیگیري نماید.

محور هاي هدف : ں

1. مشارکت

2. تغییر و نوآوري در کسب و کار اعضا

3. کاهش پیامدهاي ناشی از معضالت محیط جاري کسب و کار اعضا

بدیهی است ماموریت سال جاري با توجه به جامعیت موضوع، برنامه میان مدت سندیکا نیز محسوب شده و سندیکا تا 

حصول نتیجه در هر یک از محورهاي هدف ، موارد را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
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کمیسیون حقوقی درسال97 با برگزاري 12جلسه فعالیت خویش را ادامه داد. 

این کمیسـیون 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 عضو را به استفاده از خدمات و مشاوره هاي کمیسـیون در امور حقوقی و قراردادي پیمان ها دعوت 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 آورد.

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

29 گزارش به مجمع عمومی عادي سال 1398



کمیسـیون فنی در سال 97 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:  

 

ں مطالعه قوانین و آئین نامه ها ، ضوابط و بخشنامه هاي مرتبط با حوزه خدمات کمیسیون فنی ، مالحظه مغایرت 

در قوانین و ضوابط که خود موجبات بروز مشکالت در فعالیت هاي پیمانکاري گردیده وتفکر کارفرمایان در جهت 

سلب مسئولت و عدم توجه جهت ارائه راهکار است.

به نظر این کمیسیون الزمست مغایرت ها مکتوب و با نظر روشن واستدالل مرتبط جهت رفع مشکل به مراجع 

ذیربط منعکس شود.

در این ارتباط تغییرات در موارد زیر مورد نظر کمیسیون می باشد:

ں تغییر در فهرست هاي بها 

تغییر در استانداردها  ں

ں تولید مطالب فنی 

ارائه راهکارهاي مرتبط و سازگار با شرایط اقلیمی وتکنولوژي نوین  ں

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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ں ادامه پی گیري جهت رفع مشکل از بخشنامه هاي مشکل دار باالخص در ارتباط با قراردادهاي سرجمع و فاقد 

تعدیل 

که با پی گیري هاي بعمل آمده به توسط دفتر فنی با ابالغ بخشنامه جدید سرجمع و پیش بینی تعدیل،  

بخشی از مشکالت قراردادهاي سرجمع جهت قراردادهاي آتی برطرف گردید. در قرارداد سرجمع فاقد 

تعدیل و با توجه به تغییرات بعمل آمده در نرخ ارز از اوایل سال 1397 و اعالم مشکالت این تیپ 

قراردادها اقدام الزم جهت ملحوظ نمودن شرایط درابالغ بخشنامه هاي مرتبط با تغییر نرخ ارز که متوقف 

گردیده بوده بعمل آمده ودر شرایط کنونی در ضوابط این دستورالعمل بازنگري هاي الزم در دست اقدام 

است.

ضمناً پیوست 3 قراردادهاي سرجمع قبلی و تناقص بین متن و پیوست ها موجبات بروز اختالف و نارسائی در 

قراردادها را فراهم می سازد.

ں موضوع عدم توجه مجریان به اجراي قوانین ، نحوه اقدام در ارتباط با این موضوع که سازمان برنامه باید از ایجاد 

تغییر در قوانین به توسط مجریان جلوگیري کند. به نظر کمیسیون الزمست در شرایط موجود در ارتباط با موارد 

زیر اقدامات اجرائی بعمل آید.

ں درخواست از مراجع ذیربط جهت موظف شدن دستگاههاي اجرائی جهت عمل به قوانین درامور پیمانکاري 

واصالح قوانین 

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

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

و ضوابط مرتبط بوجود آید.

ارائه راهکار دراجراي طرح هاي نیمه تمام ، تدوین قوانین ، مشارکت پذیري میتواند بسته هاي پیشنهادي  ں

باشد.

ں در شرایط کنونی به کارهاي غیر دولتی توجه شود وارتباط با بخش خصوصی برقرار شود 

ں یکی از مدل هاي فعالیت ، مشارکت عمومی- خصوصی است به مدل ها BOOوBOTو BLT توجه شود.

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

قرارگیرد.

در این ارتباط اقدامات اجرائی در خصوص قراردادهاي تیپ EPCو ........ در حال انجام می باشد  ں

ں اصالح قوانین با هماهنگی سازمان واقدامات بفرم مذاکره با دست اندرکاران جهت اطالع از نقاط ضعف قوانین 

وانجام موارد مربوط به رفع مشکل 

ں راهنمائی اعضا در جلسات کمیسیون فنی و رفع ابهام مطروحه در ضوابط بخشنامه ها و قوانین از قراردادهاي 

منعقده مواجه با ابهام

ں بررسی روند تغییرات شاخصهاي تعدیل پیشنهادي سندیکا و اعالمی سازمان، بررسی مبانی و نقاط اختالف در 

شاخص ها با سازمان و دریافت این نتیجه که بخشی از مغایرت ها مربوط به پروژه نمونه است مقایسه نزخ عوامل 

سازمان، سندیکا و مرکز آمار ( اختالف قابل توجه در اطالعات نرخ عوامل سندیکاو مرکز آمار مالحظه نمی گردد و 

نرخ سازمان پایین است.
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ں در بررسی مشکالت جاري در خدمات پیمانکاري، با افزایش نرخ بی سابقه قیمت آهن آالت مطرح می گردد و با 

توجه به کمبود نقدینگی و پرداخت مطالبات پیمانکاران به صورت اوراق ، اینگونه افزایش قیمت ها باعث ایجاد 

تنگناهاي شدیدمالی و اجرایی براي پیمانکاران می گرددکه باید راهکار مناسبی براي مقابله اتخاذ شود.

ں ارائه راهکار جهت پیمان هاي ارزي و فاقد تعدیل با توجه به شرایط حادث شده در سال 97 و اقدامات الزم جهت 

ابالغ بخشنامه جبران شرایط تغییرات قابل توجه نرخ ارز

در نتایج دریافتی در بررسی آئین نامه بافت هاي فرسوده اعالم گردید:  ں

سرمایه گذاري در بافت هاي فرسوده با ریسکهائی از جمله عدم وجود سند جهت تمامی امالك ، عدم همکاري 

نهادهاي مربوطه در شهرداري با سازندگان و ....مواجه است  این بخش در صورت حل شدن مشکالت ، پتانسیل بسیار 

باالیی جهت اجرا و سرمایه گذاري دارد.

تهیه نرخ عوامل شاخصهاي تعدیل سه ماهه هاي اول و دوم 1397. ں

در بررسی نرخ عوامل شاخص هاي تعدیل مالحظه گردید نرخ میلگرد و قیر رشد قابل توجه دارد که باید بصورت  ں

ماهانه اعالم گردد اطالعات میانگین جوابگو نیست.

اقدامات بعمل آمده جهت طرح مشکالت پیمانکاري در کمیسیون عمران مجلس و پی گیري هاي مربوطه که  ں

مقررشد 

موضوع هاي زیر در کمیسیون عمران طرح گردد .

ں کارفرمایان مجاز به انعقاد قرارداد قبل از پادارشدن اعتبار نباشد.

ں به مبلغ 9% مالیات بر ارزش افزوده ضریب 8% حفظ ارزش پول اضافه گردد الزمست بااحتساب حفظ ارزش 

پول محاسبه گردد.

ں اوراق خزانه اسالمی قابلیت تفکیک و خردشدن داشته باشد و قابل ارائه از طرف پیمانکار به سایر طلبکاران 

باشد.

در بررسی نارسائی هاي بعمل آمده در ضوابط و بخشنامه ها درخواست کمیسیون از دبیر به شرح زیر اعالم گردید. ں

ں سندیکا این موضوع را نهادیه کند که شاخص هاي تعدیل را قبل از ابالغ جهت بررسی واظهار نظر دریافت 

کند.

ں باید سازمان را متقاعد کنیم که هر دستورالعملی را می خواهد صادر کند با سندیکا هماهنگ نماید.

ں سندیکا الزمست در ارکان تصمیم گیري نماینده داشته باشد.

ں سندیکا باید ارتقاء وضعیت و جایگاه داشته باشد.

پیشنهاد اصالح ضوابط صادرات خدمات فنی و مهندسی و بیان این موضوع که ضوابط صادرات خدمات باید اصالح  ں

شود.

پی گیري اصالح بخشنامه در مورد قراردادهاي فاقد تعدیل از طریق شوراي هماهنگی و ارسال پیش نویس  ں

بخشنامه تغییر نرخ ارز به سازمان بدین منوال که قراردادهاي بدون تعدیل با بخشنامه ارزي نیز تعدیل شود.

موضوع هاي مورد درخواست در پی گیري حل برخی معضالت موجود در قوانین جاري که الزمست به توسط  ں

کمیسیون اقدام گردد به شرح زیر اعالم گردید.

ں اصالح قانون برگزاري مناقصه

ں شرایط اوراق خزانه که بصورت تجمیع شده و یکپارچه تحویل میگردد.

ں تأخیر ناشی از عدم پرداخت

ں مالیات بر ارزش افزوده 
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پیشنهاد تدوین ضوابطی مبنی بر این شرایط، که اگر در قراردادي تعدیل جوابگو نباشداختیار پیشنهاد ماده 48 به  ں

پیمانکار داده شود.

درخواست شکست شاخصهاي تعدیل به صورت گروهی در مواقع مورد نیاز ں

بازنگري دستورالعمل تغییر نرخ ارز ں

بررسی روند شاخصهاي قطعی تعدیل سه ماهه هاي اول و دوم سال 1397 ں

بررسی واعالم نرخ عوامل شاخصهاي تعدیل سه ماهه هاي سوم و چهارم سال 1397  ں

بررسی و ارائه راهکار در تحویل اوراق که مواجه با مشکالت شده است با هماهنگی سایر کمیسیون ها در برنامه  ں

سال جاري کمیسیون قرار گرفت.

بررسی واعالم راهکار در خصوص اقدامات کارفرمایان که متناسب با شرایط کنونی نیست و مدیران دولتی برنامه  ں

مدون ندارند، ضمن هماهنگی با سایر کمیسیون ها

شرکت ها فعالیت ندارند و رتبه هاي آنها افت می کند و تبعات این مشکالت متعاقباً مشاهده می شود پی گیري  ں

جهت تمدید یک دوره چهارساله گواهینامه پیمانکاران در مقطع فعلی با هماهنگی سایر کمیسون ها پیشنهاد 

گردد.

بررسی شرایط شاخص هاي منفی در سه ماهه هاي سوم و چهارم سال 1397 ں

بررسی بدست آوردن مکانیسمی جهت ردیفهاي در داخل فصل که رشد مشابه ندارند و موضوع بیشتر در  ں

فهرست هاي تأسیساتی اتفاق می افتد 

اقدامات و طرح موضوع جهت رفع ایراد از پروژه مبنا ں

حضور نمایندگان در جلسات بررسی نسخه بازنگري شرایط عمومی پیمان  ں

حضور نمایندگان در جلسات بررسی دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان هاي ریالی  ں

فاقد تعدیل

حضور نمایندگان در جلسات استاندارد مصالح  ں

حضور نمایندگان در جلسات آزمایشگاه مکانیک خاك  ں
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کمیسیون قوانین و مقررات درسال 1397با برگزاري 13 جلسه فعالیت خویش را ادامه داده است.

 گزارش حاضر رئوس اهم فعالیتها و اقدامات انجام شده در جلســـات کمیســـیون می باشد که ادامه اقدامات و مصـــوبات 

کمیسیون توسط نمایندگان کمیسیون و سندیکا در جلسات نهادهاي ذیربط بیرونی از جمله :کمیسـیونهاي مجلس شوراي 

اسالمی، سازمان برنامه و بودجه ،شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصــوصی، اتاق بازرگانی ایران و تهران و سازمان تامین 

اجتماعی و سایر مراجع پیگیري شده است.

کمیســـیون در اولین جلســـه سال97 با ارائه گزارشی از اقدامات سال قبل با هدف پیگیري موضوعات به جاي مانده از  ں

دستور جلســات قبل، تهیه و وتدوین شرح وظایف، برنامه، تعیین نمایندگان کمیســیون در جلســات بیرونی و بررسی 

نیازهاي کمیســیون بر اساس اهداف سندیکا در راستاي حل مشــکالت اعضــاء از طریق بررسی قوانین موجود یا ارائه 

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

بررسی موضوع احیاي شوراي عالی سازمان تامین اجتماعی. ں

باگزارشی از سابقه موضوع  و حذف شوراي عالی سازمان تامین اجتماعی از سـال 1389 و ضـرورت احیاي شـوراي عالی  ں

مطابق اساسنامه سال 58 سازمان تامین اجتماعی با ترکیب اعضاي شوراي عالی اساسنامه قبلی با لحاظ تغییراتی که در 

ترکیب وزارتخانه ها اتفاق افتاده است بعنوان یکی از دستور جلسات مطرح و در کمیسـیون بررسی گردید. پس از بحث و 

بررسی اعضا نظر کمیسـیون بر اصالح اساسنامه سازمان و ترکیب شوراي عالی، بموجب ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و 

تامین اجتماعی و الیحه قانونی اصالح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب 1358در اختیار هیات وزیران است 

و نیازي به تغییر قانون وجود ندارد. اعضــــاي کمیســــیون با این نظر در این بند موافقت نمودند و مقرر گردید اصالح 

اساسنامه همان اساسنامه سـال 58 با لحاظ تغییرات وزارتخانه ها صـورت گیرد و ترکیب شـوراي عالی  سـازمان در این 

مهندس سیامک مسعودي                     مهندس شعبان یوسفیان                       مهندس محمدعلی پورشیرازي

مهندس مجید شیخ بهائی                     مهندس عالءالدین سادات باریکانی            مهندس عباس وفایی

دکتر کاویان پور                                 مهندس نصراله سره                              مهندس آزاده عمرانی

مهندس ناهید شوقی                           مهندس افشین جم                               مهندس غالمرضا شفیع پور

محمد تکلی             

کمیسیون قوانین و مقررات
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حالت 5 نفر نماینده دولت  5 نفر نماینده کارفرمایان و 3نفر نماینده کارگران  به شرح متن اساسـنامه خواهد بود. در ادامه 

پیگیري هاي انجام شده قبلی از جمله ارائه طرح پیشـنهادي از طریق کانون عالی کارفرمائی ایران ، موضوع در کمیته ماده 

12 بنا به درخواست سندیکا مطرح گردید که تا حصول نتیجه نهایی و اصالح ساختار سازمان موضوع پیگیري می گردد. 

بررسی موضوع استقرار سامانه مالیات بر ارزش افزوده ں

اتاق بازرگانی ایران طی نامه شماره 3234/43 مورخ 03/04/97 اظهار نظر سندیکا مبنی بر پیشــــــنهاد استقرار سامانه  ں

مالیات بر ارزش افزوده را درخواست نموده بود که موضوع در کمیسیون مطرح گردید.به نظر کمیسـیون با عنایت به شفاف 

سازي مالیاتی و اینکه این صنف جزو مودیان قانونمند و شفاف می باشد استقرار   این سامانه منعی ندارد و از این فضـــا و 

شفافیت مالیاتی استقبال می گردد.

بررسی متن  الیحه مالیات بر ارزش افزوده تهیه شده در کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی ں

کمیســیون الیحه مالیات بر ارزش افزوده ارسالی دولت به مجلس شوراي اسالمی که در کمیســیون اقتصـــادي مجلس  ں

بازنگري شده را در چند جلســـه مورد بازبینی قرارداد که با توجه با پیشـــنهادات اصالحی سندیکا در مرکز پژوهش هاي 

مجلس شوراي اسالمی در سال 96 تغییرات اعمالی و اصالحات کمیسیون اقتصادي مجلس می تواند تا حدودي مشـکالت 

قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده براي صــنف را مرتفع نماید.موضــوعاتی از قبیل تاریخ تعلق مالیات، ماخذ محاســبه ، 

سامانه ثبت مودیان و چند مورد دیگر از اصالحات مد نظر کمیسیون بوده است. سندیکا نظرات اصالحی و پیشنهادات خود 

را جهت رفع آسیب هاي الیحه به مجلس شوراي اسالمی اعالم می نماید.

بررسی آثار شرایط ناپایدار اقتصادي و آثار آن بر قراردادهاي پیمانکاري  ں

کمیســیون آثار شرایط ناپایدار اقتصــادي و آثار آن بر قراردادهاي پیمانکاري و روش بررسی موضوع و طرح خواسته ها با  ں

توجه به توان انجام خواسته و صالحیت سازمان برنامه و یا دسـتگاههاي اجرایی  براي انجام موضـوع و تفکیک قراردادهاي 

داراي تعدیل و فاقد تعدیل و شاخص ها و موضوعات مرتبط را با توجه به برنامه ویژه بحران تدوین شده بحث و بررسی نمود 

و اقدامات و گزارشات الزم را در حوزه هاي مرتبط عملیاتی نمود.

بررسی مشکالت قوانین و مقررات بیمه تامین اجتماعی   ں

کمیسـیون از سال84 در جلسـاتی که با نمایندگان واحد درآمد سازمان تامین اجتماعی داشت پیگیر مشـکالت اعضـا در  ں

حوزه تامین اجتماعی بوده و پیشــنهاداتی در جهت اصالح و یا تایید مقررات جاري و اصالح رویه هاي متعدد که در شعب 

اجرا میشـود را درخواست نمود. در نهایت متن درخواست کمیسـیون در تاریخ 16/05/95 به سازمان ارسال شد با توجه به 

عدم اخذ نتیجه از پیشنهادات و نشسـتهاي قبلی علیرغم پیگیري هاي متعدد موضوع مجدد در دستور کار کمیسـیون قرار 

گرفت که با بحث و بررسی اعضــــا مقرر گردید متن قبلی با اصالحات جدید پس از تایید نهایی  هیات مدیره محترم براي 

سرپرست سازمان تامین اجتماعی (آقاي زدا) ارسال گردید.

مشـکالتی از قبیل عدم شمول بیمه بیکاري به کارگران شاغل در پروژه هاي عمرانی ، مشــاغل سخت و زیان آور، محاسبه  ں

حق بیمه پیمانکاران دسته دوم (فرعی)، محاسبه  پیمانهاي داراي فهرست خاص و یا ستاره دار و درخواسـت اجراي دقیق 

قوانین و آئین نامه هاي موجود از مهم ترین مباحث مطرح شده می باشد.
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بررسی و تطبیق برنامه کمیسیون قوانین با برنامه اعالمی کمیسیون تحقیق و توسعه با توجه به شرایط بحرانی سال جاري  ں

کمیســـــیون تحقیق توسعه سندیکا ، برنامه سندیکا در سال 97 با توجه به شرایط بحرانی سالجاري با تایید هیات مدیره  ں

محترم تهیه نمود و به کمیسـیونهاي سندیکا و این کمیســیون جهت بررسی و تطبیق با برنامه کمیســیون قوانین ارجاع 

نمود.کمیســــیون در یکی از جلســـــات خود با مطالعه و قرائت بندهاي اعالمی حوزه قوانین و مقررات  مقرر شد برنامه 

کمیسـیون با بندهاي اصالح شده در این بند تکمیل گردد. برنامه کمیسـیون در دو بخش الف:کوتاه مدت یکسـاله و( ویژه 

بحران) بخش ب: برنامه جاري تهیه نمود.

برنامه کوتاه مدت به دو بند1- قوانین و مقررات باالدستی و جامع 2- قوانین مرتبط با صنف و حوزه پیمانکاري تقسـیم و با  ں

تدوین زیرشاخه هایی برنامه کمیســـیون مصـــوب و تقدیم هیات مدیره محترم گردید و مورد قبول و تایید هیات مدیره 

محترم قرار گرفت .

بررسی قانون و پیش نویس آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور و بررسی استفساریه 4درصد مشاغل سخت و زیان آور ں

موضوع مشـــاغل سخت و زیان آور از موضوعاتی است که در طول سالهاي اخیر همواره در دستور کارکمیســـیون جهت  ں

بررسی و اصالح قرار داشته است.با عنایت به مشـــکالت اعضــــا با قانون وآئین نامه اجرایی آن ، پیگیري هاي انجام شده 

سندیکا از جمله طرح موضوع در شوراي گفتگودر سال 94 و اخذ مصـوبات شوراي عالی حفاظت فنی براي 13 گروه شغلی 

بود که بعلت عدم حل مشکالت اعضـا مجدداً پیگیري ازطریق اتاق تهران و ایران در گام اول اصالح آئیننامه اجرایی بعنوان 

دستور کار مطرح شده است و با برگزاري جلســاتی پیش نویس آئین نامه تهیه شده است که در حال حاضر در جلســـات 

کارشناسی شوراي گفتگو مطرح است. با اصالح آئین نامه بخشی از مشکالت اعضاي صنف حل می گردد. 

استفساریه اي که در مجلس شوراي اسالمی در خصـوص اخذ 4 درصد حق بیمه مشـاغل سخت و زیان آور همزمان با ارائه  ں

لیسـت مطرح است موضوع در جلســه کمیســیون بحث و بررسی گردید، اخذ همزمان 4 درصد حق بیمه به نوعی اصالح 

شرایط فعلی و کاهش مشکالت اعضا در این حوزه می باشد و در صورت تایید استفساریه حق بیمه از محل طرح همزمان با 

ارائه لیست پرداخت می گردد.

بررسی الیحه بودجه سال 97    ں

الیحه بودجه سال 97 در خصـوص موضوعاتی که مرتبط با حوزه کمیسـوین قوانین و مقررات می باشد از جمله تبصـره 5  ں

قانون بودجه  موضوع اسناد خزانه اسالمی و اوراق تسویه خزانه  بررسی شد  موضوعوعات مهم این بحث عبارتند از:

بحث عدم انتقال اسـناد خزانه به طلبکاران و پیمانکاران دسـته دوم  و عدم واقعی بودن حفظ قدرت خرید اســناد و میزان  ں

حفظ قدرت خرید کم اسناد مذکور و سررسید سه ساله  اسناد خزانه اسـالمی  از جمله مواردي اسـت که در این بند به آن 

اشاره شد و ضروري است که با پیشنهاد اصالحی بخش خصوصی اصالح گردد  .

در خصـوص بند «و» تبصـره 5 قانون بودجه  موضوع اوراق تسـویه خزانه اشکاالت زیرمطرح گردید بند «و» قانون ظرفیت  ں

خوبی است لیکن براي شرکتهاي پیمانکاري بخش خصــــوصی اجرا نمی شود که نیاز است امکان استفاده از ظرفیت این 

قانون براي بخش خصوصی فراهم شود.

بررسی نامه شماره 581696 مورخ موضوع اصالح جداول، فرم ها و رویه هاي اجرائی و شرایط اختصــــاصی تشــــخیص  ں

صالحیت پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور از بحث هاي اساسی کمیسیون در دوره هاي اخیربوده و اقدامات زیادي 

در جهت اصالح آئین نامه صورت گرفته است که در یکی ازجلسات کمیسیون موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت مقرر 

گردید طی  نامه اي مشـکالت و اصالحات مورد نیاز در سه بخش 1-آئین نامه  2-بخشــنامه 3-رویه هاي جاري (وحدت 
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رویه) تهیه و پس از گزارش به هیات مدیره محترم به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال گردد.

بررسی پیش نویس شرایط عمومی پیمان سازمان برنامه و بودجه  ں

با عنایت به عدم قبولی سندیکا و چند تشکل همسو با پیش نویس تهیه شده از سوي سازمان برنامه و بودجه و جلوگیري از  ں

ابالغ ، پس از گذشت یکســــــــال و عدم ابالغ و اصالح شرایط عمومی پیمان، سندیکا از شوراي گفتگوي دولت و بخش 

خصــوصی درخواست نمود موضوع در شوراي گفتگو مطرح گردد که در تاریخ 10/10/97 موضوع در صحن اصلی شوراي 

گفتگو مطرح گردید و مقرر شد پیش نویس شرایط عمومی پیمان جهت بررسی و اعالم نظر تشـــکلها به شندیکا و شوراي 

هماهنگی ارائه شـود و نظرات اصـالحی بر متن مذکور براي سـازمان برنامه ارسـال گردد. با توجه به ابالغ پیش نویس متن 

شرایط عمومی پیمان موضوع در جلسات کمیسیون تحت بررسی است که با جمع بندي نظرات ، پیشنهادات  اصالحی  به 

سازمان برنامه وبودجه ارائه می گردد. 

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

متعاقب بررسی  موضوع  ماده10 قانون  برنامه ششم توسعه  و تبصره آن  در کمیسیون  پیشـنهاد مجدد  کمیسـیون  به  ں

هیات مدیره سندیکا مطالبه اجراي فراز بند 10از سازمان برنامه و بودجه است که طی دستورالعملی “دسـتگاههاي  تحت 

پوشش  و دستگاههاي اجرایی کشــور را جهت درج موضوع در قراردادها ي منعقده ملزم نماید”  که پس از پیگیري و نامه 

نگاري آئین نامه اجرایی بند الف ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه  ابالغ گردید .

برگزاري دوره هاي اموزشــی در حوزه قوانین  بیمه تامین اجتماعی و مالیات و ســایرقوانین مرتبط با صــنف با همکاري  ں

دبیرخانه سندیکا از جمله اقدامات بوده است که گزارش آن در مقاطع مختلف به استحضار رسیده است

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

با توجه به اینکه تمام مســائل پیمانکاري از قوانین و مقررات حقوقی و فنی شروع  می شود تمام تالش خود را جهت ایفاي  ں

نقش موثر براي حل مشـکالت عدیده صنف به کار می بندیم که امید داریم به نوبه خود در حل مشـکالت و بررسی قوانین 

وموضوعات ارجاع شده به کمیسیون کمک حال اعضاء محترم وهیات مدیره باشیم.
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کمیسیون عضویت با حضور اعضاي خود در سال 97 با اصالح آئین نامه عضویت و پیگیري تصـویب آن در هیات مدیره محترم 

اقدام مهمی در اصالح آئین نامه نمود و همچنین درخواستهاي ارجاع شده شرکتها به کمیسیون براي عضـویت در سندیکا را با 

اساسنامه و آئین نامه تطبیق وپس از تصـــویب به هیات مدیره محترم گزارش نمود که پس از تصـــویب هیات مدیره محترم 

شرکتهاي ذیل در سال 97 و ابتداي سال 98به جمع اعضاي سندیکا اضافه شدند.

شرکت جم صنعت کاران تهران  /   مدیرعامل : مهندس محسن آتش زم  /   تاریخ عضویت: 8 اردیبهشت 97 ں

شرکت محورسازان سدید  /  مدیرعامل: مهندس سید احسان آستانه داري  /  تاریخ عضویت: 8 اردیبهشت 97 ں

شرکت مشارکت سهند آذر و ناودیس راه  /  مدیرعامل: مهندس محمود مصطفی زاده  /  تاریخ عضویت: 19 خرداد 97 ں

شرکت فن آوري نوین نیرو  /  مدیرعامل: دکتر کاویان پور  /  تاریخ عضویت: 10 شهریور 97 ں

شرکت سد آب نیرو تونل  /  مهندس بهمن اسدپور  /  تاریخ عضویت: 28 مهر 97 ں

شرکت ساختمانی حیدربابا  /  مهندس رضا پوراختریه  /  تاریخ عضویت: 17 آذر 97 ں

شرکت پاوان  /  مدیرعامل: مهندس احمد خرازي  /   تاریخ عضویت: 17 آذر 97 ں

شرکت دال گستر بیستون  /  مدیرعامل: مهندس پرویز سلیمی  /  تاریخ عضویت: 8 دي 97 ں

شرکت نودشه  /  مدیرعامل: مهندس علی اوسط کاظمی  /  تاریخ عضویت: 8 دي 97 ں

شرکت تحکیم فرجام  /  مدیرعامل:  مهندس موساوي زادگان  /  تاریخ عضویت: 15 دي 97 ں

شرکت بانژ بام  /  مدیرعامل: مهندس سید سعید هادیان  /  تاریخ عضویت: 15 دي 97 ں

شرکت نقش رادیس ماندگار  /  مدیرعامل: مهندس افشین رضایی  /  تاریخ عضویت: 13 بهمن 97 ں

شرکت پناه صنعت پارت  /  مدیرعامل: مهندس حسن فالح  /  تاریخ عضویت: 27 بهمن 97 ں

شرکت پارس پک  /  مدیرعامل: مهندس اسد ذاکري دانا  /  تاریخ عضویت: 4 اسفند 97 ں

شرکت آبشکن ساز  /   مدیرعامل: علی اصغر خدایاري  /  تاریخ عضویت: 7 اردیبهشت 98 ں

شرکت خارادژ  /  مدیرعامل: مهندس مرتضی قربانی چگنی  /  تاریخ عضویت: 28 اردیبهشت 98 ں

شرکت متاراه  /  مدیرعامل: مهندس مرتضی سورمه  /  تاریخ عضویت: 25 خرداد 98 ں

شرکت نوین تاوه  /  مدیرعامل: مهندس اشگان دارائی  /  تاریخ عضویت: 1 تیر 98 ں

مهندس محمدعلی پورشیرازي                              مهندس مجتبی ضرابی 

مهندس توحید زورچنگ                                     مهندس پرهام موحد

محمد تکلی

کمیسیون عضویت
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جلسات کمیسیون عمومی ماشین آالت درسال97 درادامه موضوعات وتصمیمات جلسات عمومی وتخصصی ماشین آالت 

درسال96 که ازنیمه دوم آن سال بارویکرد تحول در محتوي جلسات کمیسیون وطرح مباحث اصولی ومبتال به شرکت 

هاي پیمانکاري عضوسندیکاي شرکت هاي ساختمانی ایران به ویژه درزمینه هاي ساختار ومدیریت ماشین آالت 

آغازگردید، تداوم یافت.

مباحث اصولی مورداشاره نشأت گرفته ازدوجلسه هم اندیشی، متشکل ازمدیران وکارشناسان ماشین آالت فعال 

درشرکت هاي پیمانکاري عضوسندیکا ویادرشرکت هاي تولیدي وتجاري ماشین االت سنگین عمرانی بود.

اقدامات انجام شده : ں

درجهت اجراي پیشنهادات جلسات هم اندیشی ،نه تنها جلسات کمیسیون ماشین آالت به صورت مستمربه گفتگو 

وتبادل نظران دقیق کارشناسی وهدفمند پیرامون “ساختار و مدیریت ماشین آالت” درشرکت هاي پیمانکاري اختصاص 

یافت ،بلکه باتشکیل هسته مرکزي آموزش باحضورصاحب نظران سندیکاونمایندگان انجمن تولیدکنندگان 

وواردکنندگان ماشین آالت سنگین معدنی ، ساختمانی وراه سازي ومجتمع آموزشی صنعت ساختمان بهاءالدین ادب، 

نظرات وپیشنهادات هسته مرکزي مذکور به مرورواردمباحث کمیسیون عمومی ماشین آالت شد. دررابطه باساختار 

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
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ومدیریت ماشین آالت براهمیت مدیریت پروژه وضرورت ارتقاء جایگاه سندیکا باارزش واعتبار بین المللی براي ممیزي 

ساختاروماشین آالت شرکت هاي عضو نیزتأکیدشد.گزارش جلسات 66 (درسال 96 ) تا75 درسال97 کمیسیون ماشین 

االت درموردساختارومدیریت ماشین آالت درمجله آبادگران شماره372 درج شده است.

عالوه براین کمیته مشترك برنامه ریزي آموزشی سندیکا ودانشگاه فنی وحرفه اي درقالب تفاهم نامه همکاري آموزشی 

سندیکا، دانشگاه فنی حرفه اي واتاق ایران باالبورماشین آالت عمرانی دانشگاه فنی کلن نیزتشکیل گردید.فعالیت هاي 

کمیته یادشده منجربه تهیه برنامه وسرفصل هاي آموزشی دوره کارشناسی (مهندسی حرفه اي ) تعمیرونگهداري ماشین 

آالت سنگین عمرانی بابهره گیري ازالگوي دوره مذکوردردانشگاه فنی کلن شد ، که این خودبهترین نمونه کاربردي براي 

برقراري هدفمندارتباط صنعت بادانشگاه بود.

بدین ترتیب درسال 1397 همکاري بادانشگاه آزاد، واحدیادگارامام نیزدرقالب ارتباط صنعت احداث بادانشگاه شروع شد.

شایان ذکراست که همزمان بابررسی ساختارومدیریت ماشین آالت ،برنامه ریزي واجراي طرح هاي آموزشی 

نیزدرراستاي موضوعات مطرح شده درجلسات کمیسیون ماشین االت دردستورکاراین کمیسیون قرارگرفت.دراین رابطه 

تأکیدشدکه کیفیت دوره هاي آموزشی بایدبسترمطلوب براي تعیین شرایط احرازمدیریت هاوهمچنین مسئولیت هاي 

فنی وخدماتی بارویکرد شایستگی هاي رفتارفردي، اجتماعی وحرفه اي رافراهم سازند.

عالوه بربرگزاري 16 جلسه کمیسیون عمومی ماشین آالت درسال1397 ، یک دوره آموزشی کوتاه مدت باموضوع 

خوردگی ومزایاي استفاده ازELC درسیستم خنک کننده موتورهاي آب خنک وبرنامه بازدیدازشرکت پارسیان 

پیشروصنعت ( ولــوو)همراه بابرگزاري کارگاه آموزشی درمحل بازدیداجراشد.

شایان ذکراست که براساس مصوبات کمیسیون ماشین آالت مقررگردید ،متن جمعبندي نظرات وتوصیه هاي کمیسیون 

ماشین آالت باهدف نظرخواهی ازاعضاي سندیکا وسایر خوانندگان مجله به عنوان اولین اقدام تحقق اهداف پیش بینی 

شده براي تدوین ساختاروتعریف مدیریت ماشین آالت درمجله پیام آبادگران منتشرشود.پس ازجمع آوري ومنظورنمودن 

نظرات شرکت ها ،متن مذکورپس ازطرح درهیأت مدیره سندیکاوتصویب آن به عنوان دستورکاروخط کش درحوزه 

ساختارومدیریت ماشین آالت به مدیران شرکت هاي عضوسندیکا ابالغ شود.

سایراقدامات انجام شده عبارتنداز تهیه خط مشی کمیسیون ماشین آالت وآئین نامه وبرنامه اجرائی کمیسیون آئین نامه 

و برنامه اجرائی که به منظور درج دربرنامه هاي سالیانه سندیکا در تاریخ 30 آبان 97 براي دبیرمحترم سندیکا ارسال 

گردید.

گزارش به مجمع عمومی عادي سال 401398



گزارش مالی به مجمع عمومی و پیشنهاد بودجه سال 98
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گزارش عملکرد دبیرخانه در سال 1397
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اقدامات اجرایی در خصوص مجوز طرح ترافیک سال 97 براي اعضا ں

صدور و اطالع رسانی بخشنامه حق عضویت سال 97 بصورت علی الحساب ں

دریافت پاسخ بانک مرکزي به نامه سندیکا در خصوص رفع ممنوعیت صدور ضمانت نامه بانکی براي اعضا و اطالع رسانی  ں

بصورت پرونده نامه نگاري 

برگزاري نشست مذاکره در خصوص در خصوص همکاري هاي فی مابین سندیکا و موسسه تحقیق براي توسعه صنعت احداث  ں

در سال 97

پاسخگویی به تماس و برگزاري جلسات حضوري توسط دبیر با برخی از اعضا در خصوص بیان مشکالتشان ں

هماهنگی اجرایی جهت مالقات حضوري با آقایان دکتر نوبخت، دکتر آخوندي و دکتر کرباسیان  ں

برگزاري مجمع عمومی سندیکا در سال 97 ں

دعوت از آقایان آخوندي، کرباسیان و پورابراهیمی  ں

بررسی نحوه فعالیت رسته هاي سندیکا توسط کمیسیون تحقیق و توسعه ں

اطالعرسانی فراخوان جذب همکاري پیمانکاري ذیصالح در یک طرح بزرگ با تهاتر در استان البرز به اعضا ں

ارتقاء سیستم نرم افزارهاي مالی سندیکا ں

برنامه ریزي و اجراي طرح جامع تجمیع اطالعات اعضا در دو فاز ں

مذاکره با دبیرخانه همایش نشان تعالی ��� جهت حضور فعال سندیکا و بحث و گفتگو در خصوص ارتقاء همکاریها ں

مذاکره و پیگیري هاي چندباره در خصوص برگزاري رفع موانع ایجاد شده در خصوص برگزاري دوره هاي آموزشی ایمنی با  ں

مرکز تحقیقات وزارت کار

تشکیل جلسه با کمیسیون عمران مجلس در محل مجلس شوراي اسالمی ں

جلسه مشترك با ریاست هیات مدیره و مدیر اجرایی پارك علم و فن اوري دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با موضوع  ں

چگونگی فعال شدن شرکت هاي پیمانکاري عضو سندیکا در توسعه پارك علم و فن آوري در محل سندیکا

ارائه گزارش جلسه بررسی موانع مشارکت دولت و بخشخصوصی در طرح هاي نیمهتمام در جلسه شوراي گفت و گوي دولت  ں

و بخش خصوصی 

درخواست از اعضا با موضوع همفکري و انتقال تجربه در برون رفت از شرایط بحرانی کنونی اعضا ں

تنظیم نامه با موضوع بخشودگی جرائم تامین اجتماعی جهت بهره برداري اعضا در زمان باقی مانده ں

حضور فعال کارشناسان سندیکا در جلسه کمیته ماده 12 قانون احکام  دائمی کشور با موضوع احیاي شوراي عالی و صدور  ں

مفاصاحساب بیمه

بررسی کارشناسی موضوع رتبه بندي شرکتها توسط مرکز رتبه بندي اتاق بازرگانی ں

تنظیم مستند موضوعات مورد نظر جهت طرح از سوي سندیکا در جلسه با سرکار خانم جنیدي  ں

تهیه و ارائه مستندات آموزشی در خصوص موضوعات مختلف در کانال ارتباطی سندیکا براي اعضا ں

اعزام پرسنل دبیرخانه به دوره هاي آموزشی مختلف موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران جهت ارتقاء  ں

سطح خدمات ارائه شده 

نتایج پیگیري هاي دبیرخانه سندیکا



جلسه در دفتر دکتر قانع فر با حضور نمایندگان سازمان برنامه و سازمان نظام مهندسی در خصوص اصالح قانون نظام  ں

مهندسی کشور

برگزاري جلسه و اتخاذ تصمیم در خصوص روانسازي و تسهیل ارتباط و موضوعات کاري اعضا با دبیرخانه جهت اجرا ں

برنامه ریزي تهیه بانک اطالعاتی از پتانسیل ها و توانایی هاي اعضا جهت تحلیل و تولید محتواي آماري کارشناسی ں

ارائه اطالعات مورد نیاز سندیکا به اتاق ایران به دو زبان انگلیسی و فارسی جهت درج و انتشار در کتاب مربوط به معرفی  ں

تشکلهاي اقتصادي (این کتاب در همایش ملی تشکلها رونمایی و توزیع شد)

برگزاري سلسله میزگردهاي خبري با عنوا�ن شرایط پیمانکاري امروز و راه هاي عبور از بحرا�ن با حضور تنی چند از اعضاي  ں

سندیکا

پیگیري از معاون امور معدن و معاون امور صنعتی وزارت صمت در خصوص امکان ثبت سفارش واردات قطعات ماشین آالت  ں

براي نمایندگی هاي مجاز جهت جلوگیري از بروز مشکل در اجراي پروژه هاي عمرانی

تهیه و تدوین جلد چهارم از مجموعه پرسش و پاسخ در امور پیمانکاري با موضوع ضوابط تعدیل ں

پیگیري مطالبات سندیکا از اعضا ں

پیگیري در خصوص مشکالت ناشی از افزایش قیمت ها و درخواست اعالم شاخص هاي تعدیل از آقاي دکتر نوبخت ں

طراحی نسخه دوم کتاب قانون تامین اجتماعی و تکالیف کارفرمایان و پیمانکاران با آخرین قوانین و آیین نامه ها جهت ارائه  ں

در کارگاه آموزشی و اطالعرسانی به اعضا

اطالع رسانی جذب سرمایه گذار شرکت سیمان تیس چابهار و ساخت آزادراه طبق نامه هاي دریافتی مربوطه به اعضا ں

تنظیم گزارش به شورایعالی فنی، معاونت فنی و نظام فنی اجرایی در ارتباط با افزایش بی رویه نرخ ارز و تاثیر آن در تامین  ں

مصالح و خدمات

پیگیري موضوع مشکالت حال حاضر شرکتهاي پیمانکاري و درخواست تعدیل قراردادها از آقاي دکتر نوبخت ں

نامه به بانک مرکزي جهت ابالغ دستورالعمل اجرایی یا بخشنامه اوراق تسویه خزانه اسالمی ں

بررسی مشکالت اسناد خزانه اسالمی  ں

تهیه چارت و مستند روش استفاده از اوراق تسویه خزانه و ارائه به اعضا ں

برگزاري کارگروه طرح هاي نیمه تمام آیین نامه تبصره 19 قانون بودجه سال 97 در محل سندیکا ں

پیگیري پرونده ثبتی الحاق نام ایران به نام کامل سندیکا و تغییر نام سندیکا ب�ه سندیکاي شرکتهاي ساختمانی ایرا�ن ں

برگزاري جلسات متعدد کارشناسی در خصوص راه اندازي سیستم یکپارچه ارائه خدمات الکترونیکی به اعضا  ں

پیگیري موضوع دریافت درگاه الکترونیکی بانکی براي سندیکا  ں

پیگیري دریافت نماد اعتماد الکترونیک (�-نماد) براي وبسایت سندیکا جهت امکان فروش خدمات و محصوالت بصورت  ں

آنالین

تهیه بانک اطالعات رتبه بندي اعضاي سندیکا و تهیه آمار تحلیلی ں

اطالع رسانی عضویت شرکتهاي جدید در سندیکا ں

اطالع رسانی خروج برخی اعضا از سندیکا ں

اعتراض به اتاق ایران در اعتراض به عملکرد موسسه پویشگران عرصه سوم (برونسپار رتبه بندي تشکلهاي اتاق) ں

پیگیري بررسی ارسال پیامک ها در خصوص طرح ترافیک از سازمان ترافیک شهر تهران براي اعضایی که طرح ترافیک  ں

دریافت نموده اند.

پیگیري حضوري و تهیه نامه کتبی دعوت از مدیرکل بازرسی وزارت کار براي حضور در جلسه هیات مدیره 27 مرداد ں

تنظیم و ارائه گزارش کامل دیدار هیات مدیره با نمایندگان شوراي هماهنگی به اعضا ں

طراحی فرم نظرسنجی آنالین با موضوع چالشهاي محیط سرمایه گذاري و کسب و کار و اطالعرسانی آن براي مشارکت اعضا  ں

در این طرح نظرسنجی (تهیه شده توسط وزارت صمت)

حضور مدیرکل بازرسی وزارت کار در هیات مدیره و بررسی موضوع مشاغل سخت و زیان آور  ں
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بررسی دعاوي بین شرکت هاي عضو ں

برگزاري نشست مشترك همفکري هیات مدیره با تشکلهاي دیگر ں

تنظیم نامه به دکتر نوبخت با موضوع راهکارهاي عبور از شرایط دشوار اقتصادي فعلی ں

تشکیل کمیته هاي راهبري و شناسایی ظرفیت هاي موجود و بازارهاي جدید کمیسیون تحقیق و توسعه ں

نامه نگاري با سازمان تامین اجتماعی با موضوع بیمه اعضاي هیات مدیره و مدیرعامل و اطالع رسانی پاسخ به اعضا ں

دریافت نامه رئیس کمیته شهرسازي شوراي شهر با موضوع برگزاري نشست هاي تخصصی ارزیابی و آسیب شناسی  ں

دستاوردهاي قوانین و آیین نامه هاي کنترل ساختمان و شهرسازي در تهران

همکاري و ارائه اطالعات به نمایندگان جهاد کشاورزي در خصوص انتخاب پیمانکار ں

انجام هماهنگی جهت انتخاب و معرفی نماینده سندیکا (کمیسیون فنی) در جلسه کارشناسی شوراي شهر ں

تهیه و تنظیم نامه خطاب به آقاي زدا معاونت بیمه اي وزارت کار در خصوص حل مشکل اسناد خزانه اسالمی در پرداخت  ں

حق بیمه

صدور و ارسال نامه هاي پیگیري مطالبات در سه سطح براي اعضا ں

تنظیم نامه در خصوص توقف ابالغ شاخصهاي موقت به سازمان برنامه  (دریافت اظهارنظرها و اطالعات مربوط به پیش نویس  ں

بخشنامه شاخصها از شرکتهاي معترض و موارد مغایرت و تنظیم نامه)

تنظیم نامه به آقاي مشیریان معاون وزیر کار در خصوص مشمولیت قانون کار به قبل از تاریخ ابالغ قانون ں

تنظیم نامه به آقاي زدا معاون سازمان تامین اجتماعی در خصوص اسناد خزانه اسالمی ں

پیگیري ثبت برند سندیکا بهمراه نشان سندیکا  ں

بررسی کارشناسی آیین نامه تسهیل رفع موانع تولید ں

بروزرسانی قوانین و مقررات حوزه بانکی، بیمه، مالیات در وبسایت سندیکا ں

ارتباط با شرکتها در خصوص شاخص هاي تعدیل موقت، ماده 35 شرایط عمومی پیمان، داوري سازمان، بخشنامه محاسبه  ں

تاخیر و تاخیر در پرداخت صورت وضعیتهاي تعدیل

بررسی پرونده هاي تشخیص صالحیت در راستاي تفاهم نامه منعقده سندیکا با سازمان برنامه استان تهران براي رتبه هاي 3،  ں

4 و 5

بررسی مطالعاتی طرح تشکیل وزارتخانه هاي صنعت و معدن و توسعه صادرات و بازرگانی ں

تنظیم و صدور بخشنامه و اطالعرسانی به اعضا در خصوص اعالم مطالبات خود از دستگاه هاي اجرائی جهت تجمیع و  ں

پیگیري

بررسی پیشنهاد راه اندازي سامانه جامع اعضا ں

ارجاع نامه درخواست شوراي هماهنگی با موضوع فراخوان عضویت در کارگروه بازآفرینی شهري به اعضاي هیات مدیره ں

حضور نمایندگان هیات مدیره در جلسه هیات مدیره سندیکا و هیات اجرایی شوراي هماهنگی  ں

ارجاع نامه اتاق ایران با موضوع پیش نویس پیشنهادي اجرایی شدن بند ب ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه به کمیسیون  ں

اقتصاد و هیات مدیره

برگزاري نشست مشترك هیات مدیره با نمایندگان سازمان برنامه و بودجه (دکتر قانع فر و همراهان) ں

برگزاري نشست مشترك کانون عالی و کانون عالی شوراهاي اسالمی با نمایندگان کنفدراسیون کارگري ژاپن و پاکستان ں

ارسال شاخص هاي تعدیل پیشنهادي سندیکا به سازمان برنامه  ں

تنظیم نامه به وزارت اقتصاد در جهت اجرایی شدن تهاتر با بانکها ں

تنظیم نامه به دکتر گتمیري در رابطه با طرح جداسازي وزارتخانه ها ں

تنظیم نامه به خانم دکتر عبدالهی در رابطه با رتبه بندي شرکتها ں

تنظیم نامه براي ارسال به شرکتهاي عضوي که تاریخ اعتبار رتبه هاي آنها تا پایان سال است جهت اقدام تمدید ں

تنظیم و صدور نامه به ریاست بانک مرکزي با موضوع ابالغ اجراي بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 97 ں
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تنظیم و صدور نامه به ریاست مرکز بدهی هاي وزارت اقتصاد با موضوع تهاتر مالیاتهاي مستقیم و ارزش افزوده از طریق اوراق  ں

تسویه خزانه

مکاتبه با سازمان برنامه در خصوص موضوعات نرخ عوامل، مشکالت تامین الستیک، قطعات بدکی و ... ں

تنظیم نامه به آقاي تقوي نژاد و بنانی با موضوع تهاتر بدهی پیمانکاران به مالیات و بانکها با مطالبات از دستگاه هاي دولتی ں

مکاتبه با آقاي دکتر جهانگیري جهت ابالغ مصوبه براي بخشودگی جرائم تامین اجتماعی ں

مکاتبه با آقاي نباتی و تقوي نژاد براي تهاتر بدهی / طلب پیمانکاران ں

حضور نمایندگان سندیکا (آقایان مهندس سعید آبادي و عطایی) در جلسه کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه مجلس شوراي  ں

اسالمی با موضوع تبادل نظر در مورد مشکالت طرح هاي عمرانی با نمایندگان سازمان مدیریت و سندیکاي شرکتهاي 

ساختمانی ایران

تنظیم نامه به دکتر تاجگردون با موضوع ارائه راهکارهاي کوتاه مدت برون رفت از شرایط کنونی اقتصادي و رفع مشکالت  ں

طرح هاي عمرانی کشور

تنظیم نامه به دکتر الریجانی با موضوع ارائه راهکارهاي بلند مدت برون رفت از شرایط کنونی اقتصادي و رفع مشکالت طرح  ں

هاي عمرانی کشور

مذاکره با جناب آقاي فاطمی مرکز پژوهشهاي مجلس در مورد تعدیل و اوراق خزانه  ں

برگزاري جلسه در خصوص بررسی و تصویب نهایی برنامه کوتاه مدت سندیکا توسط اعضاي هیات مدیره عضو کمیسیون  ں

تهیه بانک اطالعات جامع ظرفیتهاي پیمانکاري کشور و آمارهاي تفکیکی مرتبط ں

ارائه خدمات مشاوره بیمه اي و راهنمایی در خصوص نحوه عملکرد بیمه اي به شرکتهاي عضو ں

ارائه خدمات مشاوره اي مالیاتی، بیمه، مالی، حقوقی، قوانین مقررات، فنی و قراردادي، تشخیص صالحیت، ایمنی و  .... به  ں

اعضا

افزایش تعداد تماسهاي شرکتهاي غیر عضو با سندیکا در خصوص موضوعات اطالعرسانی شده و دریافت مشاوره اولیه ں

تنظیم نامه به دکتر ملکی در تغییر قرارداد همکاري هاي آموزشی سندیکا با اتاق تهران ں

بررسی نامه سازمان در پاسخ به قیمت ستاره دار قرارداد فوالد ساختمان ایستا در جلسه حضوري ں

تهیه گزارش اسناد خزانه اسالمی ں

برگزاري نشست با نمایندگان بانک آینده در کارگروه بانکی کمیسیون اقتصاد در محل سندیکا ں

راه اندازي گروه ارتباطی کارگروه تعیین نرخ عوامل کمیسیون فنی جهت اشتراك گذاري فاکتورهاي خرید اقالم شرکتهاي  ں

عضو براي تحلیل و بررسی کارشناسی نرخ عوامل

تنظیم نامه مشترك سندیکا، انجمن راه، کانون سراسري در خصوص شاخص هاي تعدیل براي اعضا ں

حضور فعال سندیکا در اولین همایش سدوتونل  و نشست تخصصی آینده پیمانکاري و مشاوره با حضور اعضاي هیات مدیره  ں

سندیکا در پنل آن به ریاست مهندس دادمان

حضور فعال نمایندگان سندیکا در نشست تخصصی آینده مشاوره و پیمانکاري در محل همایش سد و تونل ایران در وبسایت ں

برگزاري دیدار نمایندگان فدراسیون انرژي با هیات مدیره سندیکا ں

تعریف منابع درآمدي جدید سندیکا و بررسی پیشنهادات ارائه شده ں

برگزاري کارگروه آسیب شناسی کمیسیون تحقیق و توسعه: بررسی نهادهاي زیردستی و باالدستی و انتفاعی و غیرانتفاعی  ں

سندیکا

تدوین مقاله با موضوع مشارکت عمومی و خصوصی جهت اطالع اعضا ں

اطالع رسانی و درخواست همکاري از کلیه اعضا در خصوص تکمیل اطالعات نظام فنی اجرایی در خصوص شاخص هاي  ں

تعدیل قطعی سه ماهه هاي اول و دوم سال 97

طراحی صفحات اختصاصی اعضا در وبسایت سندیکا جهت معرفی توانایی ها و پتانسیل هاي اعضا ں

تنظیم نامه براي تهاتر مالیات و طلب اشخاص حقوقی خصوصی ں
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برگزاري کارگروه بررسی راهکارهاي فعال شدن موسسه تحقیق براي توسعه صنعت احداث و انرژي: اعالم مواضع سندیکا، قرار  ں

بر بازنویسی اهداف موسسه

ایجاد بخش فروش اینترنتی در وبسایت سندیکا ں

برنامه ریزي طرح پرونده هاي جدید اعضا ں

مذاکره براي دریافت شرایط ویژه حضور سندیکا و اعضاي آن در نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازي، شهر هوشمند و بررسی  ں

موضوع حضور یکپارچه با اعضاي داراي رزومه موضوعی نمایشگاه 

انتشار سالنماي 98 اختصاصی سندیکا  ں

انعقاد تفاهم نامه همکاري سندیکا و سازمان برنامه استان تهران جهت بررسی پرونده هاي تشخیص صالحیت پیمانکاران رتبه  ں

هاي 5،4 و 3 توسط سندیکا

تنظبم نامه اعتراضی به شوراي هماهنگی در خصوص رویه هاي غیرقانونی اخیر هیات اجرایی از طرف سندیکا  ں

تهیه مستندات مربوط به تشخیص صالحیت با تمامی تغییرات اعمال شده  ں

برگزاري نشست هاي کمیته ویژه بررسی پیش نویس شرایط عمومی پیمان جدید درسالن هیات مدیره ں

برگزاري نشست مشترك با انجمن اپک، سندیکاي تاسیساتی، کانون سراسري پیمانکاران عمرانی و .. در محل سندیکا در  ں

جهت اتحاد و تشکیل ائتالف مهندسی در نهمین دوره انتخابات اتاق تهران و تهیه لیست مورد حمایت ائتالف

فعالیت در انتخابات اتاق بازرگانی تهران با تشکیل ائتالف احداث (ائتالف قدیمی ترین تشکلهاي صنعت احداث) براي معرفی  ں

اهداف و کاندیداهاي مورد حمایت 

برگزاري نشست با سازمان تامین اجتماعی در محل سندیکا ں

مشارکت در برگزاري همایش سرمایه گذاري مشارکتهاي عمومی-خصوصی در شهر جدید  هشتگرد ں

بررسی مشکالت ناشی از افزایش قیمت ارز و گزارش به سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان تهران ں

سخنرانی جناب آقاي مهندس سعید آبادي در همایش سرمایه گذاري در شهر جدید هشتگرد در پنل تخصصی تحویل نظام  ں

کارفرمایی به حضور در مشارکت

برگزاري جلسه بررسی استفساریه 4 % مشاغل سخت و زیان آور و بررسی طرح پارامتریک تامین اجتماعی با حضور مشاور  ں

سندیکا آقاي قدسی در محل سندیکا

برگزاري جلسه شوراي عالی سندیکا با موضوع بررسی انتخابات اتاق هاي بازرگانی ں

تنظیم نامه تحلیل بودجه سال 98 براي ریاست هیات مدیره سندیکا ں

بررسی نامه هاي اختالف شرکتهاي عضو با سازمان ها و مراجع دیگر ں

بررسی مقدماتی الیحه مالیات بر ارزش افزوده ں

برگزاري نکوداشت ملی هفتادمین سالگرد تاسیس سندیکاي شرکتهاي ساختمانی ایران ں

برگزاري نمایشگاه تصویري پروژه هاي برتر عمرانی اعضا در حاشیه مراسم نکوداشت هفتادسالگی سندیکا ں

برگزاري کنفرانس خبري سندیکا با حضور آقایان ملکیانی فرد، عطاردیان، سعید آبادي، گالبتونچی، علیاري، مقدس زاده  با  ں

حضور خبرنگاران

ارائه نظرات سندیکا براي تنظیم نامه به سازمان برنامه و شوراي هماهنگی در خصوص نظرات سندیکا در حوزه آیین نامه  ں

تشخیص صالحیت

تهیه فهرست شرکتهاي پیمانکار بخش خصوصی رتبه یک رشته هاي ساختمان،راه و آب غیرعضو در سندیکا جهت معرفی  ں

سندیکا و ترغیب به عضویت

تنظیم نامه به دکتر قانع فر با موضوع نزول رتبه شرکتها و درخواست برگزاري نشست ں

برنامه ریزي حضور جمعی در اولین نمایشگاه مسکن و شهرسازي وزارت راه ں

بررسی آماري عضویت شرکتهاي داراي رتبه یک راه و آب در سندیکا و ارائه آمار توانمندي هاي اعضا به وزارت نیرو ں

تنظیم نامه پاسخ سندیکا به نامه مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی با موضوع دریافت لیست بیمه پروژه هاي  ں
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عمرانی

احصا آمار مربوط به درصد عضویت شرکتهاي داراي رتبه یک ساختمان در سندیکا ں

برگزاري جلسه آموزشی سامانه ساجات و حضور نماینده سندیکا در این برنامه جهت آموزش در راستاي اجراي تفاهم نامه با  ں

سازمان برنامه استان تهران

برگزاري جلسه مشترك با ریاست سازمان برنامه استان تهران در محل سندیکا  ں

برگزاري نشست هم اندیشی مدیران عالی شرکتهاي عضو  ں

تنظیم نامه مشترك سندیکا و 5 تشکل بزرگ صنعت احداث به دکتر تاجگردون در خصوص مشکالت قراردادهاي طرح هاي  ں

عمرانی کشور

تنظیم نامه به دکتر سالح ورزي با موضوع ممنوعیت صدور ضمانت نامه بانکی براي فعاالن اقتصادي ں

تنظیم نامه به مدیر کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع مشاغل سخت و زیان آور و اعتراض سندیکا به  ں

نحوه عملکرد ادارات کل سازمان

تنظیم نامه به دکتر قانع فر با موضوع اخذ هزینه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و اعتراض به این رویه ں

تنظیم نامه به دکتر جهانگیري و دکتر پورمحمدي با موضوع پیگیري بخشودگی جرایم بیمه اي کارفرمایان و تقاضاي طرح در  ں

هیات دولت و رونوشت به کانون عالی کارفرمایی

تنظیم نامه به دکتر سالح ورزي در خصوص برگزاري جلسات کارشناسی موضوع مشاغل سخت و زیان آور در شوراي گفت و  ں

گوي دولت و بخش خصوصی

نشست با نماینده شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی در خصوص ستاد الکترونیک در محل سندیکا ں

برگزاري نشست مشترك هیات مدیره سندیکا با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه استان تهران در راستاي اجرایی  ں

شدن تفاهم نامه همکاري فیمابین 

تنظیم دو نامه در خصوص مشاغل سخت و زیان آور براي وزارت کار ں

تنظیم گزارش و نامه خطاب به شوراي گفتگو براي تسهیل صدور ضمانت نامه و اصالح قانون چک ں

تنظیم نامه به سازمان برنامه و شوراي گفتگو با رویکرد اعتراضی با موضوع اخذ هزینه مناقصه از سوي ستاد (سامانه جامع  ں

دولت)

بررسی موضوع مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی ں

برگزاري اولین نشست اعضاي سندیکا با هیات مدیره در سال 98 با موضوع بررسی چالشهاي پیش روي صنعت احداث درسال  ں

جاري، همفکري در خصوص همیاري سندیکا با سیل زدگان

تهیه گزارش درباره خسارات سیل اخیر در حوزه راهسازي ں

انجام امور اجرایی ارائه خدمات طرح ترافیک سال 98 به اعضا ں

نامه به دکتر جهانگیري با موضوع اجراي ماده 13 حداکثر استفاده از توان تولیدي در تامین نیازهاي کشور جهت طرح  ں

درخواست ارائه فرصت یکساله پرداخت جرائم بیمه اي کارفرمایان بابت بدهی لغایت شهریور 98 در هیات وزیران

تهیه مکاتبه با بانک مرکزي، ستاد تسهیل وزارت نفت، وزارت اقتصاد و امور دارایی در خصوص مشکالت صنفی ں

نشست مشترك و گفتگو با مدیرعامل بانک خاورمیانه (دکتر عقیلی)  ں

معرفی نماینده سندیکا جهت حضور در شوراي عالی استاندارد طبق درخواست سازمان مذکور ں

تهیه و تنظیم پرسشنامه هاي مربوط به امکان واگذاري تشخیص صالحیت به بخش خصوصی ں

برگزاري جلسه با معاون امور پیمانکاران و مشاوران سازمان برنامه در خصوص بررسی موضوع واگذاري تشخیص صالحیت به  ں

بخش خصوصی

برنامه ریزي طرح همیاري و مشارکت اعضاي سندیکا در مناطق سیل زده  ں

تهیه گزارشات همیاري شرکتهاي عضو سندیکا در مناطق سیل زده جهت ں

راه اندازي فروشگاه آنالین وبسایت سندیکا ں
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بررسی طرح تعویق واگذاري شرکتهاي دولتی داراي طرحهاي تثبیت و توسعه ں

بررسی نامه ها و مکاتبات اعضا در خصوص مشکالت مالیات و عدم اجراي تهاتر  ں

بررسی طرح پیشنهادي برگزاري دوره هاي آموزشی متنوع در  کلیه سطوح داخلی شرکتها براي اعضا (غیر از دوره هاي  ں

تخصصی کمیسیونهاي داخلی سندیکا)

برگزاري جلسه با هیات مدیره انجمن اپک با موضوع تغییرات آیین نامه تشخیص صالحیت در محل سندیکا ں

بررسی طرح حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید ں

بررسی فهرست بها ابنیه سال 98 ں

برگزاري جلسه کارگروه بررسی نامه هاي واصله از اتاق در مورد طرح هاي ارسالی مجلس شوراي اسالمی ں

برگزاري جلسه با شرکت پتروشیمی خلیج فارس در خصوص مشاغل سخت و زیان آور و قبول هزینه 4% از سوي کارفرما ں

بررسی الیحه مالیات بر ارزش افزوده و تهیه گزارش جهت ارائه به هیات مدیره  ں

بررسی الیحه مالیات بر ارزش افزوده براي اتاق ایران ں

بررسی الیحه مشارکت عمومی-خصوصی با کانون عالی کارفرمایی ں

تنظیم نامه رونق تولید و دستورالعمل تهاتر کاال براي اتاق بازرگانی ایران ں

تنظیم نامه درخواست اجراي قانون بودجه حکم مالیات بر ارزش افزوده  ں

تنظیم نامه براي درخواست مالقات با آقاي رحمانی وزیر صمت در خصوص مشکل صدورخدمات فنی و مهندسی ں

نشست با نمایندگان شرکت جسرالمدینه در خصوص موضوع مشارکت و سرمایه گذاري شرکتهاي پیمانکار بخش خصوصی  ں

ایرانی در قطر 

تنظیم شرایط و پیشنهادات کامل تشکلها در خصوص آیین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران ں

مذاکره با شرکت احداث در خصوص معرفی و ارائه لیست پیمانکاران بزرگ داراي سابقه پروژه هاي ابنیه و راه و یا عالقمند به  ں

فعالیت در این موضوعات پیمانکاري با حداکثر رتبه 3 در استانهاي هرمزگان، ایالم و خوزستان

برگزاري جلسه با دکتر حسینی در خصوص موضوع خدمات ارزیابی در محل سندیکا ں

پیگیري موضوع مشاغل سخت و زیان آور از وزارت کار و تهیه نامه بري وزیر ں

بررسی بخشنامه هاي جدید جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز  ں

بررسی موضوع معافیت هاي مالیاتی قراردادهاي مشارکتی با دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی ں

تهیه و تنظیم نامه هاي مشاغل سخت و زیان آور براي وزارت کار ں

نشست مشترك با نمایندگان شرکت پیشگامان، ادب، تضمین جهت پیکیري اجراي مدیریت ریسک و مباحث مربوطه و  ں

تشکیل مرکز مدیریت ریسک

نشست با نمایندگان بورس ایران جهت برگزاري سمینار مشترك در محل سندیکا براي اعضا ں

پیگیري برگزاري نشست دوم هیات مدیره با هیات مدیره سازمان ملی مسکن در محل سندیکا ں

تنظیم نامه با موضوع نظرات پیشنهادي سندیکا در خصوص تصویب الیحه مالیات بر ارزش افزوده به ریاست کمیسیون  ں

اقتصادي مجلس 

اصالح و اظهار نظر در خصوص دستور جلسه شوراي گفتگو با موضوع معافیت مالیات در قراردادهاي مشارکتی ں
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وضعیت فعالیت در جلسات بیرونی

حضور در جلسات مؤسسه تحقیق براي توسعه صنعت احداث  ں

حضور فعال در جلسات کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با موضوعات: ں

موضوع مالیات بر ارزش افزوده ں

اصالح قانون مالیاتهاي مستقیم و بحث تولید ملی ں

آیین نامه رفع موانع تولید ں

چالش صندوقهاي بازنشستگی ں

اصالح ساختار سازمان تامین اجتماعی ں

بررسی تبصره 1 ماده 186 ق.مالیاتهاي مستقیم با درخواست اعتبار گواهی هاي عدم بدهی مالیاتی براي اخذ  ں

تسهیالت و درخواست اصالح تبصره 3 ماده 186 ق.م.م

بررسی هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز ں

شرکت در جلسات کارگروه تدوین آئین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور در اتاق تهران ں

شرکت در جلسات کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی با موضوعات: ں

بررسی مراتب اعتراض به جبران هزینه پیمانکاران شاغل در طرحهاي عمرانی در اثر تطویل مدت مجاز پیمان ں

احیاي شوراي عالی و صدور مفاصاحساب بیمه براي مواردي ں

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

آیین نامه اجرایی تبصره 19 قانون بودجه موضوع اجراي طرحهاي نیمه تمام ں

با موضوع اصالح قانون مالیات هاي مستقیم و بحث تولید ملی ں

رفع ممنوعیت صدور ضمانتنامه هاي بانکی ں

بررسی پیش نویس آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور ں

بررسی آیین نامه اجرایی بافت هاي فرسوده ں

بررسی مغایرت هاي بانکی با قانون ں

انتشار مشکالت اسناد خزانه اسالمی  ں

بررسی سامانه ستاد ں

ابالغ  شرایط عمومی پیمان جدید ں
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شرکت در جلسات کارگروه مبحث 22 سازمان نظام مهندسی : ں

موضوع عدم همکاري بانک مسکن و عاملیت سایر بانکها در اجرایی شدن مبحث 22 ں

بررسی نحوه قرارداد با بیمه در رابطه با نگهداري ساختمان ں

برگزاري نشست با اتحادیه امالك تهران در چگونگی جایگزینی بیمه هاي تضمین کیفیت در مبایعه نامه هاي  ں

امالك

بررسی راهکارهاي اجرایی با همکاري بانکهاي خصوصی ں

شرکت در جلسات کارگروه عمران مرکز ملی رتبه بندي اتاق ایران: تشریح فرآیند رتبه بندي اعضاي تشکلها ں

شرکت در جلسات کارگروهی شوراي هماهنگی تشکلها با موضوع:  ں

کارگروه تشخیص صالحیت: بررسی آیین نامه احراز صالحیت موسسات رتبه بندي ں

کارگروه موضوع ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 19 قانون بودجه سال 97 ں

تعیین شاخص هاي غربالگري پروژه هاي نیمه تمام در سطوح 1 و 2 ں

طرح هاي نیمه تمام ں

ساختار تامین مالی ں

معرفی نمایندگان شورا در کمیسیون ماده 17 آیین نامه تشخیص صالحیت ں

تبیین اهداف و اعالم نمایندگان کمیته در سازمان برنامه ں

تغییر مواد سه و چهار راهنماي تضامین قراردادهاي مشارکت عمومی و خصوصی ں

تضامین طرفین در قراردادهاي مشارکتی  ں

تعیین تعاریف و واژگان آیین نامه تضمین معامالت خصوصی-عمومی ں

بحث و تبادل نظر پیرامون مفهوم مشارکت در راستاي بررسی آیین نامه تضمین ں

ں جلسه مجمع عمومی کنفدراسیون صنعت ایران

کارگروه بررسی شرایط تشکیل فدراسیون با موضوع بررسی شرایط و ضرورت هاي تشکیل فدراسیون صنعت ں

جلسه در دفتر دکتر قانع فر با حضور نمایندگان سازمان برنامه و سازمان نظام مهندسی در خصوص اصالح قانون  ں

نظام مهندسی کشور

سمینار تحقق و توسعه صنعتی در افق برنامه ششم توسعه در اتاق تهران ں

جلسه با معاونت صنایع اتاق تهران: تعیین اولویت هاي مطالعاتی صنعت احداث و انرژي ں

جلسه طرح کاج: مبارزه با اعتیاد در محیط کارگري ں

کمیته بررسی آیین نامه رفع موانع تولید در اتاق تهران ں

جلسه با خانم مهندس شفیعی، مرکز مطالعات و پژوهش هاي بازرگانی وزارت صمت  ں

دوره آموزشی هدف گذاري  در اتاق تهران: بیان نکات مربوط به تعیین اهداف و راه حلهاي رسیدن به هدفهاي پیش  ں

بینی شده

همایش اطالعرسانی ظرفیت قانونی تبصره 19 قانون بودجه سال 97 در اتاق بازرگانی تهران ں

جلسه با نمایندگی بیمه کارآفرین در رابطه با نحوه اجرایی شدن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان ں

بازدید از نمایشگاه فن آوري نانو و آخرین دستاوردهاي حوزه نانو در ارتباط با صنعت احداث ں

حضور نماینده سندیکا از طرف اتاق تهران در برنامه رادیویی رادیو اقتصاد با موضوع عدم اجراي قانون بهبود محیط  ں

کسب و کار و فضاي کسب و کار کشور
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حضور در همایش سرمایه گذاري مشترك ایران و چین در دانشگاه پلی تکنیک با موضوع بررسی زمینه هاي مختلف  ں

همکاري بین ایران و چین در صدور خدمات فنی و مهندسی

جلسه با معاون فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه استان تهران با موضوع بررسی عقد تفاهم نامه مشترك  ں

همکاري در پایش و کارشناسی پرونده هاي 3 و 4 و 5 

حضور در جلسه اتوماسیون اداري اتاق تهران در محل اتاق تهران با حضور مسولین دبیرخانه امور تشکلها، فناوري  ں

اطالعات و جناب دکتر ملکی با نمایندگان تشکلهاي اتاق تهران

کارگروه بررسی راهکارهاي فعال شدن موسسه تحقیق براي توسعه صنعت احداث با موضوع بررسی تغییر ساختار  ں

موسسه و توقعات سندیکا

کارگروه صدور خدمات جامعه مهندسان مشاور: بررسی راهکارهاي همکاري صدور سه جانبه خدمات با اتاق تهران ں

جلسه هیات مدیره موسسه تحقیق براي توسعه صنعت احداث با موضوع تعیین تاریخ جلسه هیات امنا / نیاز به  ں

تغییر نمایندگان تشکلهاي عضو موسسه / دعوت از دبیران در جلسات هیات امنا / برگزاري همایش هاي ماهانه

جلسه با دبیر انجمن آب و فاضالب با موضوع بررسی نحوه عملکرد واحد تشخیص صالحیت انجمن مربوطه در  ں

ارتباط با سازمان برنامه در محل فدراسیون آب

حضور در جلسه کارشناسی تشخیص صالحیت در سندیکاي شرکتهاي تاسیساتی با موضوع بررسی نهایی آیین نامه  ں

به منظور اعالم به شوراي هماهنگی تشکلهاي مهندسی و حرفه اي

حضور در جلسات هیات مدیره انجمن نفت، گاز و پتروشیمی با موضوع مشاغل سخت و زیان آور ں

حضور در جلسه کارشناسی سازمان تامین اجتماعی با حضور شرکاي اجتماعی در محل سازمان تامین اجتماعی ں

جلسه با معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت استان تهران با موضوع بررسی روش تشخیص صالحیت / معرفی به  ں

رئیس کمیته پیمان / معرفتی به رئیس کمیته نظارت و ...

کمیته ماده 12 با موضوع بررسی صدور مجوزهاي ساخت و ساز در اتاق بازرگانی تهران ں

جلسه بررسی مشکالت فعاالن اقتصادي با سازمان تامین اجتماعی در معاونت کسب و کار اتاق تهران ں

حضور در اولین جلسه دوره آموزشی اطالع رسانی و عناصر خبري در تشکلهاي اقتصادي اتاق تهران ں

حضور در جلسه کنفدراسیون صنعت ں

حضور در جلسه اتاق تهران با موضوع مشاغل سخت و زیان آور براي ارتباط با کمیسیون مجلس شوراي اسالمی ں

حضور در کارگروه موسسه تحقیق براي توسعه صنعت احداث با موضوع بررسی تشکیل فدراسیون تحقیقاتی صنعت  ں

احداث

حضور در جلسه بررسی قانون بیمه کارگران ساختمانی در سازمان تامین اجتماعی استان تهران ں

حضور در جلسه بررسی الیحه مشارکت عمومی-خصوصی در مرکز پژوهش هاي مجلس ں

حضور در جلسات بررسی الیحه مشارکت عمومی-خصوصی و تشکیل کمیسیون ویژه در کانون عالی کارفرمایی  ں

ایران

جلسه با دکتر محمودزاده عضو هیات مدیره سازمان ملی مسکن وزارت راه و شهرسازي ں

حضور در همایش تشخیص صالحیت در محل سازمان برنامه استان تهران با موضوع بررسی تغییرات جدید ابالغی ں

حضور در دوره آموزشی برگزاري نمایشگاه ها از سوي اتاق بازرگانی تهران ں

شوراي سیاستگذاري کنفرانس بین المللی توسعه خدمات فنی مهندسی ایران در سازمان توسعه تجارت ں

گزارش به مجمع عمومی عادي سال 601398
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رویدادها و کارگاه هاي آموزشی سندیکا
برگزاري دوره آموزشی مالیاتی جامع با همکاري شرکت تضمین  ں

ں برگزاري دوره آموزشی ماشین آالت با موضوع خوردگی در موتورهاي آب خنک در محل سندیکا

ں برگزاري کارگاه آموزشی قانون تامین اجتماعی و تکالیف کارفرمایان و پیمانکاران 

ں دوره آموزشی ویژه ماشین آالت با همکاري شرکت هسکو، نظام مهندسی معدن در محل سندیکا

ں برگزاري کمپ آموزشی ویژه و جامع با موضوع قانون مالیاتهاي مستقیم توسط سندیکا در محل سندیکا

ں کارگاه آموزشی دعاوي شرایط عمومی پیمان مرتبط با کارفرما و پیمانکار

وضعیت مکاتبات
(نامه هاي وارده و صادره)

تعداد کل تراکنش هاي دبیرخانه: 2720 فقره ں

نامه هاي صادره: 1122 فقره ں

نامه هاي وارده: 1598 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  /  مجمع تشخیص مصلحت نظام /  و ... ں

ں
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مجمع عمومی عادي ساالنه سندیکا 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 شرکت تضمین شرکتهاي ساختمانی ں

ں برگزاري نشست مشترك تشکلهاي کارگري و کارفرمایی بمناسبت هفته کارگر با موضوع هم اندیشی در محل سندیکا

برگزاري دو جلسه ILO در محل سندیکا ں

برگزاري 12 نشست ماهیانه حجم در محل سندیکا (حامیان جامعه مدنی) ں

برگزاري نشست هاي مشترك تشکلهاي همسو (10 تشکل) جهت فعالیت در انتخابات اتاق بازرگانی تهران ں

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

نشست باحضور آقاي دکترجعفریان،مشاورمدیرعامل ومعاونت فرهنگی تامین اجتماعی وآقاي معینی ں

برگزاري کنفرانس مطبوعاتی بااعضاي مسئولین جامعه مدنی ں

جلسه همفکري مشترك هیأت مدیره وشوراي هماهنگی ں

نشست مشترك کانون عالی وکانون عالی شوراهاي اسالمی بانمایندگان کنفدراسیون کارگري ژاپن وپاکستان ں

نشست هم اندیشی وهمفکري باشرکتهاي عضوسندیکا ں

مجمع عمومی عادي به طورفوق العاده شرکت تضمین شرکتهاي ساختمانی ں

نشست تخصصی ویژه اعضاي سندیکا-آشنائی با سرمایه گذاري درشهرجدیدهشتگرد ں

برنامه دیدوبازدیدنوروزي ں

مجموعه نشست هاي ماهانه نهادهاي مدنی در محل سندیکا ں

برگزاري رویدادها و نشست ها در سندیکا



مجمع عمومی عادي سال 1398 سندیکا درنوبت دوم خود در 30 

تیرماه ســـــال 1398 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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