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 نشست

ا رم

ســال ۹8 از نظــر اقتصــادی در حالــی بــه میانه 
که فرصت ها و آســیب هایی بر فضای  می رســد 
کشــور ســایه انداختــه اســت. ایــن  اقتصــادی 
کالن و  فرصت هــا و آســیب ها هــم در اقتصــاد 
هــم در اقتصــاد خــرد، خودنمایــی می کننــد. 
کــه  گفــت ایــن اســت  آنچــه می تــوان خالصــه 
فرصت هــا در همــه حوزه هــای عمومی وجــود 
دارنــد و آســیب ها عمومــا تبعــات آن دســته از 
سیاست های اقتصادی است که تحت الشعاع 

گیرهای سیاسی هستند. جهت 
در ســالهای اخیــر رونــد تاثیرپذیــری اقتصــاد از 
 تحــوالت عرصه سیاســی و دامنه نوســانات آن
بــه طــور ملموس افزایــش یافته اســت. در این 
فرایند دولت خواســته یا ناخواسته در مسیری 
قرار می گیرد که عاقبت آن صرفا به چاره اندیشی 
کشــور محدود می شــود.  بــرای شــرایط جــاری 
این شــیوه عمل در مقابــل چالش های مهمتر 
کالن  کــه همانــا تنظیــم سیاســت های  کشــور 
 اقتصادی اســت، موجب تقویــت نقش آفرینی
کــه   اقتصــادی سیاســی می شــود. موضوعــی 
همیشــه موجــب نگرانــی فعــاالن اقتصــادی و 
که  کارشناســان حوزه شده است. به یاد داریم 
حتــی رئیس جمهور محتــرم در ضرورت برجام 
دالیل فراوانــی مطرح می کردنــد اما مهمترین 

گرفتن دیپلماســی  کــه دوره یارانه  آن ایــن بود 
کنــون دیپلماســی ا کافــی اســت و   از اقتصــاد 
 )در صــورت تصویــب برجــام(  بایــد بــه اقتصاد 

کشور یارانه بدهد )نقل به مضمون( 
کــه رئیس جمهوری محترم  امــا بر خالف آنچه 
در نظر داشــت در سالهای دولت تدبیر و امید، 
کالن اقتصــادی تحــت الشــعاع  سیاســت های 
گر در سال 13۹6   تحوالت سیاسی قرار دارند. ا
دولــت در یــک تصمیــم سیاســی  مجبــور شــد 
دههــا هزار میلیارد  تومان از بدهی موسســات 
و  مــردم  عمــوم  جیــب  از  را  ورشکســته  مالــی 
کند و در ســال 13۹7  مالیات دهندگان جبران 
گــذاری ارز و  شــاهد دخالــت دولــت در قیمــت 
کاالهــا شــدیم امــا  تخصیــص ارز بــرای وارادت 
کشــور به جیب  در نتیجه آن میلیاردها دالر ارز 
رانت خواران و ســودجویان و... رسید، امسال 
نیز در اثر کاهش فروش نفت و کمبود نقدینگی 
دولت، سیاســت های اقتصــادی بیش از همه 
متوجه حفــظ وضع موجــود و ممانعت از بدتر 
اشــتغال  و  مــردم  معشــیتی  وضعیــت  شــدن 
کمیت اقتصاد سیاسی و  آنهاســت. ســابقه حا
کالن اقتصاد  گرفتار شــدن چنبــره تصمیمــات 
کشور یا  در حلقه اجبارهای ناشــی از سیاســت 
برداشــت های نادرســت از اولویت هــا، قدمــت 

طوالنــی دارد. برای مثــال پیش از دولت تدبیر 
و امیــد، طــرح هدفمنــدی یارانه هــا بــه اجــرا 
گذاشته شد اما در مسیر اجرا به دالیل سیاسی 
کســب  به ابــزاری بــرای رقابت های سیاســی و 

رضایت مردم تبدیل شد.
سیاســت های  کالن  اقتصــاد  کــه  آنجایــی  از 
کل را در بر می گیرد و  کشور در سطح  اقتصادی 
که ســطح بنگاه هداری را  برخالف اقتصاد خرد 
کاری یا اخالل  گونه دست  شامل می شود، هر 
در منطــق آن، عــوارض و تبعــات قطعی و بلند 
که هزینه ها و آســیب های آن تمام  مدتــی دارد 
کشــور را در بر می گیرد. بــه عنوان مثال  شــئون 
انحــراف طــرح هدفمنــدی یارانه هــا از مســیر 
کارشناســی خــود سالهاســت هزینــه  اصلــی و 
کــرده و دولت را  کشــور تحمیــل   ســنگینی را بــر 
کــه در فــروش نفــت دچــار تنگنــا  در شــرایطی 
گرفتــاری مضاعفــی مواجــه ســاخته  شــده، بــا 
اســت. در شرایط امروز اولویت تامین معیشت 
کــه تحــت تاثیــر  مــردم بهانــه ای شــده اســت 
همین رویکرد یعنی غلبه و ســیادت سیاسیت 
کشــور به حاشــیه  بــر اقتصــاد، الزامات توســعه 
کاهــش  کــه میــزان  رانــده و شــاهد آن باشــیم 
عمرانــی و  زیرســاختی  اعتبــارات  و   فعالیــت 

کند.   سال به سال رکورد جدیدی را ثبت 

یارانه اقتصاد به سیاست؛ 
معضلی که پایان ندارد

سرمقاهل
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قیمت هــا،  ثبــات  اشــتغال،  مثــل  اهدافــی 
جملــه  از  جامعــه  در  درآمــد  عادالنــه  توزیــع 
که دولت هــا در سیاســت های  مــواردی اســت 
گر  کالن اقتصــادی آنــرا تعقیــب می کننــد. امــا ا
کالن صرفــا آبشــخور اقتصــادی  سیاســت های 
کوتاه  نداشــته و یــا تحــت تاثیــر سیاســت های 
مــدت و انحــراف آفریــن قرارگیــرد، در آنصــورت 
محدودیت منابع، تصمیم گیران دولتی را وادار 
که از اهداف بلندمدت و زیرساختی به  می کند 
کوتاه مــدت و جــاری چرخش  ســمت اهــداف 
که  کننــد. دولتمــردان تصور می کنند با تالشــی 
کشــور بر اســاس  بــرای تامیــن نیازهــای جاری 
اهــداف  دارنــد  روزمــره  سیاســی  اولویت هــای 
بزرگــی را تامیــن و محقــق می کنند امــا واقعیت 
که با تضعیف شاخص های اقتصاد  این اســت 
خــرد اقتصــاد  بــر  آن  مخــرب  تاثیــرات   کالن 
که بر اساس قواعد کتمان است. چرا    غیر قابل 
گونه عــدول از ماهیت اصلی در   علــم اقتصاد هر 
 سیاست های کالن اقتصادی موجب سرریز شدن
خــرد  اقتصــاد  محیــط  بــه  آن  معضــالت    
 می شود. به عنوان مثال تدبیر دولت در مسئله

گــر صرفــا بــه تنظیــم سیاســت های   اشــتغال ا
کوتــاه مدت محدود شــود، افزایش هزینه های 
کمبــود منابع برای امور زیرســاختی و  جــاری و 
کشــور تالــی فاســد چنیــن رویکردی  ســازندگی 
خواهد بود. کما اینکه از سال گذشته با موجی 
فــوری  نیاز هــای  تامیــن  بــه  دولــت  از دعــوت 
مــردم از ســوی تریبون هایــی مواجــه هســتیم 
گرچــه از ســر دلســوزی و بعضــا رقابت های  کــه 
سیاسی مطرح می کنند اما در هر حال موجب 
در  اجرایــی  دســتگاههای  بیشــتر  فرورفتگــی 
روزمرگــی می شــوند. اینکــه از دولــت خواســته 
شود به جای بزرگراه، فرودگاه، سد، تاسیسات 
زیربنایــی و ... بــه فکر بیکاری، فقر و معیشــت 
گفتمــان متناقض  مردم باشــد، برآمــده از یک 
که یک ســوی این ســکه فشــار ها و  اســت. چرا 
 دعوت ها آن است که باید از اعتبارات هزینه ای
کاســته   عمرانــی و زیــر ســاخت و آینــده پژوهی 
گذران و جاری شود.  شود تا صرف هزینه های 
کاهش هزینه های بنیادی  که با  بدیهی اســت 
اشــتغال  تولیــد داخلــی، ســطح  و ســازندگی، 
کاهــش  بــه مــرور  و قــدرت خریــد مــردم و ... 
خواهنــد یافــت و ایــن چرخــه تــا زمــان اصــالح  
گفتمــان متناقــض تــداوم خواهد داشــت. چرا 
کــه این چرخه خــود موجب تشــدید بیکاری و 
کاهــش قدرت خرید مردم و افزایش مشــکالت 

معیشتی مردم می شود.
در چنیــن شــرایطی وقتی می خواهیــم اقتصاد 
را  را تحلیــل و راه حــل اصــالح و بهبــود  خــرد 
که مشــکل اصلی  کنیم متوجه می شــویم   پیدا 
کالن از  در اثــر پذیــری سیاســت های اقتصــاد 
کشــور اســت. بنابراین بخش  شــرایط سیاسی 
که تالش می کند در این بســتر خود  خصوصــی 
کالن  را ســرپا نگه دارد با تبعات سیاســت های 
گذاری بر آن را ندارد.  که توان اثر  مواجه است 

که  گفت معضل اساســی  در مجمــوع می تــوان 
اقتصاد ما با آن مواجه اســت، غیر از مصادیقی 
گســیخته اقتصادی و  مانند فســادهای افســار 
مالی، نقش مخرب بانک ها و موسسات مالی، 
کمبود نقدینگی ارز در اثر  کارآمد،  بوروکراســی نا
کــه دوســتان محتــرم  تحریم هــا و ... آن اســت 
دولت و بخش اقتصادی آن بر اســاس مســائل 
مربــوط بــه سیاســت های زودگــذر و مقطعــی، 
کالن را طــرح ریــزی می کنند.  اهــداف اقتصــاد 
بهبــود در شــرایط اقتصــادی زمانــی می توانــد 
کــه دولــت سیاســت اقتصــادی بــا  روی دهــد 
التــزام بــه همــه عوامــل آن تدویــن و مدیریــت 
نمایــد امــا چنین مســئله ای نمی توانــد بدون 
حضــور بخــش خصوصــی اتفــاق بیفتــد. زیــرا 
بخــش خصوصی و نهادهــای مردمی عمدتا در 
این بخش فعال هستند و تجربه نادیده گرفتن 
منافــع ایــن بخــش و چشم پوشــی از ســوگیری 
تصمیم هــای دولت بر اســاس منافع سیاســی 
کوتاه مدت، درخشــان و موفق نیســت.  غالبــا 
و  صنعتــی  بنگاه هــای  مشــکالت  کلــی  مــرور 
واحدهای تولیدی و خدماتی بخش خصوصی 
که بخش اعظم مشکالتشــان  بیانگر آن اســت 

ریشــه در معضلــی به نام غلبه رویکرد سیاســی 
بر شــئون سیاســت های اقتصــادی دارد. برای 
 درک اثرات منفی این پدیده بر بخش خصوصی

 کافی است به وضعیت صنعت احداث بنگریم. 
از آنجایی که حرفه پیمانکاری شامل مهندسی 
اســت  ســرمایه گذاری  و  ســاخت   _ تــدارکات   _
EPC کرد مــا  در  )EPCF ( اســت، می تــوان ادعا 
F  وجــود  امــا بخــش  هیــچ مشــکلی نداریــم، 
کشورهای صاحب سرمایه  کثر  خارجی ندارد. ا
 )F( نه تنها ما همکاری نمی کنند بلکه از طریق 
تحریم هــا به ما فشــار هــم می آورنــد. در چنین 
کشور در اثر سیاست  شرایطی نقدینگی داخل 
نظــارت  ضعــف  و  مالــی  و  پولــی  گذاری هــای 
بانــک مرکــزی بــر عملکــرد بانک هــای عامــل و 
مالیاتــی،  نظــام  عمیــق  اشــکاالت  همچنیــن 
کــه بــه حلقــه قدرت  کســانی اســت   در اختیــار 
نزدیک ترند و با رانت خواری سرمایه های های 
گاهی موجب فســاد  گرفته و  ملــی را در اختیــار 

نیز می شوند. 
کــه راه حــل مبــارزه بــا معلــول  بــه نظــر می آیــد 
دســتاوردهای  کــه  می خواهیــم  گــر  ا نیســت. 
بهتــری در حوزه اقتصادی داشــته باشــیم باید 
کــه علــت معضالت هســتند  بــه راه حال هایــی 
گر بناســت بانک مرکــزی به عنوان  کرد. ا توجــه 
نهــاد تعییــن کننده سیاســت های پولی کشــور 
قــدرت  و  نباشــد  برخــوردار  کافــی  اســتقالل  از 
کافی برای نظارت بر بانک ها نداشــته باشــد در 
آنصورت چرخه نقدینگی و تامین مالی فعالیت 
اقتصــادی بخصــوص  از بخش هــای  بســیاری 
مواجــه  زیــادی  مشــکالت  بــا  خــرد  اقتصــاد 
که  کمــا اینکــه چنین شــده اســت چــرا  خواهــد 
کارامــد، بخش مهمی  در اثــر نبــود نظارت های 
اختیــار در  بانک هــا  مالــی  ســرمایه های    از 

 کسانی قرار می گیرد که حتی فعالیتهای مخربی 
علیه تولید ملی از طریق واردات غیر ضرور دارند.
 غلبه الزامات سیاسی در حوزه تصمیم گیری های

 اقتصادی معضلی نوظهور نیست اما به تدریج 
گیری هایــی عمیــق تــر  دامنــه چنیــن تصمیــم 
گسترده  می شــود امروزه فســادهای اقتصادی 
کــه برخــی از آنهــا عمومی و رســانه ای می شــود 
طــور  بــه  اســت.  رویکــردی  چنیــن  محصــول 
گفت اقتصاد، بــه حوزه های  خالصــه می تــوان 
گاها خارجــی یارانه می دهد  مختلــف داخلی و 
و هــر چــه دیرتر ایــن روند معیوب اصالح شــود 
هزینــه بیشــتری بر جامعــه تحمیل می شــود و 

فرصت ها نیز به سرعت از دست می رود. 

حــوزه در  سیاســی  الزامــات   غلبــه 
گیری هــای اقتصــادی معضلی   تصمیــم 
نوظهور نیست اما به تدریج دامنه چنین 
گیری هایــی عمیــق تر می شــود  تصمیــم 
 امــروزه فســادهای اقتصادی گســترده 
کــه برخــی از آنهــا عمومــی و رســانه ای 
رویکــردی  چنیــن  محصــول  می شــود 
اســت. اقتصاد، بــه حوزه های مختلف 
داخلــی و گاهــا خارجــی یارانه می دهد 
و هر چه دیرتر این روند معیوب اصالح 
شــود هزینه بیشــتری بر جامعه تحمیل 
می شــود و فرصت هــا نیــز به ســرعت از 

دست می رود 
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مجمع

هیــات  رئیــس  دادمــان  بهمــن  مهنــدس 
مدیــره ســندیکا بــه عنــوان اولیــن ســخنران 
عملکــرد  مــورد  در  را  مدیــره  هیــات  گــزارش 
ضمــن  وی  داد.  ارائــه  گذشــته  ســال 
کــرد: شــرایط  خیرمقــدم بــه حاضــران عنــوان 
کار از اوایــل ســال  کســب و  ــر فضــای  کــم ب حا
13۹7 و بــه ویــژه بعــد از مجمــع عمومی بــه 
متاثــر  کــه  قیمتهــا  جهشــی  افزایــش  دلیــل 
ارز  خ  نــر بی ســابقه  و  بی رویــه  افزایــش  از 
ــرای اعضــای  ــود، اوضــاع بســیار ســختی را ب ب
محتــرم و دوســتان و همــکاران فراهــم آورد 
و  اســت  طاقت فرســا  و  ســخت  قطعــا  کــه 
امیدواریــم بــا برخــورداری از تجــارب ســالها 

تــالش  و  طاقت فرســا  ســختی های  تحمــل 
و فعالیــت توســط شــما عزیــزان و ســربازان 
در  ســخت،  ســال  از  گــذر  بــا  ایــران  آبادانــی 
گشایشــی مواجــه شــویم  ســالهای پیــش رو بــا 
و از دشــواری ها و نامالیمــات موجــود رهایــی 

یابیــم.
صنعــت  فعــاالن  و  صنــف  امیــد  افــزود:  وی 
بنــد  از  رهایــی  بــه  ســازندگی  و  احــداث 
کــه  تورمی بــود  رکــود  از  خــروج  و  تحریم هــا 
تاثیــر  تحــت  را  صنــف  گذشــته  ســالیان  در 
قــرار داده بــود، متاســفانه بــا وضــع و تشــدید 
کاهــش بودجه هــای  ــه و  تحریم هــای ظالمان
آمــده  پیــش  شــرایط  دلیــل  بــه  عمرانــی 

ــرای اعضــای صنــف وهمــه فعــاالن  شــرایط ب
بخــش خصوصــی بســیار ســخت و فرسایشــی 
شــده اســت. بســیاری از شــرکتها و اعضــا در 
رفته انــد  تحلیــل  چنــان  موجــود  شــرایط 
هیــچ،  کــه  را  مســتقیم  دارایی هــای  کــه 
از دســت  نیــز  را  انســانی خــود  ســرمایه های 
بــر  کــم  حا غیررقابتــی  فضــای  در  و  داده انــد 
بخــش  امیدهــای  آخریــن  اقتصــاد  عرصــه 
از دســت رفتــن اســت. خصوصــی در خطــر 

کمیســیونهای  گفت: هیات مدیره و  دادمان 
ــن  ــال ای ــه دنب ــته ب گذش ــال  ــی س ــندیکا ط س
بخــش  رفــت  بــرون  راههــای  کــه  بوده انــد 
کننــد  جســتجو  ورطــه  ایــن  از  را  خصوصــی 

ر گر ا  یا  ا اد  م   در م

دعوت به همگرایی اعضای سندیکا 
برای گذر از چالش های  پیمانکاری

مجمــع عمومی عادی ســالیانه ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایران 
شــرکتهای  ســندیکای  محــل  در  تیرمــاه   30 یکشــنبه  روز  دوم(  )نوبــت 
گــزارش عملکرد  کار این مجمع شــامل  ســاختمانی برگــزار شــد. دســتور 
بــود.  بازرســان  گــزارش  و  مالــی  گــزارش  دبیرخانــه،  و  مدیــره  هیــات 
عــاوه بــر رونــد متعــارف مجمــع، پانــل تخصصــی بــرای بررســی شــرایط 
کشــور و وضعیــت صنعــت احداث در این شــرایط و هم اندیشــی  کنونــی 

و همفکــری  بــرای عبــور از آن بــا حضــور مهنــدس محمــد عطاردیــان، 
مهنــدس بهمــن دادمــان، مهندس ســیامک مســعودی و دکتــر علیرضا 
مقدس  زاده تشــکیل شــد. مطابق روال قانونی مجامع، در ابتدای این 
گلســرخی و مهنــدس علیرضــا ناصرمعدلی  مجمــع مهنــدس علی اصغر 
به عنوان ناظر جلســه و مهندس علی ورزنده به عنوان منشــی مجمع 

انتخاب شدند. 

آخرین امیدهای بخش خصوصی
 در خطر است 

 رئیس هیات مدیره سندیکا:
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حمایــت  جــذب  راههــای  حــال  عیــن  در  و 
قوانیــن  اصــالح  و  دولــت  پشــتیبانی های  و 
رفــع  و  بسترســازی ها  جهــت  در  مقــررات  و 
ــد.  ــع را تبییــن، پیشــنهاد ومطالبــه نمای موان
ایــن راســتا اعضــای هیــات مدیــره دوره  در 
و  کمیســیون ها  همــراه  بــه  ســوم  و  بیســت 
کمیته هــای پرتــالش در ســندیکا  کارگروه هــا و 
کوشــیدند ضرورت هــا واولویت هــای درونــی 
و محیــط بیرونــی را تحلیــل و تعییــن نمــوده، 
و  هم گرایــی  جهــت  در  الزم  تمهیــدات 
صنــف  و  ســندیکا  اعضــا  اهــداف  انســجام 

آورنــد. فراهــم 
ســندیکا،  داخلــی  بعــد  در  افــزود:  وی 
و  آمــوزش  بــا  اعضــا  توانمندســازی 
موقــع  بــه  اطالع رســانی  و  گاهی بخشــی  آ
حوزه هــای  در  جدیــد  مقــررات  و  قوانیــن 
کار قــرار داده  مختلــف صنفــی را در دســتور 
مرکــز  مشــاوره های  از  بهره منــدی  امــکان  و 
ــت ریســک ایجــاد شــده در ســندیکا را  مدیری
بــه جهــت مدیریــت و مهــارت و اســتاندارد 
ســازی در مواجهــه بــا آســیبهای وارده فراهــم 
بــه  موفــق   ۹7 ســال  در  ســندیکا  نمودیــم. 
حوزه هــای  در  آموزشــی  کالســهای  برگــزاری 
مختلــف مــورد نیــاز اعضــا و همچنیــن امــکان 
مدیریــت  مشــاوره های  از  بهره منــدی 
کــه  گردیــد  خــود  اعضــای  بــرای  ریســک 
اعضــای  شایســته  وهمیــاری  حمایــت  بــا 
تربیــت  اهــداف  بــه  رســیدن  در  ســندیکا، 
کلیــه نیروهــای ذی صــالح صنعــت احــداث 
بــا حضــور در جلســات آموزشــی بــه تقویــت 
از  کثــری  اســتفاده حدا و  انســانی  نیروهــای 
ــش  کاه ــررات و  ــن و مق ــود قوانی ــای موج فض

آمــد. عمــل  بــه  شــرکت  هزینه هــای 
رئیــس هیــات مدیــره افــزود: در بعــد بیرونــی، 
پیــش  ســخت  شــرایط  لحــاظ  بــه  ســندیکا 
کثــری خــود  تــالش حدا در ســال ۹7  آمــده 
بــا  مشــترک  نشســت های  برگــزاری  بــا  را 
و  گیــر  وتصمیــم  تصمیم ســاز  نهادهــای 
تأثیرگــذار در زمینــه تدویــن قوانیــن جدیــد 
و  موانــع  رفــع  و  شفاف ســازی  تســهیل،  و 
لوایــح  و  قوانیــن  حــذف  قانونــی،  ابهامــات 
و  کار  و  کســب  مخــل  آیین نامه هــای  و 
اســتفاده از ظرفیت هــای قانونــی موجــود را 
کــه در  قــرارداد  در راس پیگیری هــای خــود 
مــواردی بــه نتایــج قابــل قبولــی دســت یافــت 

و در برخــی مــوارد پیگیری هــا ادامــه دارد .
کــه  کــرد: برخــی از موضوعاتــی  وی تصریــح 
شــده  ح  مطــر مشــکل  عنــوان  بــه  ســندیکا 
اعضــا پیگیــر حــل آن می شــود بعضــًا مســیرها 
و روش هــای مختلــف و جلســات و مکاتبــات 
تــا  دارد  پــی  در  را  فراوانــی  پیگیری هــای  و 
اصــالح  مثــال  طــور  بــه  برســد،  نتیجــه  بــه 
کــه از  تاریــخ تعلــق مالیــات بــر ارزش افــزوده 
ــور  ــون مذک ــالغ قان ــا اب ســال 1387همزمــان ب
از  بعــد  بــوده  مــا مشکل ســاز  اعضــای  بــرای 
پیگیری هــای فــراوان و حضــور در جلســات 
کارشناســی و مدیریتــی در مجامــع  متعــدد 
مالیاتــی،  امــور  ســازمان  جملــه  از  مختلــف 
کمیســیون  ــی،  وزارت امــور اقتصــادی و دارائ
پژوهش هــای  مرکــز  و  دولــت  اقتصــادی 
کمیســیونهای  اســالمی و  شــورای  مجلــس 
مجلــس در ســال جــاری در بنــد »ز« تبصــره 
8 قانــون بودجــه تاریــخ تعلــق مالیــات اصــالح 
کــه  گردیــد و امیــد اســت ایــن اصــالح  و ابــالغ 
در الیحــه مالیــات بــر ارزش افــزوده نیــز عمــل 
شــده اســت در مجلــس بــه تصویــب نهایــی 

بــه  را  آن  مالیاتــی  امــور  ســازمان  و  برســد 
درآورد. اجــرا  مرحلــه 

کــرد: ســندیکا در تعامــل بــا  کیــد  دادمــان تا
اتــاق بازرگانــی ایــران موضوعــات و مشــکالت 
صنفــی خــود را بــا حضــور نماینــدگان ســندیکا 
احــکام  مــاده 12قانــون  کمیتــه موضــوع  در 
گفتگــوی دولــت و بخــش  دائمــی و شــورای 
ــات  ــا اخــذ مصوب ح نمــود و ب خصوصــی مطــر
از  بســیاری  در  صنــف  بــرای  قبــول  قابــل 
ــل  ــی حاص ــج خوب ــه نتای ــات مطروح موضوع
کــه مصادیــق آن توســط دبیــر محتــرم  گردیــد 

می گــردد. گــزارش 
مهنــدس دادمــان برخــی نشســت های موثــر 
نشســت  برشــمرد:  ح  شــر بدیــن  را  ســندیکا 
ریاســت محتــرم ســازمان  بــا  هیــات مدیــره 
نماینــدگان  بــا  نشســت  بودجــه،  و  برنامــه 
کمیســیون عمــران مجلــس و شــورای  محتــرم 
بیمــه ای  معاونــت  بــا  نشســت  اســالمی، 
حــل  جهــت  در  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
مشــکالت بیمــه ای، نشســت هیــات مدیــره 
ــا ریاســت ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان  ب
جهــت  همــکاری  تفاهــم  انعقــاد  و  تهــران 
صالحیــت  تشــخیص  بــرای  خدمــات  ارائــه 
بــا  شــرکتهای دارای رتبــه 3و4و5، نشســت 
تامیــن  جهــت  بانــک  چندیــن  نماینــدگان 
پروژه هــای  در  همــکاری  و  مالــی  منابــع 
چنــد  بــا  نشســت  و  مالقــات  مشــارکتی، 
هیات هــای تجــاری خارجــی در زمینه هــای 
ســرمایه گذاری و ورود تکنولــوژی و تجهیــزات 
در  کــه  اقدامــات  و  نشســت ها  ســایر  و 
گزارشــات دبیــر محتــرم ســندیکا بــه ســمع و 
نظــر شــما اعضــای محتــرم خواهــد رســید.

رئیــس هیــات مدیــره در جمع بنــدی پایانــی 
گذشــته  کــرد: خدمــات فــوق در ســال  عنــوان 
و  راهنمایی هــا  بــا  جــز  اســت  نبــوده  میســر 
پشــتیبانی  و  پیشــنهادات  و  نیازهــا  اعــالم 
ــا وجــود  شــما اعضــای وفــادار و صمیمی کــه ب
مــارا  نارســایی ها  وهمــه  مشــکالت  همــه 
تنهــا نگذاشــتید و بــه مــا فرصــت دادیــد بــا 
بــا  و  جوانتــر  ترکیــب  و  مضاعــف  روحیــه ای 
روحیــه تــر در دوره بیســت وســوم در خدمــت 
کیــد  تا دادمــان  مهنــدس  باشــیم.  عزیــزان 
ــه خدمــت ســروران عــرض شــد  ک ــرد: آنچــه  ک
دبیرخانــه  مســئولیت پذیر  تیــم  توســط 
گردیــده  کنــار اتاقهــای فکــر میســر  ســندیکا در 

رئیس هیات مدیره سندیکا:  
ســندیکا در ســال 97 موفــق بــه 
آموزشــی  کالســهای  برگــزاری 
مــورد  مختلــف  حوزه هــای  در 
امــکان  و همچنیــن  اعضــا  نیــاز 
مشــاوره های  از  بهره منــدی 
مدیریت ریســک بــرای اعضای 
حمایــت  بــا  کــه  گردیــد  خــود 
اعضــای  شایســته  وهمیــاری 
ســندیکا، در رســیدن به اهداف 
کلیه نیروهای ذی صالح  تربیت 
در  حضــور  بــا  احــداث  صنعــت 
تقویــت  بــه  آموزشــی  جلســات 
اســتفاده  و  انســانی  نیروهــای 
موجــود  فضــای  از  کثــری  حدا
کاهــش  و  مقــررات  و  قوانیــن 

هزینه های شرکت به عمل آمد
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اســت. دبیرخانــه، خدمــات فنــی، حقوقــی، 
مالــی،  حــوزه  مشــاوره های  و  قــراردادی 
و  داده  ارائــه  اعضــا  بــه  را  غیــره  و  بیمــه ای 
و  آموزشــی  وســیع  خدمــات  حــال  عیــن  در 
را  اطالعــات  فنــآوری  و  ارتباطــات  و  رفاهــی 
و  برگــزاری ســمینارها، همایش هــا  قالــب  در 
کتــاب و  کنفرانس هــا و نمایشــگاه ها و انتشــار 
کانــال تلگــرام را بــه اعضــای  نشــریه و ســایت و 
کــه جــا دارد مراتــب  محتــرم عرضــه مــی دارد 

ســپاس وتشــکر خــود را اعــالم داریــم.
شــده  انجــام  اقدامــات  گفــت:  دادمــان 
ســال  برنامه هــای  تدویــن  و  ســال۹7  در 
وگســترده تری  خطیــر  بــس  وظایــف  جــاری، 
رقــم زده  ایــن دبیرخانــه  را در ســال۹8برای 
همفکــری  همراهــی،  بــا  قطعــا  کــه  اســت 
محتــرم  اعضــاء  جانبــه  همــه  وپشــتیبانی 
کلیــه  از  مجــددا  می باشــد.  پذیــر  امــکان 
حمایت هــای  داریــم  گرامی انتظــار  ســروران 
از خدمتگــذاران خــود  را  همــه جانبــه خــود 
خاتمــه  در  نفرماینــد.  دریــغ  ســندیکا  در 
تشــکر  و  ســپاس  ســندیکا  مدیــره  هیــأت 
شــرکتهای  مدیــران  از  را  خــود  صمیمانــه 
معنــوی  و  مــادی  کمکهــای  بــا  کــه  عضــو 
خویــش و بــا مســاعدتهای اثــر بخــش در طــول 
ســال۹6 یــاری رســان ســندیکا بــوده انــد ابــراز 
در  کمکهــا  اینگونــه  امیدواریــم  می دارنــد. 
طــول ســال جــاری نیــز تــداوم یابــد. فرصــت را 
کارکنــان ســندیکا  مغتنــم شــمرده از تالشــهای 
عضــو،  شــرکتهای  بــه  رســانی  خدمــت  در 

می کنــم.  تشــکر  صمیمانــه 
کــه  ســالی  در  کــرد:  کیــد  تا پایــان  در  وی 
گذشــت تعــدادی از مدیــران ارشــد شــرکتهای 
گرامی خــود  خانــواده  از  را  بســتگانی  عضــو، 
منــان  خداونــد  از  کــه  دادنــد  دســت  از 
بــرای  و  ابــدی  آمــرزش  درگذشــتگان  بــرای 
مســئلت  شــکیبایی  و  صبــر  بازمانــدگان 
می نماییــم.  صنــف مــا نیــز تعــدادی از بــزرگان 
کــه از جملــه می تــوان  خــود را از دســت داد 
مدیرعامــل  بابــازاده  ناصــر  مهنــدس  بــه 
کــرد، بــرای ایشــان  شــرکت مــاه دشــت اشــاره 
ــزان درگذشــته نیــز طلــب آمــرزش  و ســایر عزی
گرامی ســالمتی،  داریــم. بــرای همــه ســروران 
بــزرگ  پــروردگار  شــادکامی از  و  موفقیــت 

می نمایــم. مســئلت 

ســندیکای  دبیــر  گالبتونچــی  ج  ایــر دکتــر 
ضمــن  نیــز  ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای 
کــرد: بســیار  بــه حاضــران عنــوان  خیرمقــدم 
کــه در آخریــن ســال دوره بیســت و  خرســندم 
ــا در ســومین  گردیــده ت ســوم توفیقــی نصیبــم 
و  دبیــر  عنــوان  بــه  فعالیــت خویــش  از  ســال 
منتخــب  مدیــره  هیــات  تصمیمــات  مجــری 
گــزارش عملکرد ســال  13۹7  اعضــای ســندیکا 

بــه اطــالع حاضــران برســانم.  را 
کار پیمانــکاری  کــرد: در مجمــوع  وی عنــوان 
کار دشــواری اســت و ســال بــه ســال ســخت تر 
دادن  ادامــه  جــز  چــاره ای  امــا  اســت  شــده 
کــه  همانطــوری  نیســت.  کوشــی  ســخت  و 
مســتحضرید از خــرداد مــاه ســال 13۹7 یعنــی 
گذشــته تــا  بعــد از مجمــع عمومی عــادی ســال 
کــه در خدمــت شــماییم، شــرایط پیــش  کنــون 
نســبت  و وضعیــت صنــف  اقتصــاد  در  آمــده 
و ســخت تر  پیچیده تــر  گذشــته  بــه ســالهای 
شــده و ایــن موضــوع بــر فعالیــت، اقدامــات، 
مصوبــات و رویکــرد هیــات مدیــره و دبیرخانــه 
ســندیکا اثــر داشــته تــا بیــش از پیــش بــا تــالش 
صنــف  بــرای  اثرگــذاری  اقدامــات  مضاعــف 
مدیــره  هیــات  مصوبــات  باشــند.  داشــته 
ظرفیت هــای  راســتای  در  گذشــته  ســال  در 
کشــور بــوده  برنامه هــای اقتصــادی و عمرانــی 
و بــر اســاس چالش هــای روی داده در حــوزه 
صنعــت احــداث بــا رصــد دقیــق و تصمیمــات 
از شــرایط و حــل  رفــت  بــرون  بــرای  ســازنده 
ــه نیــز  مشــکالت اقــدام شــده اســت و دبیرخان
ایــن  نمــودن  اجرایــی  بــرای  را  خــود  تــالش 

کار بســته اســت. مصوبــات بــه 
 1200 از  بیــش  گذشــته  ســال  در  افــزود:  وی 
فقــره مکاتبــه توســط دبیرخانــه ســندیکا ثبــت 
تعــداد  ایــن  نیمــی از  از  بیــش  اســت.  شــده 
نامــه از طریــق ســندیکا تهیــه و تنظیــم شــده و 
بــرای نهادهــا و ســازمانهای مهــم ارســال شــده 
اســت. بــا توجــه بــه شــرایط دشــوار ذکــر شــده، 
عــالوه بــر مکاتبــات و پیگیری هــای حضــوری و 
تلفنــی، حضــور موثــر نماینــدگان دبیرخانــه در 

مجامــع بیــرون ســازمانی و تعامــل بــا ســازمانها 
و تشــکلها نیــز بــه نحــو قابــل توجهــی افزایــش 
ح و پیگیــری  یافتــه و برونــداد مســائل و طــر
مجامــع  در  صنــف  بــه  مبتــال  موضوعــات 
مرتبــط و مختلــف یکــی دیگــر از سیاســت های 
خصــوص  ایــن  در  کــه  می باشــد  دبیرخانــه 
آمــده  دســت  بــه  نیــز  توجهــی  قابــل  نتایــج 

اســت. 
بــا  و  موفقیت آمیــز  برگــزاری  ســندیکا  دبیــر 
شــکوه نکوداشــت هفتادمیــن ســال تاســیس 
ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای 
مهم تریــن  از  را   ۹7 ســال  مــاه  بهمــن  در 
ضمــن  و  دانســت،  مدیــره  هیــات  اقدامــات 
 80 جشــن  برگــزاری  بــرای  امیــدواری  اظهــار 
صنــف،  بــزرگان  حضــور  بــا  ســندیکا  ســالگی 
گذشــته را  رمــز موفقیــت ســندیکا در 70 ســال 
کــه نســل بــه نســل  پایمــردی بزرگانــی دانســت 
ســاخته اند.  را  ســندیکا  و  داشــته اند  حضــور 
کــه در  کــرد  گالبتونچــی ابــراز امیــدواری  دکتــر 
 80 جشــن  برگــزاری  شــاهد  بهتــری  شــرایط 

باشــد.  ســندیکا  ســالگی 
هیــات  دیگــر  موثــر  اقــدام  گالبتونچــی  دکتــر 
بــه  بــزرگ  تشــکل  ایــن  نــام  ثبــت  را  مدیــره 
عنــوان ســندیکا در اداره ثبــت شــرکتها دانســت 
ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای  گفــت:  و 
کار ثبــت شــده بــود امــا  ایــران قبــال در وزارت 
ثبــت آن در اداره ثبــت شــرکتها اقــدام جدیدی 
بــود. عــالوه بــر ثبت نام »ســندیکای شــرکتهای 
کلمــه »ایران« در پســوند  ســاختمانی ایــران« و 
ــا  ــزد اداره ثبــت شــرکتها ب ســندیکا و ثبــت آن ن
رقــم  دیگــری  رســمی اتفاق  روزنامــه  در  ج  در
ــه  ــندیکا ب ــوی س ــت »آرم« و لوگ ــورد و آن  ثب خ
نــام ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران 
روزنامــه  در  ج  در بــا  شــرکتها  ثبــت  اداره  نــزد 
بــر  ســندیکا  لوگــوی  گذشــته  در  رســمی بود. 
امــا  می خــورد  هــم  اســتانها  برخــی  ســربرگ 
شــرکتهای  ســندیکای  اختصاصــی  کنــون  ا

ســاختمانی ایــران اســت.  
ــا اشــاره بــه رونمایــی از ســایت  دبیــر ســندیکا ب

رمــز موفقیــت ســندیکا پایمــردی بزرگانی اســت که 
نسل به نسل حضور داشته اند 

دبیر  سندیکا:
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جدیــد ســندیکا بــا هــدف تقویــت ارتبــاط بــا 
کــرد:  عنــوان  بهینــه خدمــات  ارائــه  و  اعضــا 
بــه عنــوان  در حــال حاضــر ســایت ســندیکا 
کارا و درجــه یــک در حــال ارائــه  یــک ســایت 
خدمــات بــه اعضای ســندیکا اســت، و برازنده 
ســندیکایی بــا چنیــن قدمتــی شــده اســت. 
کانال هــای مجــازی فعــال ســندیکا و  تشــکیل 
گرام  پخــش برنامه هــا به شــکل الیــو در اینســتا
نیــز در راســتای ایجــاد بســتر ارتباطــی موثــر بــا 
اعضــا بــوده اســت. تشــکیل باشــگاه اطالعاتــی 
کــه  از اعضــا نیــز در حــال شــکل گیری اســت 
در ســایت ســندیکا در دســترس خواهــد بــود. 
رســانه های مختلــف خبــری بــه طــور مرتــب 
اســتخراج  بــه صنــف  مربــوط  اخبــار  و  رصــد 
قــرار داده شــده اســت.  و در خدمــت اعضــا 
 در ایــن زمینــه الزم اســت از خدمــات ارزنــده
 آقــای موســوی و همــکاران ایشــان در بخــش 

کنــم.  IT  دبیرخانــه ســندیکا تشــکر 
پیــام  بــه ماهنامــه  اشــاره  بــا  دبیــر ســندیکا 
آبادگــران بــه عنــوان ارگان ســندیکا از زحمــات 
مدیرمســئول و دبیــر ایــن ماهنامــه، و رئیــس 
دفتــر  همــکاران  و  انتشــارات،  کمیســیون 

کــرد.  انتشــارات نیــز تقدیــر 
وی در ادامــه بــه برخــی از اقدامــات دبیرخانه 
کــدام از آنهــا  کــرد و دربــاره هــر  ســندیکا اشــاره 
کــه شــامل مــوارد زیــر  توضیحاتــی ارائــه داد 

بــود: 
ارزش  بــر  مالیــات  تعلــق  تاریــخ  1-اصــالح 
 8 تبصــره  »ز«  بنــد  در  پیمانــکاران  افــزوده 
ســال  ده  از  بعــد   ۹8 ســال  بودجــه  قانــون 
الیحــه  در  و  ســندیکا  مســتمر  پیگیــری 
کــه بــا  اصــالح قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده 
تصویــب مجلــس ابــالغ می گــردد و همچنیــن 
کیــد بــه پرداخــت مالیــات بــر ارزش افــزوده  تا
کثــر  حدا قانــون  در  کارفرمایــان  ســوی  از 
کــه در  اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی 
۹8/03/18 مصــوب شــد، و در ایــن زمینــه 
کمیســیون  اعضــای  مســعودی،  مهنــدس 
قوانیــن و مقــررات و آقــای تکلــی شــبانه روز 
کــه بدیــن وســیله از تالش هــای  کردنــد  تــالش 

می شــود.  تشــکر  و  تقدیــر  آنهــا 
 147 مــاده  تبصــره3  اصــالح  2-پیشــنهاد 
پیشــنهاد  مســتقیم  مالیات هــای  قانــون 

قانــون  اصــالح  الیحــه  در  ســندیکا 
اســالمی که  شــورای  مجلــس  مالیات هــای 

اســت. شــده  ح  مطــر
3- درخواســت بخشــودگی جرائــم مالیاتــی 
بــا  مالیاتــی  بدهــی  تهاتــر  همزمــان  و 
کــه بــه صــورت اســناد خزانــه  مطالبــات اعضــا 
کــه ظرفیــت ایــن موضــوع در  اسالمی اســت 
بــه  آن  اجرایــی  آیین نامــه  و  بودجــه  قانــون 

اجراســت. مرحلــه  در  و  رســید  تصویــب 
4- پیگیــری مشــکالت اعضــا در حــوزه تامیــن 
بخشــودگی  درخواســت  قبیــل  از  اجتماعــی 
کــه  اجتماعــی  تامیــن  بیمه هــای  جرائــم 
رعایــت  درخواســت  اجراســت،  حــال  در 
بخشــنامه و مصوبــات شــورای عالــی تامیــن 
اجتماعــی بــا موضــوع مقطــوع بــودن ضریــب 
کــه در ایــن  ح هــای عمرانــی   حــق بیمــه طر
مــورد الزم بــه ذکــر اســت طــی ســالهای قبــل 
شــورای عالــی از ســاختار تامیــن اجتماعــی بــه 
غلــط حــذف شــده بــود و اعتراضاتــی از طــرف 
ــه از  ک ــه همــراه داشــت  تشــکلهای مختلــف ب

طــرف ســندیکا مهنــدس ملکیانی فــرد ایــن 
کــرد و امــروز بــه ســمت  امــر را بــه جــد پیگیــری 

احیــای ایــن شــورا رفته ایــم. 
 5- پیگیــری رفع مشــکل صــدور ضمانت نامه
کــه در ایــن مــورد مکــررا دیده   از ســوی بانکهــا 
مشــکلی  وجــود  محــض  بــه  بانکهــا  شــده 
ماننــد وجــود یــک چــک برگشــتی از صــدور 
کــه  می کننــد  خــودداری  ضمانت نامــه 
ســندیکا در ایــن زمینــه پیگیری هــای زیــادی 
کــرده و دســتاوردهای بزرگــی داشــته اســت.  
6-انعقــاد تفاهم نامــه بــا ســازمان مدیریــت 
امــور  بــرای  تهــران  اســتان  برنامه ریــزی  و 
کــه  تشــخیص صالحیــت رتبه هــای 3و4و5 
طــی آن از ظرفیــت ســندیکا اســتفاده خواهــد 
شــد. در بخــش تشــخیص صالحیــت خانــم 
مهنــدس اجاقــی زحمــات فراوانــی را متحمــل 

شــده اســت. 
و  تعدیــل  شــاخص های  تهیــه  در  7-تاثیــر 
کمیســیون  که  فهرســت های بها در ســال ۹7 
کشــیده و ســازمان  فنــی مــا زحمــت زیــادی 
مدیریــت و برنامه ریــزی شــاخصه ســه ماهــه 
دوم را بــا پیشــنهاد ســندیکا بــه طــور مــاه بــه 
خ ارز  ــر ــا فشــار تغییــرات ن ــرده ت ک مــاه منتشــر 

کنتــرل شــود. 
بخشــنامه های  اصــالح  درخواســت   -8
بــا  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  ارزی  تعدیــل 
کثــری اعضــا از  هــدف بهبــود و اســتفاده حدا

بخشــنامه ظرفیــت 
اســالمی با  خزانــه  اســناد  مشــکل  ۹-رفــع 
اســناد  خریــد  قــدرت  حفــظ  اصــالح 
اصــالح بخشــنامه  ابــالغ  اســالمی و   خزانــه 

 در تاریخ 98/07/17
در  مشــارکت  »قــرارداد  نمونــه  تهیــه   -10
ســاخت« به عنوان قرارداد نمونه و پیشــنهاد 
بــه ســازمان ملــی مســکن و بازآفرینــی شــهری 
کمیســیون  کــه در ایــن زمینــه همــکاران مــا در 

ــتند. ــری داش ــل تقدی ــالش قاب ــاد ت اقتص
مشــارکت  الیحــه  بررســی  در  مشــارکت    -11
عمومــی- خصوصــی در مرکــز پژوهش هــای 
کانــون  و  اســالمی ایران  شــورای  مجلــس 
در  ســندیکا  محوریــت  بــا  کارفرمایــی  عالــی 

اســت انجــام  حــال 
مشــاغل  آیین نامــه  اصــالح  پیشــنهاد   -12

دبیر سندیکا: 
از  بیــش  گذشــته  ســال  در 
توســط  مکاتبــه  فقــره   1200
دبیرخانــه ســندیکا ثبت شــده 
مکاتبــات  بــر  عــالوه   . اســت 
و  حضــوری  پیگیری هــای  و 
تلفنی، حضور موثــر نمایندگان 
بیــرون  مجامــع  در  دبیرخانــه 
ســازمانی و تعامل با ســازمانها 
قابــل  نحــو  بــه  نیــز  تشــکلها  و 
توجهی افزایش یافته و برونداد 
پیگیــری  و  ح  طــر و  مســائل 
صنــف  بــه  مبتــال  موضوعــات 
مختلــف  و  مرتبــط  مجامــع  در 
سیاســت های  از  دیگــر  یکــی 
کــه  می باشــد   دبیرخانــه 
در ایــن خصــوص نتایــج قابــل 
آمــده  دســت  بــه  نیــز  توجهــی 

است  
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 نشست

ســخت و زیــان آور و حضــور فعــال در جلســات 
از  مختلــف  مجامــع  در  آن  اصــالح  برگــزاری 
شــورای  خانــه  دبیــر  و  تهــران  اتــاق  جملــه 

گفتگــو 
13- ارائــه پیشــنهاد اصــالح قانــون مشــاغل 
مجلــس  در  حضــور  بــا  آور  زیــان  و  ســخت 

اســالمی  شــورای 
اجرایــی  آئین نامــه  ابــالغ  14-درخواســت 
تبصــره ذیــل بنــد »ب« مــاده 10 قانــون برنامــه 

ششــم توســعه
کاربــردی  کارگاههــای آموزشــی-  15-برگــزاری 
بــا هــدف آشــنایی اعضــا بــا قوانیــن و مقــررات 

مربــوط بــه حــوزه صنعــت احــداث
ســندیکا  دبیرخانــه  گفــت:  ادامــه  در  وی 
شــورای  دبیرخانــه  بــا  تنگاتنــگ  تعامــل  در 
ــا اســتفاده از ظرفیــت مــواد قانــون  گفتگــو و ب
کار و مــاده  کســب و  بهبــود مســتمر محیــط 
مســائل  دائمی کشــور،  احکانــم  قانــون   12
بــه ســندیکا  کــه  را  و مشــکالت پیمانــکاران 
شــورای  اصلــی  صحــن  در  می شــود  ارجــاع 
ح و در برخــی از مــوارد بــه نتایجی  گفتگــو مطــر
ح  مطــر مــوارد  کــه  اســت  یافتــه  دســت  نیــز 

: ح می باشــد  بدیــن شــر شــده در شــورا 
1-بررســی مشــکالت اســناد خزانــه اســالمی با 

عنــوان ابزارهــای نویــن تامیــن مالــی 
شــرایط  بازنگــری  و  اصــالح  2-درخواســت 

ن  می پیمــا عمو
نیمــه  ح هــای  طر اجــرای  نحــوه  3-بررســی 

تمــام 
اجتماعی تامین  سازمان  ساختار   4-اصالح 

تامین  عالی  شورای  احیای  موضوع 
اجتماعی 

کارگــران  بیمــه  حــق  محاســبه  5-نحــوه 
نی  ختما ســا

اســالمی در  خزانــه  اســناد  6-تخصیــص 
در  اجتماعــی  تامیــن  مطالبــات  پرداخــت 

بیمــه  حــق  کســورات 
ــت و  ــی دارئیهــای ثاب ــد ارزیاب 7-نحــوه تجدی

مالیــات متعلــق 
خ مالیــات مســتقیم از  8-کاهــش دریافــت نــر

اشــخاص حقوقــی 
۹- بررســی نحــوه احیــا و نوســازی بافت هــای 

فرسوده 
ــار  10- پیشــنهاد اصــالح بخشــنامه جبــران آث
ناشــی از افزایــش قیمــت ارز در پیمان هــای 

ــی فاقــد تعدیــل ریال
بخــش  فعــاالن  مشــکالت  بررســی   -11
تــدارکات  ســامانه  مــورد  در  خصوصــی 
واخــذ  ســتاد(  )ســامانه  دولــت  الکترونیکــی 

کارمــزد  هزینــه 
12-رفــع شــرط نداشــتن بدهــی غیــر جــاری 
بانک هــا  شــعب  ســوی  از  برگشــتی  چــک  و 
دیگــر  و  بانکــی  ضمانتنامه هــای  صــدور  در 

بانکــی خدمــات 
13- و ....

کــرد: برگــزاری  گالبتونچــی تصریــح  ج  دکتــر ایــر
مســئولین  بــا  حضــوری  متعــدد  جلســات 
دولــت و مجلــس و اســتفاده از ظرفیت هــای 
و  موضوعــات  پیگیــری  بــرای  موجــود 
کارشناســی  کار و حضــور پرتــوان  دســتورات 

در  همــواره  نیــز  مجامــع  کلیــه  در  ســندیکا 
کــه باعــث ثبــت برخی  کار بــوده اســت  دســتور 
اصالحــی  صــادره  بخشــنامه های  و  قوانیــن 
و  اســت،  گردیــده  نــام ســندیکای شــما  بــه 
برگ هــای دیگــری از فعالیت هــای منســجم 
در  شــما  نماینــدگان  دقیــق  برنامه ریــزی  و 

دارد. دوره  ایــن 
کمیســیون های  گفــت:  گالبتونچــی  دکتــر 
رهبــری  طبــق  کارشناســی   و  تخصصــی 
بــه  منظــم  صــورت  بــه  مدیــره  هیــات 
بررســی های  و  جلســات  برگــزاری 
بــا  و  نمــوده  اقــدام  خویــش  کارشناســانه 
کمیتــه و یــا نشســت های  کارگــروه،  تشــکیل 
تخصصــی نســبت بــه بحــث، تبــادل نظــر و 
مربوطــه  راهکارهــای  ارائــه  و  آراء  تجمیــع 
کارشناســی  بازوهــای مشــورتی  عنــوان  بــه 
و  نموده انــد  بســیاری  تالشــهای  ســندیکا 
کارشناســی نتایــج  حرکــت و تــالش در مســیر 
قابــل تاملــی را بــرای اعضــا در پیــش داشــته 
موثــر  تعامــل  و  دوســویه  ارتبــاط  اســت. 
سیاســت های  از  یکــی  اعضــا  و  دبیرخانــه 
در  تــالش  و  بــوده  دبیــر  عنــوان  بــه  بنــده 
تغییــر  ارتباطــی،  مشــکالت  رفــع  جهــت 
رویه هــای اطــالع رســانی و خبــری، تســریع 
امــور ارتباطــی آغــاز شــده و بــه زودی اخبــار 
بهــره برداری هــای جدیــد بــه ســمع و نظــر 
شــما خواهــد رســید و همگــی شــاهد نتایــج 

بــود.  خواهیــم  آن 
و  هوشــمندی  گفــت:  پایــان  در  وی 
تقویــت  و  حفــظ  و  مســئولیت پذیری 
دبیرخانــه  و  اعضــا  ســویه  دو  ارتباطــات 
ســندیکا الزمــه پیشــرفت خواهــد بــود و تقاضــا 
می کنــم حمایــت، پشــتیبانی فکــری، معنــوی 
و همیاری هــای خویــش را از ســندیکای خــود 
نــام  بــه  اشــاره  نفرماییــد. وی ضمــن  دریــغ 
همراهــی  از  ســندیکا  کارمنــدان  و  کارکنــان 
ایــن  اهــداف  پیگیــری  در  آنهــا  همــکاری  و 
کــرد و ابــراز امیــدواری  تشــکل بــزرگ قدردانــی 
کارشناســان و  کــرد بــا همــت هیــات مدیــره، 
کارمندان ســندیکا در ســنوات آینــده اقدامات 

شــود.  حاصــل  بزرگتــری  نتایــج  و  بیشــتر 
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مجمــع  قانونــی  مراحــل  برگــزاری  از  پــس 
عنــوان  بــه  ناصرمعدلــی  علیرضــا  مهنــدس 
نماینــده حاضــران در مجمــع از تــالش هیــات 
ــود  ــن ب ــر ای ــرار ب ــت: ق گف ــرد و  ک ــکر  ــره تش مدی
کنــار هیــات مدیــره  کــه اعضــای ســندیکا در 
کننــد. تفــاوت بیــن حضــور فعــاالن  فعالیــت 
بخــش خصوصــی در صحنــه بــا نبــودن آنهــا 
اســت.  مملکــت  نبــود  و  بــود  بیــن  تفــاوت 
کشــورها نشــده  جنــگ جهانــی باعــث نابودی 
ک  خــا بــا  جنــگ  در  غربــی  آلمــان  اســت. 
امــا در عــرض 8 ســال توســط  یکســان شــد 
اروپــای  شــد.  بازســازی  خصوصــی  بخــش 
شــرقی 250 ســال ســابقه تمــدن داشــت امــا 
ــای  ــی از اروپ ــاد دولت ــلط اقتص ــض تس ــه مح ب

غربــی عقــب مانــد.
وی افــزود: تجربــه جهانــی نشــان داده اســت 
نیســت  جنــگ  تخریبــی  بمــب  بزرگتریــن 
بلکــه اقتصــاد دولتــی اســت. اقتصــاد دولتــی 
بلکــه  می بــرد،  بیــن  از  را  اقتصــاد  تنهــا  نــه 
ــره  ــرده، نســل ها را دژن ک فســاد شــدید ایجــاد 
نســل   5 معتقدنــد  کارشناســان  می کنــد. 
طــول می کشــد تــا نســل دژنــره شــده آلمــان 
شــرقی بــه پــای آلمــان غربــی برســد و مدیــران 

را  ســابق  صفــات  همــان  انســانی  نیــروی  و 
کســی می توانــد ایــن  کننــد. امــا چــه  کســب 
وضــع را تغییــر دهــد و نجــات دهنــده باشــد؟ 
علیرضــا ناصرمعدلــی افــزود: نجــات دهنــده 
دوم  اقتصــاد  کنــون  ا کــه  چیــن  در  اقتصــاد 
جهــان را دارد، بخــش خصوصــی بــوده اســت. 
کنــون کــه ا  نجــات دهنــده اقتصــاد مــا هــم 

   80 درصد آن دولتی اســت بخش خصوصی 
خصوصــی  بخــش  کــه  چــرا  بــود  خواهــد 

دارد.  را  کار  ایــن  تخصــص 
وی افــزود: در دیــن و مذهــب مــا ظلم پذیــر 
همچــون ظالــم مقصــر اســت چــون مظلــوم 
امــروزه  می کنــد.  تولیــد  را  ظالــم  کــه  اســت 
دولتــی  اقتصــاد  ایــران  در  ظلــم  بزرگتریــن 
اســت. بخــش خصوصــی هــم مظلومی اســت 
کننــده ظالم اســت.  کــه بــا ســکوت خــود تولیــد 
و  کرده ایــد  کار  ایــن مملکــت  همــه شــما در 
کار 8 ســال پیــش  کــه چگونــه بــرای  می بینیــد 
کــه  اوراق ســه ســال بعــد را می دهنــد، اوراقــی 
در بــورس 38 درصــد تنزیــل می شــود یعنــی 
تنهــا 5 درصــد پــول شــما را می دهنــد و شــما 
کرده ایــد. دولــت  در برابــر ایــن ظلــم ســکوت 
از شــما  امــا  را نمی دهــد  پــول شــما  محتــرم 

می گیــرد.  افــزوده  ارزش  مالیــات 
پیشــرفته  دنیــای  در  افــزود:  ناصرمعدلــی 
مالیــات را در ازای ســود دریافــت می کننــد و 
که ســود نداشــته باشــد برای او مالیات  کســی 
تعلــق نمی گیــرد. امــا در ایــران یــک بیســتم 
صــورت وضعیــت شــما را پرداخــت می کننــد 
پرداخــت  را  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  گــر  ا و 
می کننــد،  ممنوع الخــروج  را  شــما  نکنیــد 

کشــور تنهــا بــه دســت بخــش    نجــات  
هیــچ  در  و  اســت  ممکــن  خصوصــی 
بخــش  جــز  گروهــی  جهــان  کجــای 
نبــوده  کار  ایــن  بــه  قــادر  خصوصــی 
بخــش  قســمت  پیشــروترین  اســت، 
خصوصی هم ســازندگان هســتند. باید 
کننــد  مســئوالن مملکــت اعتقــاد پیــدا 
خصوصــی بخــش  احیــای   بــدون   کــه 

 کشور نجات نمی یابد

 نجات  کشور تنها به دست بخش خصوصی ممکن است
 مهندس علیرضا ناصرمعدلی:

آنهــا  تائیــد  و  حاضــران  از  گیــری  رای  از  پــس 
گــزارش دبیــر،  گــزارش هیــات مدیــره و  بــرای 

مالــی  گــزارش  مجمــع  از  بخــش  ایــن  در 
توســط  13۹8 ســال  بودجــه  و   13۹7  ســال 

 مهنــدس ســاالر علیــاری خزانــه دار ســندیکا 
قرائــت و بــه تصویــب حاضــران رســید. حداقــل 
حــق عضویــت پرداختی برای اعضــا 40 میلیون 
گرفتــه شــد و روزنامــه اطالعــات بــه  ریــال در نظــر 
عنــوان روزنامــه رســمی انتخاب شــد. مهنــدس 
کــرد: در  گــزارش خــود تصریــح  علیــاری در پایــان 
گذشــته 13 شــرکت جدیــد بــه ســندیکا  ســال 

گرامی می داریــم.   کــه مقــدم آنهــا را  پیوســتند 
گــزارش هیــات  در بخــش دیگــری از مجمــع 
محمدعلــی  مهنــدس  توســط  بازرســان 
ارائــه  مجمــع  در  حاضــران  بــه  پورشــیرازی 

بــه تصویــب رســید.  آرا  اتفــاق  بــا  و  شــد 
و  ســندیکا  فعالیــت  کامــل  گــزارش 
یــک  قالــب  در  نـــــــــــیز  آن   کمیـــــــــــسیونهای 
 مجلــــــــــــــــد چاپــی در اخـــــــــــتیار حاضـــــــــــران 

گرفت. قرار 

تعیین حق عضویت سال  1398
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 نشست

چــه  بنــده  کرده ایــد؟  چــه  مقابــل  در  شــما 
ــات  ــم. مــن در انتخاب کرده ای ــرده ام؟ ســکوت  ک
کــردم در ایــن مقطــع حســاس  گذشــته عنــوان 
بایــد مجمــع مــا بــا جمعیــت بیشــتری برگــزار 
شــود. همــه بایــد جمــع شــوند و میــزان طلــب 
کننــد، تــا همــه بــا هــم بــه  روز خــود را عنــوان 

کنیــم.  قــوه قضائیــه مراجعــه 
کــه  کــرد: در قــوه قضائیــه اســت  وی تصریــح 
کنیــم نجــات ایــن مملکــت تنهــا  بایــد ثابــت 
اســت  ممکــن  خصوصــی  بخــش  دســت  بــه 
گروهــی جــز بخــش  کجــای جهــان  و در هیــچ 
اســت،  نبــوده  کار  ایــن  بــه  قــادر  خصوصــی 
هــم  خصوصــی  بخــش  قســمت  پیشــروترین 
ســازندگان هســتند. بایــد مســئوالن مملکــت 
کــه بــدون احیــای بخــش  کننــد  اعتقــاد پیــدا 
کشــور  کشــور نجــات نمی یابــد. ایــن  خصوصــی 
بیــن  از  ترامــپ  ماننــد  افــرادی  اقدامــات  بــا 
نمــی رود ولــی بــا اقتصــاد دولتــی از بیــن می رود. 
گاه در جنــگ شکســت نخورده،  کشــور مــا هیــچ 
تاریــخ نشــان داده مــا در جنــگ از وجــب بــه 
کــس  کرده ایــم وهیــچ  ک خــود دفــاع  وجــب خــا
ولــی  اســت.  نبــوده  مملکــت  کننــده  اشــغال 
ــت  ــر اس ــم مخرب ت ــگ ه ــی از جن ــاد دولت اقتص

نابــود می کنــد. را  کشــورها  و 
عضو شــورای عالی ســندیکا پیشــنهاد داد همه 
ــا اســتخراج  گــرد هــم آینــد و ب اعضــای ســندیکا 
ــی  ــکاران، آمادگ ــه پیمان ــت ب میــزان بدهــی دول
ــد. وی  کنن ــالم  ــور اع کش ــی  ــرای آبادان خــود را ب
زیــاد   feasible پــروژه  ایــن ســرزمین  گفــت: در 
آن  در  می تواننــد  پیمانــکاران  اغلــب  و  اســت 
کننــد و بــا یــک پنجــم قیمــت و یــک  شــرکت 
چهــارم زمــان آنهــا را بــه اتمــام برســانند. بایــد 
بــا صــدای بلنــد بــه دولــت بگوییــم نجــات ایــن 
کــردن  کشــور از فســاد، بیــکاری، و رکــود زنــده 

بخــش خصوصــی اســت.  
دولــت    افــزود:  معدلــی  ناصــر   علیرضــا 
کار  خاطــر  بــه  عســلویه  در  دالر  میلیــارد   207
اســت،  کــرده  ضــرر  دولتــی  بخــش  بــه  دادن 
و  نیســت  مقصــر  نیــز   دولتــی  بخــش  البتــه 
اتخــاذ روشــهای اشــتباه مــا را بــه اینجــا رســانده 
اســت. راه حــل موجــود نیــز اداره امــور بــا تفکــر 
بخــش خصوصــی اســت، در ایــن مــورد  نیــز هــر 
کــه ملــزم اســت از حــق خــود  کســی بایــد بدانــد 

کنــد.  دفــاع 

مهنــدس  مجمــع   از  دیگــری  بخــش  در 
و  ســندیکا  ســایت  دربــاره  موســوی  مهــرزاد 
بــه حاضــران  قابلیت هــای آن توضیحاتــی را 
ــان  ــرد: 8 ســال از زم ک ــوان  ــه داد. وی عن ارائ
کــه  گذشــته بــود  فعالیــت وب ســایت ســندیکا 
کار آن  طبــق دســتور هیــات مدیــره دســتور 
کــرد تــا عــالوه بــر ارائــه اطالعــات و اخبــار  تغییــر 
را  آنهــا  دیگــر  نیازهــای  اعضــا،  بــه  روز  بــه   

دهــد. پوشــش 
ــاره  ــی درب ــزود: در ایــن ســایت توضیحات وی اف
شــده  داده  آن  فعالیت هــای  و  ســندیکا 
ارائــه  آن  از طریــق  اســت. خدمــات ســندیکا 
اســت، همــه بخشــنامه ها و اطالعــات  شــده 

شــاخص های  جملــه  از  صنــف  بــه  مربــوط 
تعدیــل و قوانیــن و مقــررات دولتــی مرتبــط در 
گرفتــه اســت، دسترســی بــه  اختیــار اعضــا قــرار 
کاربــردی شــرکتها و مــواردی از ایــن  عملیــات 

دســت ممکــن شــده اســت. 
در  مــا  اهــداف  از  یکــی  کــرد:  تصریــح  وی 
بازســازی ســایت ســندیکا معرفــی اعضــا اســت، 
اعضــا  اختیــار  در  امکاناتــی  راســتا  همیــن  در 
گرفــت از جملــه امــکان قــرار دادن  قــرار خواهــد 
معرفــی  ســایت،  در  شــرکتها  معرفــی  کلیــپ 
صفحــه  ایجــاد  قالــب  در  شــرکتها  توانمنــدی 
شــرکت،  کاتالــوگ  ارائــه  اعضــا،  بــرای  رزومــه 

 ... و  شــرکت،  گالــری  ارائــه 

در بخــش پایانــی مجمــع پانلــی بــا هــدف بررســی 
کنونــی صنعــت احــداث و راه هــای بــرون  شــرایط 
ــا حضــور مهنــدس بهمــن دادمــان  رفــت از آن ب
مهنــدس  ســندیکا،  مدیــره  هیــات  رئیــس 
محمــد عطاردیــان عضــو شــورای عالی ســندیکا، 
کمیسیون  مهندس ســیامک مسعودی رئیس 
ــدس زاده  ــا مق ــر علیرض ــررات و دکت ــن و مق قوانی
 اردبیلــی عضــو هیــات مدیــره ســندیکا  تشــکیل

 شد. 
بهمــن دادمــان در بخــش آغازیــن پانــل عنــوان 
صنعــت  در  خوبــی  احــوال  و  اوضــاع  کــرد: 
ــروژه  ــف پ ــا تعری کار م ــاس  ــم. اس ــداث نداری اح
بــه  رو  رونــد  اســت.  پــروژه  مالــی  تعریــف  و 

تــا   13۹6 ســال  از  موضــوع  ایــن  ک  اســتهال
کــه در دســترس همــگان  اعــدادی  بــا  کنــون 
گویــا اســت. بودجــه مصوب ســال  اســت بســیار 
13۹6 حــدود 78 هــزار میلیــارد تومــان بــوده 
کــه در ســال 13۹7 بــه 62 هــزار میلیــارد  اســت 
بحــث  گــر  ا کــه  اســت  یافتــه  تقلیــل  تومــان 
مربــوط بــه تعدیــل در آن اعمــال شــود عمــال 
حــدود 70 درصــد بودجــه عمرانــی ســال ۹6 در 

ابــالغ شــده اســت.  ســال 13۹7 مصــوب و 
عمرانــی  بودجــه   13۹8 ســال  در  افــزود:  وی 
کــه  حــدود 64/8 هــزار میلیــارد تومــان بــوده 
گــر ارزش واقعــی بودجــه را بــا احتســاب جهش  ا
قیمتهــا در نظــر بگیریــم عمــال چیــزی در حــدود 

توضیحاتی درباره سایت سندیکا 
 

پانل بررسی شرایط کنونی صنعت احداث
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45 هــزار میلیــارد تومــان ســال 13۹7 خواهــد 
کــه عــدد تقلیــل یافتــه ای اســت و نشــان  بــود 
ســقوط  سراشــیبی  در  مــا  کــه  دارد  ایــن  از 

ــتیم. ــی هس ــای عمران ــع طرحه ــن مناب تامی
مصــوب  بودجه هــای  ایــن  از  گفــت:  وی 
بــه  آن  تمــام  بــه  قریــب  و  اعظــم  قســمت 
گــذاری اســناد خزانــه اسالمی اســت  طریقــه وا
و  اســت  علــت  بــر  مزیــد  هــم  آن  تنزیــل  کــه 
کــه  ــر آن واقــف هســتند. تصویــری  همــگان ب
از  و  ک  اســتهال مــا می دهــد  بــه  اعــداد  ایــن 
کــه بــا  کاری اســت  بیــن رفتــن ســازمانهای 
اعتمــاد جمهــوری اســالمی در طــی 40 ســال 
ــل  ــرده و تبدی ک ــدا  ــد پی ــده و رش ــته بالی گذش
کــدام  کــه در هیــچ  بــه شــرکتهایی شــده اند 
از رشــته های متعــارف و حتــی غیرمتعــارف 
ندارنــد.  کــم  چیــزی  کشــور  در  ســیویل 
رفتــن  بیــن  از  معــرض  در  اینهــا  همگــی  و 

. هســتند
اطالعــات  ایــن  گفــت:  دادمــان  مهنــدس 
قوانیــن  و  بودجه ریــزی  از  روشــنی  تصویــر 
کــه نشــان دهنــده  و مقــررات موجــود دارد 
که توســعه در آن  رویکرد غیرتوســعه ای اســت 
کــه پیشــنهادات  جایــی نــدارد. علیرغــم ایــن 
ــرای اصــالح ســاختار و جلوگیــری از  مکــرری ب
شــکلی  در  کــه  بالموضــوع  یارانه هــای  ارائــه 
مشــهود و غیرمشــهود ســاری و جــاری اســت 
نگرفتــه  قــرار  توجــه  مــورد  امــا  شــده  ارائــه 
اســت. در عیــن حــال تحــت عناویــن مختلــف 
ارجــاع می دهنــد و  بــه ســرمایه گذاری  را  مــا 
کــه  ایــن مســئله را دائمــا تئوریــزه می کننــد 
دوران بودجه ریــزی توســط دولــت تمــام شــد 

کــرد. و حــال بایــد ســرمایه گذاری 
کــرد: در عیــن حــال در مقــام  دادمــان تصریــح 
ســرمایه گذاری  چنیــن  بــرای  بسترســازی 
ــدن  ــه نش ــد ارائ ــود دارد مانن ــی وج ــز موانع نی
ســرمایه گذاری،  بــرای  الزم  مشــوقهای 
انجــام نشــدن اصــالح قراردادهــای بانکــی، 
ــع بانکــی، متناســب  محدودیــت بیشــتر مناب
ــا توجیــه اقتصــادی ایــن  ــول ب خ پ ــر نبــودن ن
کارفرمایــی  روحیــه  بــودن  کــم  حا طرحهــا، 
پیرامونــی  قوانیــن  اصــالح  عــدم  روابــط،  بــر 
عملیاتــی  ســرمایه گذاری،  تســهیل  بــرای 
اجرایــی  بــرای  قانونــی  تکالیــف  نشــدن 
قانــون   1۹ تبصــره  ماننــد  قوانینــی  شــدن 
بودجــه، ارائــه نشــدن تضامیــن نقدشــونده 

مانــدن  دولتــی  فاینانــس،  در  قطعــی  و 
تضمینــی  خریــد  محصــول،  خ گــذاری  نر
محصــول امــا پرداخــت بــا تاخیــر و از طریــق 
اســناد خزانــه، عــدم تشــکیل بــازار ســرمایه، 
از  بورس بــازی  جذابیت هــای  جلوگیــری 
می دهــد  نشــان  کــه   ... و  ســرمایه،  تامیــن 
را  رویکــرد  کــه  نیســت  پــول  صرفــا نداشــتن 
کــرده بلکــه عــدم توجــه جــدی  غیرتوســعه ای 

امــر وجــود دارد.  ایــن  مــورد  و موثــری در 
افــزود:  ســندیکا  مدیــره  هیــات  رئیــس 
کــم  عمــران  موضــوع  بــه  کــه  همانقــدری 
هزینه هــای  مــورد  در  می شــود   توجهــی 
اقــدام  بــاز و وســعت نظــر  بــا دســت  جــاری 
طریقــی  هــر  بــه  جــاری  بودجــه  می شــود، 
و  کســر  قیمــت  بــه  حتــی  می شــود  تامیــن 
اصــالح بودجه هــای عمرانــی. اساســا هیــچ 
گســیخته  لجــام  افزایــش  برابــر  در  منعــی 
ایــن  نــدارد.  وجــود  جــاری  هزینه هــای 
کــه می تــوان بــه عنــوان یکــی  وضعیتــی اســت 
کــه مهنــدس معدلی  از وجــوه اقتصــاد دولتــی 
آن  در  کــه  برشــمرد  کردنــد  اشــاره  آن  بــه 
کشــور بــه هزینه هایــی  ســرمایه های آتــی ایــن 

می یابــد.  تخصیــص  نــدارد  بازدهــی  کــه 
گفــت: در چنیــن وضعیتــی تنهــا راه حلــی  وی 
کــه بتوانیم  کــه پیــش روی مــا اســت ایــن اســت 
کشــور خــود و در چهارچــوب  ج از قلمــروی  خــار
کار  صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی دنبال 
کــه  کنیــم  بگردیــم و ســازمانهای خــود را حفــظ 
کار هــم موانعــی وجــود دارد از جمله  بــرای ایــن 
نبــود تضامیــن، و محــروم بــودن از حمایتهــای 
بــرای ناچاریــم  کــه  سیاســی  و   بانکــی 

داشــته  مســتمری  فعالیت هــای  آنهــا  رفــع   
شــرایطی چنیــن  در  بتوانیــم  تــا   باشــیم 

فرصتــی  کار خــود  بقــای ســازمانهای  بــرای   
بخریــم.  

بایــد در ســه  مــا  افــزود:  مهنــدس دادمــان 
عرصــه دولــت، قــوه مقننــه، و قــوه قضائیــه 
کــم ادامــه  مکالمــه خــود را بــا نهادهــای حا
اصــالح  جهــت  در  مفاهمــه ای  و  دهیــم 
دســت  بــه  حداقل هــا  کســب  و  مســائل 
نکتــه  از  راه  ایــن  در  امیدواریــم  آوریــم. 
بهره منــد  شــما  راهنمایی هــای  و  نظــرات 

شــویم. 

مهندس دادمان: 
 در ســال 1398 بودجــه عمرانی 
حدود 64/8 هزار میلیارد تومان 
گر ارزش واقعی بودجه  بــوده که ا
را بــا احتســاب جهــش قیمتهــا 
در نظــر بگیریــم عمال چیــزی در 
حــدود 45 هــزار میلیــارد تومــان 
ســال 1397 خواهد بود که عدد 
تقلیــل یافتــه ای اســت و نشــان 
از ایــن دارد کــه مــا در سراشــیبی 
ســقوط تامین منابــع طرحهای 

عمرانی هستیم.
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 نشست

پیشکســوت  عطاردیــان  محمــد  مهنــدس 
صنعــت احــداث و عضــو هیــات مدیره ســندیکا 
کــس  کنونــی هــر  کــرد: در شــرایط  نیــز عنــوان 
کار و تخصــص خــود اقداماتــی  بایــد در حــوزه 
ــن  ــا از بی ــاق م ــاد و اتف ــد اتح ــد. نبای ــام ده انج
جمــع  هــم  دور  بایــد  شــویم.  متفــرق  و  بــرود 
اقــدام  مناســب  تصمیــم  اتخــاذ  بــا  و  شــویم 
گفتمــان  کنیــم. بــه عبارتــی الزم اســت در یــک 
عمومــی راه حلــی پیــدا شــود و بــرای انجــام آن 

بــه شــکل دســته جمعــی اقــدام شــود. 
محمــد  مهنــدس  ســخنرانی  پخــش   از  پــس 
ســازمان  جهانــی  اجــالس  در  عطاردیــان 
کار، وی در توضیــح ایــن ســخنرانی  بین المللــی 
تغییــر  حــال  در  جهــان  در  کار  آینــده  گفــت: 
تخصص هــای  آینــده  ســال  چنــد  تــا  و  اســت 
مــا منتفــی خواهــد بــود. بســیاری از مشــاغل 
ــدی  ــز از بیــن خواهــد رفــت و سیســتم جدی نی
ایجــاد خواهــد شــد. در ایــن وضعیــت مشــاغل 
ایجــاد  مجــازی  فضــای  بــه  وابســته  جدیــد 
ــی  ــازمان بین الملل ــال در س ــد. امس ــد ش خواه
بنــگالدش  از جملــه  کشــورهای مختلفــی  کار 

کــه  کشــورهای آفریقایــی حضــور داشــتند  یــا 
توجهــی  قابــل  پیشــرفتهای  مســائل  ایــن  در 
کــه مــا همچنــان  بــه دســت آورده انــد در حالــی 

درگیــر مســائل موجــود هســتیم. 
مهنــدس عطاردیــان افــزود: مــن دربــاره آینــده 
ســخنرانی  کار  بین المللــی  ســازمان  در  کار 
نیــز  را  تحریم هــا  نوعــی مســئله  بــه  و  داشــتم 
کــردم. توضیحاتــی ارائــه دادم دربــاره  ح  مطــر
بمبــاران  ماننــد  تحریــم  کــه  مســئله  ایــن 
و دولتهــا  بــا حکومتهــا  کــه  اســت  شــیمیایی 
می بــرد.  بیــن  از  را  مــردم  و  نــدارد  کاری 
ــا  ــد ب ــک بای ــات دیپلماتی ــردم اختالف ک ــوان  عن
کــه از  کــه دولتــی  کــرات حــل شــود نــه ایــن  مذا
توافــق بین المللــی بیــرون رفتــه بگویــد بایــد هــر 
ــی  ــه تحریم های ــود وگرن ــرا ش ــد اج ــه می گوی آنچ

کــرد.  را اعمــال خواهــد 
کــردم در جهــان  کیــد  کــرد: مــن تا وی تصریــح 
خاطــر  بــه  و  هســتند،  تحریــم  کشــور   70
انســانی  منابــع  و  کارفرمایــان  تجــاری  رابطــه 
کشــورها  ســایر  کار  نیــروی  بــا  کشــورها  ایــن 
می بیننــد،  صدمــه  افــراد  از  وســیعی  طیــف 

نشــانه  را  حکومتهــا  و  دولتهــا  تنهــا  تحریــم 
ــورت  ــای ص ــا بحث ه ــال ب ــر ح ــرد. در ه نمی گی
گرفتــه بیــن مخالفــان و موافقــان، و رســیدن 
وارد  موضــوع  ایــن  مقــرر  ضمنــی  توافــق  بــه 
گفتگــوی جهانــی شــود تــا دربــاره آن  صحنــه 

گــردد.  تصمیم گیــری 

  مهنــدس جاویدشــیران از شــرکت ترانشــه 
پــل و راه خطــاب بــه حاضــران و اعضــای پانــل 
ــکاران اجرایــی هســتیم  ــرد: مــا پیمان ک عنــوان 
و سیاســی نیســتیم، امــا بــا سیاســیون طــرف 
کردنــد،  هســتیم. اســناد خزانــه را بــه مــا غالــب 
نبایــد از روز اول آن را می پذیرفتیــم امــا حــال 
از  رفتــن  بیــرون  بــرای  بایــد  پذیرفته ایــم  کــه 
ــه نظــر مــن ضــروری اســت  کنیــم. ب آن فکــری 
همــه بــا هــم طومــاری بــه ســازمان مدیریــت و 
برنامه ریــزی بنویســم و بپرســیم چــرا در قبــال 
کــه بــه روز انجــام می دهیــم بــه  کار و هزینــه ای 

مــا اســناد خزانــه 4 ســاله می دهنــد. 
وی افــزود: اعضــای صنــف مــا در برابــر مســائل 
می رونــد.  بیــن  از  انفــرادی  طــور  بــه  موجــود 
ــی، اســناد  ــه نظــر می رســد بعــد از اســناد فعل ب
گــر  ا و  بــود  خواهــد  راه  در  هــم  ســاله  چنــد 

ــش  ــم بخ ــام ندهی ــی انج ــر و همگان ــدام موث اق
کشــور از بیــن  خصوصــی و بــه ویــژه ســازندگان 

خواهنــد رفــت. 
شــیران،  مهنــدس  ســخنان  تائیــد  در 
در  گــر  ا کــرد:  عنــوان  ناصرمعدلــی  مهنــدس 
شــرایطی ناچــار از پذیــرش اوراق شــدیم، امــروز 
کنونــی می توانیــم بــرای تغییــر آن  و در شــرایط 
ــاری  ــه آم ــا ارائ ــم ب ــا می توانی ــم. م کنی شــکایت 
انجــام  خصوصــی  بخــش  کــه  پروژه هایــی  از 
داده و جزئیــات آن، تــوان خــود را بــه دولــت 
ــه اوراق خــود  ــا ارائ کنیــم. می توانیــم ب معرفــی 
بــه نهادهــای دولتــی از آنهــا وام بگیریــم و بــرای 
کنیــم. بــرای  انجــام پروژه هــای feasibel اقــدام 
باشــیم.  متحــد  اســت  الزم  امــور  ایــن  همــه 
کــس بــه جامعــه متفــرق بهــا نمی دهــد. هیــچ 
هــر  خواســت  حاضــران  از  معدلــی  مهنــدس 

کــدام از آنهــا بــا اســتفاده از ارتباطــات میــان 
دوســتان  و  همــکاران  ســایر  خــود  فــردی 
صنــف  جلســات  در  شــرکت  بــرای  را  خــود 
کننــد تــا همدلــی و همراهــی بیشــتری  ترغیــب 
اعضــا میــان  در  صنفــی  اقدامــات  بــرای    

 ایجاد شود. 
از  کشــور  گــر روزی شــرایط  ا کــرد  وی تصریــح 
کنونــی بدتــر شــود یکــی از مقصــران  وضعیــت 
انتظــار  همــواره  کــه  چــرا  هســتیم  مــا  اصلــی 
ــرای اقــدام درســت از عالمــان و متخصصــان  ب

جامعــه بیشــتر اســت.

تحریم صرفًا دولتها و حکومتها را نشانه نمی گیرد 
 پیشکسوت صنعت احداث و عضو هیات مدیره سندیکا:

اسناد چند ساله در راه است
 

کــس بایــد  کنونــی هــر  در شــرایط 
خــود  تخصــص  و  کار  حــوزه  در 
اقداماتی انجام دهد. نباید اتحاد 
و اتفــاق مــا از بیــن بــرود و متفــرق 
شــویم. باید دور هم جمع شــویم 
و بــا اتخاذ تصمیم مناســب اقدام 
کنیم. به عبارتی الزم است در یک 
پیــدا  حلــی  عمومــی راه  گفتمــان 
شــود و بــرای انجــام آن بــه شــکل 

دسته جمعی اقدام شود 
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دیگــر  عضــو  مســعودی  ســیامک  مهنــدس 
کمیســیون  هیــات مدیــره ســندیکا و رئیــس 
قوانیــن و مقــررات ســندیکا نیــز از حاضــران 
مســیر  را  ســندیکا  مســیر  گــر  ا تــا  خواســت 
همــکاران  و  دوســتان  می داننــد  درســتی 
کننــد و  ــا آن دعــوت  خــود را بــرای همراهــی ب
گــر ایــن مســیر را نادرســت می داننــد آن را بــه  ا

کننــد. انتقــاد  چالــش بکشــند و 
کــه  کنونــی  شــرایط  در  کــرد:  عنــوان  وی 
ســخت ترین دوره پیمانــکاری اســت و تــوان 
ایــن  اعضــای  در  آســیب  پذیــرش  تحمــل  و 
کمتریــن حــد خــود رســیده اســت  صنــف بــه 
دلیلــی بــرای انــزوا وجــود نــدارد. بــرای پرهیــز 
ــه  ــاع از منافــع صنــف ب از ایــن آســیب ها و دف
حضــور همــه اعضــا نیــاز داریــم. چــاره همــه 
گردهمایــی نیســت،  کارهــا نوشــتن طومــار یــا 
روشــهای مختلفــی بــرای پیگیــری مطالبــات 
رســالت  داریــم  قبــول  گــر  ا دارد.  وجــود 
دفــاع  روشــهای  ســازماندهی  ســندیکاها 
جمعــی از صنــف اســت بایــد بــا تقویــت صنــف 

کنیــم.  کمــک  بــه اقــدام موثــر آن 
تالشــهای  و  کارهــا  همیــن  گــر  ا افــزود:  وی 
کنــون بــه جــای 15 درصــد  شــبانه روزی نبــود ا
تــا سررســید  انتشــار  از  قــدرت خریــد  حفــظ 
ارزش  بــر  مالیــات  می گرفتیــم،  درصــد   8
افــزوده 2 برابــر امــروز مــا را جریمــه می کــرد و 
تامیــن اجتماعــی بیشــتر از ایــن بــر مــا فشــار 
کنــون  کــه ا کالم، در جایــی  مــی آورد. در یــک 

کارهــا را بــا  ایســتاده ایم نبودیــم. همــه ایــن 
انجــام  می دهیــد  مــا  بــه  شــما  کــه  نیرویــی 
کــه وقتــی شــما  داده ایــم و ســوال ایــن اســت 
نیســتید بــا چــه انگیــزه و امیــدی بایــد ایــن 

کارهــا را انجــام دهیــم. 
گروهی  کــرد: هــر هیــات مدیــره یــا  وی تصریــح 
عهــده   بــر  را  امــور  مســئولیت  ســندیکا  در 
بگیرنــد بایــد بداننــد شــان و وظیفــه ســندیکا 
تبییــن راههایــی بــرای دفاع از حقــوق جمعی 
زمینــه  ایــن  در  حل هــا  راه  و  اســت،  صنــف 
نیــز تنهــا یــک راه حــل نیســت. در ســطوح 
مختلــف راه حل هــای مختلفــی وجــود دارد 
کــه بــرای همــه آنهــا بایــد همفکــری شــود و در 
نهایــت هیــات مدیــره ســندیکا بــا راهنمایــی 
ــه پیــش ببــرد.  شــما راهکارهــای موجــود را ب

 با آغاز برنامه پرســش و پاســخ مهندس برادران 
کــرد: عــده ای  توکلــی از شــرکت بتــن آجــر عنــوان 
از پیمانــکاران از ســندیکا مایوس شــده اند چون 
نشــده  بــرآورده  آنهــا  انتظــارات  می کننــد  فکــر 
ایــن  بایــد  آنهــا  کــردن  بــرای عالقمنــد  اســت، 
کــه  کــرد. بــرای نمونــه زمانــی  موانــع را برطــرف 
بســیاری از پیمانــکاران بــا بانکهــا درگیــر بودنــد و 
ــا بدتریــن شــکل ممکــن پیمانــکاران را  بانکهــا ب
گر اعضا  نابــود می کرد، ســندیکا فراخــوان داد که ا
ــا بانــک مشــکل دارنــد آن را بــه ســندیکا اعــالم  ب
کنند، بنده برای اطالع رســانی به ســندیکا اقدام 
کــردم امــا جــواب جامــع و کاملی دریافت نکــردم. 
در ایــن زمینــه ســندیکا می توانســت بــرای دیــدار 
اعضایی که مشــکل بانکی داشــتند با مسئوالن 

یــک بانــک خــاص جلســاتی را ترتیــب دهــد.   

مهنــدس ســیاوش امینــی مدیرعامــل و عضو 
کــرد  هیــات مدیــره شــرکت پورنــام نیــز عنــوان 
کنــد مســئوالن ناچارند  گــر شــرایط ادامــه پیــدا  ا
ــه  ک ــی  ــرای پیمانکاران ــدان اویــن بنــدی ب در زن
قــادر بــه پرداخــت بدهی هــای خــود نیســتند 
ــر مهنــدس  ــه ایــن تذک کــه در پاســخ ب بســازند، 
کــرد: کیــد  تا دادمــان  مهنــدس   امینــی، 
 چنیــن بنــدی را هــم بایــد خــود مــا پیمانــکاران 

بسازیم. 
کــرد: تجربــه نشــان   مهنــدس امینــی تصریــح 
نتیجــه  کنیــم  عمــل  منســجم  گــر  ا داده 
در  و  مــا  گــوش  بغــل  درســت  می گیریــم. 
شــده  تعریــف  پــروژه  دالر  میلیــارد  عــراق 300 
 اســت، بیــن عــراق و ایــران فاصلــه ای نیســت
ایــن  برابــر  در  ترکیــه  مقامــات  عملکــرد  امــا 

ــئوالن  ــرد مس ــا عملک ــه ب ــل مقایس ــا قاب پروژه ه
میلیــارد   300 ایــن  کســی  چــه  نیســت.  مــا 
کار همــه جانبــه را هدایــت خواهــد  دالر بــازار 
تــوان در  موجــود  اقتصــادی  مزیــت  کــه   کــرد 

گیــرد. مــا بایــد  کار   فنی-مهندســی مــا را بــه 
گریبانگیــر   راه بیفتیــم وگرنــه مســائل زیــادی 
بدهکارتــر  روز  بــه  روز  بــود،  خواهــد  مــا  همــه 

شــد.  خواهیــم 
کــرد: بایــد پرســید چــه پیــش زمینــه  وی عنــوان 
ذهنــی در صادرکننــدگان اوراق قرضــه وجــود 
کــه پیمانــکار مجبــور  گاهــی از ایــن  کــه بــا آ دارد 
اســت اوراق را با دیســکانت 35 درصد بفروشــد 
ــا  ــه آن می نماینــد، آی ــه ارائ کنــد، اقــدام ب کار  ــا  ت
کــه معتقدنــد پیمانــکاران دارنــد  جــز ایــن اســت 

و بایــد پــس بدهنــد.  

وا وجود ندارد   در شرایط کنونی دلیلی برای انز
 عضوهیات مدیره سندیکا و رئیس کمیسیون قوانین و مقررات سندیکا:

اگر منسجم عمل کنیم 
نتیجه می گیریم 

 دو عضو سندیکا:

هر هیات مـــدیره ای  در ســـــــــــندیکا 
بگیرنــد  عهــده   بــر  را  مســئولیت 
ســندیکا  وظیفــه  بداننــد   بایــد 
تبیین راههایی برای دفاع از حقوق 
جمعــی صنــف اســت،  در ســطوح 
 مختلــف راه حل هایــی  وجــود دارد 
کــه بــرای همــه آنهــا بایــد همفکــری 
را  ســندیکا  مدیــره  هیــات  و   شــود 

به پیش ببرد  
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 نشست

ــره  مهنــدس مصطفــی زاده عضــو هیــات مدی
می خواهیــم  مــا  کــرد:  عنــوان  نیــز  ســندیکا 
اقتصــاد خــرد را تحلیــل و راه حــل اصــالح و 
کــه اقتصــاد  کنیــم در حالــی  بهبــود را پیــدا 
بــه  دســت  اساســی  مشــکل  بــا  مــا  کالن 
کالن نــه در اختیــار مــا  گریبــان اســت. اقتصــاد 
اســت و نــه مــا تــوان اثرگــذاری در آن را داریــم. 
ــا ســه معظــل اساســی مواجــه  ایــن اقتصــاد ب

اســت:
گرفتــاری دولــت بــا  فســاد اداری و مالــی   -1
فســاد  آن   از  بخش هایــی  کــه  طــوری  بــه 

اســت. شــده  نهادینــه 
2-بانکهــا و موسســات مالــی نقــش بانکداری 
داری  شــرکت  بیشــتر  و  ندارنــد  را  واقعــی 
می کننــد تــا بانکــداری ایــن موضــوع باعــث 
انحــراف در اهــداف و همــکاری تعــدادی  از 
آنهــا در فســادهای موجــود  شــده  بــه طــوی 
ــارت  ــل و غ ــف و می ــغول حی ــده ای مش ــه ع ک
ــا  ــتند. و بانکه ــا هس ــته در بانکه ــروت انباش ث
نیــز در مقابــل ســعی دارنــد ضــررو زیــان ناشــی 
مرکــزی  بانــک  از  را  خــود  کارهــای  ندانــم  از 

یعنــی مــردم جبــران نماینــد.  
جــای  بــه  سیاســی  اقتصــاد  کمیــت  حا  -3

اســت.  اقتصــادی  سیاســت 
وی افــزود: دوســتان محتــرم دولــت و بخــش 
اقتصــادی آن بــر اســاس سیاســت، اقتصــاد 
شــرایط  در  بهبــود  می کننــد.  ح ریــزی  طر را 

کــه  دهــد  روی  می توانــد  زمانــی  اقتصــادی 
ــت سیاســت اقتصــادی را تدویــن و آن را  دول
کــه بخــش  مدیریــت نمایــد و ایــن تــا زمانــی 
خصوصــی بــه عرصــه نیایــد ممکــن نیســت 
و نیــاز بــه یــک انســجام و تحــرک جــدی در 
بخــش  هــم  آن  اســت،  خصوصــی  بخــش 
کــش و ســالم. متاســفانه  خصوصــی زحمــت 
وقتــی از بخــش خصوصــی صحبــت می شــود 
خصولتــی  بخــش  نظرشــان  مــد  دولتی هــا 
بــه  آنهــا   اســت  کاذب  خصوصــی  بخــش  و 
ــد.  ــادی ندارن ــی اعتم ــی واقع بخــش خصوص
بایــد  مــا  بنابرایــن  اســت،  ایــن  مــا  مشــکل 
بخــش   

ً
مجــددا امــر  متولیــان  و  دولــت  بــه 

خصوصــی واقعــی را تعریــف نمــوده و از آنهــا 
تقویــت  نجــات  راه  بپذیرنــد  کــه  بخواهیــم 

اســت. واقعــی  بخــش خصوصــی 
وی گفت: حرفه پیمانکاری شامل مهندسی، 
سرمایه گذاری اســت  و  ســاخت  تــدارکات، 
مشــکلی  هیــچ   EPCدر مــا  اســت   )EPCF(
خارجــی  وجــود  مــا    F بخــش  امــا  نداریــم. 
ســرمایه   صاحــب  کشــورهای  کثــر  ا نــدارد. 
از  حتــی  نمی کنــد  همــکاری  مــا  بــا   )F(
طریــق تحریمهــا بــه مــا فشــار نیــز می آورنــد. 
کســانی  اختیــار  در  هــم  داخــل  نقدینگــی 
می کننــد.  تجــارت  بیشــتر  آن  بــا  کــه  اســت 
گاهــی فســاد آور نیــز می شــود  کــه  تــا تولیــد 
وبطوریکــه بــا واردات بــی رویــه تولیــد ملــی 

کــرده انــد، بخــش  را نیــز بــا مشــکل مواجــه 
بیشــتر  اســت.  گرفتــار  مــا  ماننــد  نیــز  تولیــد 
کارگاههــای تولیــدی یــا تعطیــل شــده انــد و 
ــال  ــا در ح ــده ی ــادره ش ــا مص ــط بانکه ــا توس ی
تعطیــل شــدن هســتند یــک بازدیــد ســاده 
تائیــد  را  رونــد  ایــن  صنعتــی  شــهرکهای  از 
کــرد ایــن مشــکالت همــه مربــوط بــه  خواهــد 
کالن اســت، بنابرایــن مــا بــه عنــوان  اقتصــاد 
کمــک ســایر  کنیــم بــا  یــک NGO بایــد تــالش 
ح شــرایط موجــود بــه  تشــکل ها ضمــن شــر
اعتــراض  وضعیــت  ایــن  آورنــدگان  وجــود 
ــه  کامــل ب ــا انســجام  ــد ب کنیــم. مــا بای ــی  مدن
رونــد  ایــن  ادامــه  بــا  بگوییــم  امــر  متولیــان 
کشــور بــه قهقــرا مــی رود. حاصــل تــالش صــد 
کــه شــامل انباشــت ســرمایه و  ســاله شــرکتها 
تجربــه و انتقــال تکنولــوژی و تربیــت منابــع 
بیــن  از  حــال  در  بــوده  مدیریتــی  و  انســانی 
رفتــن اســت و بــا ادامــه ایــن رونــد تــا چنــد 
کــه خــدای  ســال آینــده بــه جایــی می رســیم 
گــر بخواهیــم یــک ســاختمان 2 طبقه  نکــرده ا
همســایگانمان  از  تعــدادی  مثــل  بســازیم 

بــه دامــان خارجیــان شــویم.  دســت 

دکتــر علیرضــا مقــدس زاده عضــو دیگــر  ایــن 
ــکاری  ــا هم ــندیکا ب ــرد: س ک ــوان  ــز عن ــل نی پان
جملــه  از  خــود  تخصصــی  کمیســیونهای 
قوانیــن و مقــررات، فنــی، تحقیــق و توســعه و 
... تالشــهای زیــادی انجــام داده بطــور مثــال 
کمیســیون تحقیــق و توســعه در خصــوص  در 
توســعه ای  مباحــث  در  اســتراتژی  تدویــن 
از وضعیــت  رفــت  بــرون  و مدیریتــی جهــت 
آورده  عمــل  بــه  جــدی  اقدامــات  موجــود 
اقتصــادی  نابســامانی های  شــاید  اســت. 

باعــث شــده  بــر شــرکتها  کــم  ومشــکالت حا
خودشــان  ســندیکای  بــا  دوســتان  ارتبــاط 
کــه  کمرنــگ شــود. ممکــن اســت اقداماتــی 
بزرگــواران  شــما  نماینــدگان  عنــوان  بــه  مــا 
کامــل بــه ســمع  انجــام می دهیــم بــه طــور 
شــما  خواســته های  یــا  و  نرســد  نظرتــان  و 
گــوش مــا نرســد و یــا شــاید بدلیــل  عزیــزان بــه 
از ناشــی  و دلزدگی هــای  ناراحتی هــا   همــان 
اقدامــات  از  بعضــی  مانــدن  نتیجــه  بــی   
انجــام  کــه  رســیدید  نتیجــه  ایــن  بــه  مــا 

اســت. فایــده  بــی  حــوزه  ایــن  در  هــرکاری 
مــا  آشــیل  پاشــنه  مــن  نظــر  بــه  افــزود:  وی 
در  اســت.  یکپارچگــی  و  وحــدت  فقــدان 
درون ســندیکا مــا بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 
کــه بایــد بــا ســایر تشــکل ها همبســتگی ایجــاد 

حاکمیت اقتصاد سیاسی به جای سیاست اقتصادی 
 عضوهیات مدیره سندیکا و  سردبیر ماهنامه پیام آبادگران:

پاشنه آشیل ما فقدان وحدت است 
 عضوهیات مدیره سندیکا:



 پیام آبادگران                                  
مرداد ماه 1398

 شماره 380

19

کالم واحــد حرفهایمــان را  بــا یــک  تــا  کنیــم 
گــوش دولتمــردان برســانیم. درکشــور مــا  ــه  ب
چــپ و راســت وجــود نــدارد و اقتصــاد مــا یــک 
یــک اقتصــاد  اقتصــاد دولتــی اســت. مــا در 
دولتــی زندگــی می کنیــم، بــرای مــا تشــکلها 
حرکــت  جهــت  محــدود  دامنــه  یــک  هــم 
می توانیــم  اتحــاد  بــا  تنهــا  کــه  دارد  وجــود 
دهیــم.  گســترش  را  خــود  اختیــارات  حــوزه 
ــه  ــندیکا ب ــرد: س ک ــح  ــدس زاده تصری ــر مق دکت
کــه باید بــا چندین  ایــن نتیجــه رســیده اســت 
و  مــودت  پیونــد  همگــرا  و  همســو  تشــکل 
عنــوان  بــه  مــا  االن  تــا  کنــد.  ایجــاد  اتحــاد 
امــروز  امــا  می زدیــم  را  حــرف  یــک  ســندیکا 

دیگــر  بــزرگ  تشــکل های  بــا  می خواهیــم 
متحــد باشــیم و صحبتهایمــان را یکصــدا بــه 
گــوش دولتمــردان برســانیم. در بحــث درون 
از  اســت.  گونــه  اوضــاع همیــن  صنفــی هــم 
کــه بــه ایــن مجمــع تشــریف آوردنــد  بزرگوارانــی 
کــه خدمتگــزاران  و ایــن محبــت را داشــتند 
می کنــم  خواهــش  کننــد  حمایــت  را  خــود 
ــور در  ــه حض ــود را ب ــرکتهای همکارخ ــایر ش س
کمیســیونهای تخصصــی  جلســات عمومــی و 

نماینــد. تشــویق 
گــر ایــن تعــداد افزایــش یابــد مطمئــن باشــید   ا
ــا ایجــاد هــم افزایــی می توانیــم حــرف خــود  ب
کــه  نتیجــه ای  بــه  و  بنشــانیم  کرســی  بــه  را 

برســیم.  می خواهیــم 
بــه  مبتــال  مســائل  کــرد:  تصریــح  وی 
پیمانــکاران در حوزه هــای مختلــف توســط 
پیگیــری  کمیســیونهای تخصصــی ســندیکا 
می شــود. بــرای نمونــه ســندیکا بــه صــورت 
شــورای  همــکاری  بــا  همچنیــن  و  مجــزا 
کشــور  ای  حرفــه  تشــکل های  هماهنگــی 
مشــارکت  اســالمی و  خزانــه  اوراق  مــورد  در 
اســت.  نمــوده  جــدی   پیگیری هــای 
درســت  کنیــد،  نــگاه  را  اوراق  تاریخــی  ســیر 
بــه  رو  امــا  نیســت  مــا  مطلــوب  اســت 
پیشــرفتیم و بــا حمایــت شــما عزیــزان بهتــر 

شــد. خواهــد  نیــز 

ح شــده، یکی     در ادامــه ایــن مباحــث مطــر
ــه  ــه بودج ــاره ب ــا اش ــع  ب ــران در  مجم از حاض
کــرد: در بودجه ۹7 بندی  ســال 13۹7 عنــوان 
کــه  کســانی  کــه طبــق آن  گنجانــده شــده بــود 
وام  می تواننــد  دارنــد  مطالباتــی  دولــت  از 
کننــد و ایــن تنهــا  خــود بــا بانکهــا را بــا آن تهاتــر 
کــه مــا می توانســتیم پــول بگیریــم  راهــی بــود 
و نقدینگــی بــه دســت آوریــم. متاســفانه در 
کــه طبــق  گنجانــده شــد  بودجــه ۹8 بنــدی 
آن ایــن مــورد فقــط در مــورد بدهــی بــه بانکهــا 
تــا آخــر ســال ۹6 ممکــن شــده اســت. شــما 
اســت  ماهــه   6 وامهــا  ایــن  کــه  می دانیــد 
کــه  را  پولــی  میلیــارد  هــزار   5 ایــن  عمــال  و 
کســی  شــد.  ج  خــار چرخــه  از  گذاشــته اند 
نمی توانــد وام ســال ۹6 داشــته باشــد و آن 
کنــد چــون وام بایــد ســال  را ســال ۹7 تهاتــر 
۹6 تمــام شــده باشــد. در ایــن مــورد ســندیکا 
می توانــد اقــدام موثــری انجــام دهــد و بــا ارائــه 

کنــد.  اصالحیــه ای آن را درســت 
در ایــن بــاره مهنــدس بهمــن دادمــان عنــوان 
بــا  دولــت  از  مطالبــات  تهاتــر  موضــوع  کــرد: 
در  ســندیکا  پیگیری هــای  بــا  بانکهــا  بدهــی 
در  شــد.  گنجانــده   13۹7 و   13۹8 بودجــه 
خصــوص موضــوع مربــوط بــه ســال وام مــورد 
کــه از ظرفیــت ایــن  تهاتــر، صحبــت ایــن اســت 
گرفتــن پــول از بانــک در ســال  قانــون بــرای 
مــورد عمــل اســتفاده نشــود. بعضــی از وامهــا 
گــردش  در  ســرمایه  مــدت  کوتــاه  وامهــای 

مســئله  ایــن  هســتند.  مبادلــه ای  عقــود  یــا 
بلکــه وامــی را  شــامل همــه وامهــا نمی شــود 
و  باشــد  مــدت  بلنــد  کــه  گرفته انــد  نظــر  در 
مربــوط بــه ســالهای قبــل از مصــوب شــدن 
ایــن نــوع از تهاتــر در قوانیــن بودجــه باشــد. 
ج ایــن بنــد لحــاظ  کــه در در ایــن نکتــه ای بــود 
ــه  ــت ب ــی نیس ــم غیرمنطق ــدان ه ــد و چن کردن
وامهــای  همــه  بگوییــم  مــا  کــه  ایــن  لحــاظ 
ــد در  ــاه مــدت اســت و مــا بای کوت مــا از جنــس 
ســال 13۹8 برویــم و وام بگیریــم تــا از محــل 
ایــن تهاتــر بتوانیــم آن را بپوشــانیم. البتــه در 
ارائــه پیشــنهاد  و  قابلیــت بحــث  مــورد   ایــن 

وجود دارد. 

از  ســبوخی  جعفــر  مهنــدس  بــاره  ایــن  در 
گذشــته  کــرد: ســال  شــرکت پانیــر نیــز عنــوان 
ــع  ــن مناب ــیون تامی کمیس ــی در  کارگروه ــی  ط
شــد.  ح  مطــر موضــوع  ایــن  نیــرو  وزارت  در 
ــه مــورد  ک ــردم  ک مــن در آنجــا ایــرادی عنــوان 
جلســه  صــورت  و  گرفــت  قــرار  جمــع  تائیــد 
کــه آیین نامــه اجرایــی آن از  شــد، بعــد هــم 
مرکــز بدهــی دولــت بیــرون آمــد عنــوان شــد 
بدهــی می توانــد بــه روز باشــد امــا مطالبــات 
ــه آن ســال باشــد. امســال نیــز  ــوط ب ــد مرب بای

ببریــم.  جلــو  را  کار  همیــن  می توانیــم 
در قســمت دیگــری از برنامــه پرســش و پاســخ 
مــا  اقتصــاد  ایــن  بیــان  بــا  از حاضــران  یکــی 

ســایر  در  کــه  حالــی  در  اســت  محــور  نفــت 
بخــش  بــه  وابســته  دولتهــا  بقــای  کشــورها 
داد  پیشــنهاد  اســت،  مالیــات  و  خصوصــی 
ــت و مجلــس  ــه در قســمتهای مختلــف دول ک
ــه  کرســی داشــته باشــد و ب بخــش خصوصــی 
کــه در میــدان بــوده، دولــت  عنــوان بخشــی 
و مجلــس را در پیش بینــی عواقــب و نتایــج 

یــاری دهــد.  برخــی تصمیمــات 
مهنــدس بهمــن دادمــان نیــز در پایــان ایــن 
ــرای  ــم ب ــنهاد می کن ــرد: پیش ک ــوان  ــع عن مجم
کــه دوســتان دردمنــد همصنــف و هــم  ایــن 
و  شــوند  جمــع  ســقف  یــک  زیــر  در  حرفــه 
کــردن  مســائل و مشــکالت مــا بــا رویکــرد پیــدا 
حــل  و  موجــود  وضعیــت  از  خــروج  راههــای 
کــه در زمــره  بخشــی از معضــالت پیمانــکاری 
ــود،  ــی ش ــتند چاره اندیش ــی هس ــکالت مل  مش
به اســتقبال از پیشــنهاد مهندس ناصرمعدلی 
برویــم و همــه همــکاران و هم صنفــان را جهت 
کثــری در جلســات صنــف دعــوت  حضــور حدا

کنیم. 

 گفتگو
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 نشست

گفتگــوی  کارشناســی شــورای  کارگــروه  جلســه 
دولــت و بخــش خصوصــی بــا موضــوع »بررســی 
مالیــات  و  مســتقیم  مالیات هــای  مشــکالت 
بــر ارزش افــزوده پروژهــای عمرانــی مشــارکتی 
۹8در  تیــر   25 تاریــخ  در  احــداث«   صنعــت 
اتــاق  نماینــدگان  حضــور  بــا  و  ایــران  اتــاق 
ایــران، ســازمان برنامــه و بودجــه، وزارت راه و 
شهرسازی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
امورمالیاتــی،  ســازمان  کشــور،  ونقــل  حمــل 
ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای 
تشــکل های  هماهنگــی  شــورای   ایــران، 
گــروه  کشــور،  مهندســی، صنفــی و حرفــه ای 
انجمــن  و  آبادراهان پــارس  بین المللــی 
گردیــد. برگــزار  ایــران  عمرانــی  پیمانــکاران 

مدیــر  چاغرونــد،  علــی  جلســه  ابتــدای  در 
کار شــورای  پژوهش هــای حرفــه ای کســب و 
گــو اظهــار نمــود مشــارکت در وزارت  گفــت و 
احــداث  قانــون  بــه موجــب  و شهرســازی  راه 
پروژه هــای عمرانــی بخــش راه و ترابــری از طریــق 
مشــارکت بانک هــا و ســایر منابــع پولــی و مالــی 
کشــور مصــوب 1366 و آیین نامــه اجرایــی آن 
شــروع شــده و در ســال های اخیر رو به گسترش 
گــذاران بــا  اســت. طبــق قانــون مذکــور ســرمایه 
احــداث شــرکت های احــداث و بهــره بــرداری 
آزادراه ها نســبت به ســرمایه گذاری، می بایســت 
نظــر  مــورد  آزادراه  بهره بــرداری  و  احــداث  بــه 

اقــدام و ســپس از محــل عــوارض عبــور، اصــل 
را مســتهلک  ســرمایه گذاری و ســود مربوطــه 
از  دارایــی  ممیــزان   13۹7 ســال  تــا  نماینــد. 
شــرکت های احــداث و بهره بــرداری مبــادرت بــه 
کــه منجــر بــه اعتــراض  أخــذ مالیــات می نمودنــد 
فعــاالن حــوزه احــداث گردیــد و پــس از مکاتبات 
صــادر  را  مصوبــه ای  وزیــران  هیــأت  عدیــده، 
نمــود و در آن ســود دوران قبــل از بهــره بــرداری 
و ســود حاصــل از دوران بعــد از بهره بــرداری را بــه 
عنــوان هزینه هــای باالســری محســوب نمــود؛ 
لیکــن ســازمان امورمالیاتــی از ســود مــورد انتظار 

ســرمایه گذار مالیــات را مطالبــه می نمایــد.

ــان  ــدار، مدیرعامــل شــرکت آبادراه ــاد چوب قب
کــرد: قبــل از انقــالب، آزادراه هــا تکلیفــی  عنــوان 
قانــون  در  آن،  از  بعــد  ولــی  می شــد  ســاخته 
کردنــد تــا بخــش  مشــوق هایی را پیــش بینــی 
خصوصی به کمک بیاید و تبدیل به این تعداد 
از آزاد راه هــا شــد. مبنــای اینگونــه مشــارکت ها 
اســتفاده از معافیت مالیاتی اســت. وی در ادامه 
افــزود همــه بزرگراه هــا بــا مشــکل مواجــه نیســتند 
و بــا مصوبــه هیــأت وزیــران و دســتورالعمل آن، 
مشــکل تعــدادی از شــرکت ها حــل شــد ولــی 

ــود دارد. ــی وج ــک بالتکلیف ــون ی کن ا

ســازمان  رئیــس  مشــاور  امینــی،  امیــر 

کشــور بیــان نمــود از ســال  برنامــه و بودجــه 
حــذف  شهرســازی  و  راه  وزارت  در   13۹3
گــذاری  ســرمایه  شــرکت های  مالیات هــای 
اصلــی  کمیســیون های  و در  دنبــال می شــد 
اینکــه  تــا  شــد  بحــث  بارهــا  دولــت  فرعــی  و 
مشــمول  ســرمایه گذاران  اینکــه  پیشــنهاد 
مــاده 138 مکــرر باشــند مطــرح شــد ولــی بــه 
قانــون  آیین نامــه  کــه  رســیدند  نتیجــه  ایــن 
و  راه  بخــش  عمرانــی  پروژه هــای  احــداث 
لــذا  اســت،  تــری  نزدیــک  مســیر  ترابــری، 
مــاده 50 آیین نامــه در خصــوص هزینه هــای 
ــل  ــل از قب ــود حاص ــد و س ــالح ش ــری اص باالس
گردیــد  اضافــه  بهره بــرداری  دوران  از  بعــد  و 
و جنــاب آقــای پناهــی از ســازمان امــور امــور 
بودنــد  معافیــت  ایــن  موافقــت  کــه  مالیاتــی 
کنــون  ا لیکــن  کردنــد،  کمــک  بســیار  هــم 
ایــن  مشــمول  را  ســرمایه گذار  ممیــزان، 
مصوبــه نمی داننــد. وی افــزود: تــا ســال ۹3 
گــذاری  کــه نــرخ  یــک مشــکلی وجــود داشــت 
ــی از زمــان آقــای  آزادراه هــا محــدود می شــد ول
نشــد  ورود  گــذاری  نــرخ  بــه  دیگــر  آخونــدی 
گــذاری  نــرخ  کــه  بودنــد  معتقــد  ایشــان   و 
آزادراه هــا  کــه  کــه  باشــد  صورتــی  بــه  بایــد 
گــردش داشــته باشــند و بتواننــد در دوره ای 
کــه مشــخص شــده اســت هزینه هــای خــود را 
مســتهلک نماینــد. وی در ادامــه افــزود یــک 
گــزارش درآمــد- هزینــه ای پیوســت قراردادهــا 
ــه شــرکت احــداث آزاده  ک کنیــد  اســت. فــرض 
کســب  درآمــد  تومــان  میلیــارد   60 بایــد  راه 
گــر 50 میلیــارد درآمــد  ا ایــن شــرکت  نمایــد، 
کســی زیــان او را جبــران نمی کنــد  کنــد،  کســب 
گــر 70 میلیــارد شــود، 10 میلیــارد را ســود  ولــی ا

از آن، مالیــات می گیرنــد. و  محاســبه 
تــا  اینجاســت  مســئله  کــرد:  تصریــح  امینــی 
کــه صنعــت احــداث اصــل ســرمایه و  زمانــی 
ســود مــورد انتظــار خــود را مســتهلک نکــرده 
اســت، بایــد از مالیــات معاف باشــد. بــه عبارت 
گــر  ا دیگــر اصــاًل ســودی دریافــت نمی شــود. 
ک و پایــان دوره بهــره بــرداری،  پــس از اســتهال
أخــذ  باشــد،  داشــته  وجــود  ســودی  مــازاد 
ــا  ــه داد ب ــت. وی ادام ــول اس ــورد قب ــات م مالی
عنایــت تبصــره 3 قانون و مصوبه هیأت وزیران 
درآمدهــای  درســال ۹7،  آن  دســتورالعمل  و 
پایــان هــر ســال  عــوارض در  أخــذ  از  حاصــل 
ک اصــل و ســود ســرمایه گذاری  صــرف اســتهال
شــده و ســرمایه گذار طــرف قــرارداد از محاســبه 
گردیــده و در واقــع  و پرداخــت مالیــات معــاف 
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قانون گــذار بدینوســیله امتیــازی را بــه منظــور 
گــذاری  ســرمایه  نــوع  ایــن  جــذب  و  جلــب 
منظــور نمــوده اســت. وی افــزود تــا ســال ۹6 
ــد  گــذار بازنــده بودن هــم دولــت و هــم ســرمایه 
تــا ایــن آییــن نامــه طبــق مصوبــه هیــأت وزیران 
گردیــد  اصــالح شــد و دســتورالعمل آن ابــالغ 
کنــد دیگــر هیــچ  گــر ایــن رویــه ادامــه پیــدا  ولــی ا
دولــت  بــا  زیربنایــی  درامــور  احداثــی  شــرکت 

نمی کنــد. مشــارکت 

فنــی  دفتــر  گــروه  رییــس  هراســانی،  رضــا 
ســازمان امــور مالیاتــی اظهــار نمــود بــا توجــه 
تفســیر  مشــکل  وزیــران،  هیــأت  مصوبــه  بــه 
هزینه هــای باالســری بــه عنــوان هزینــه قابــل 
کــه ســالیان ســال مشــکالتی را  قبــول مالیاتــی 
گــذار  کــرده بــود، حــل شــد ولــی ســرمایه  ایجــاد 
دســتورالعمل  و  مصوبــه  ایــن  موضــوع  اصــاًل 
گفــت: طبــق اصــل  مربوطــه نمی باشــد. وی 
کــه بیــان می کنــد مالیــات بــه  51 قانــون اساســی 
موجب قانون تعیین می شــود و موارد معافیت 
و بخشــودگی را هــم قانــون تعییــن می کند و تنها 
تبصــره 4 مــاده 105 ق.م.م در مورد ســرمایه گذار 
از  کــه  ســرمایه گذار  ســود  کــه  دارد  وجــود 
می کنــد؛  دریافــت  ســرمایه پذیر  شــرکت های 
کــه  فراینــدی  مــورد  در  لیکــن  دارد؛  معافیــت 
حکمی وجــود  می شــود،  انجــام  بزرگراه هــا  در 
نــدارد و قانــون مســکوت اســت؛ بنابرایــن اعمال 
امــکان  امورمالیاتــی  ســازمان  بــرای  معافیــت 
پذیــر نیســت. بــه عبــارت دیگــر آن مصوبــه راجــع 
ــت  ــر صحب ــرمایه پذی ــول س ــل قب ــه قاب ــه هزین ب
کنــون بحــث در خصــوص ســودی  می کنــد ولــی ا
کــه ســرمایه گذار دریافــت می کنــد. وی در  اســت 
خصــوص مــاده 138 مکــرر ق.م.م افــزود که این 
مــاده محــدود بــه بنگاه هــای تولیــدی اســت و با 
ــه در تعاریــف واحدهــای  ک ــه ســبقه ای  توجــه ب
تولیــدی وجــود دارد، واحــد تولیــدی، بنگاهــی 
کــه پروانــه بهره بــرداری و یــا جــواز تولیــدی  اســت 
داشــته باشــد، بنابرایــن یــک مرجعــی بایــد ایــن 
تســری  آزادراهــی  بــه شــرکت های  را  معافیــت 

ــد. ده

ــیدگی  ــر رس ــرکل دفت ــری، مدی ــا عچ عبدالرض
بــه مالیــات بــر ارزش افــزوده ســازمان امــور 
ــا  ــی مبن ــزارش حسابرس گ ــت:  گف ــز  ــی نی مالیات
قــرار می گیــرد و حسابرســی تعهــدی، بــرای یــک 
کار اســت و نــه  ســال مالــی و براســاس پیشــرفت 
کــه در آمــد  کار و پیمانــکار موظــف اســت  اتمــام 

کارفرمــا  و هزینــه را شناســایی نمایــد و وقتــی 
پیمانــکار  اســت،  دیگــری  پیمانــکار  و  یکــی 
وضعیــت  صــورت  کار  پیشــرفت  براســاس 
مــی آورد و حســابرس نیــز حسابرســی می کنــد 
و هزینــه بــه عنــوان زیــان پذیرفتــه می شــود و 
یــا براســاس مــاده 148 ق.م.م بــه دوره بعــدی 
گــر  ا اســت  ذکــر  بــه  الزم  می گــردد.  منتقــل 
)ســود  ق.م.م   145 مــاده  ماننــد  قانون گــذار 
ســپرده بانکــی( یــک طــرف را بــه عنــوان هزینــه 
کنــد،  قابــل قبــول تلقــی و یــک طــرف را معــاف 
ــر یــک طــرف  گ ــد حــال ا مشــکلی پیــش نمی آی
را بــه عنــوان هزینــه قابــل قبــول بپذیــرد ولــی در 
مــورد معافیــت تصریــح نکنــد، ممیــز نمی توانــد 

کنــد و معافیــت بدهــد. ورود پیــدا 

هماهنگــی  شــورای  نماینــده  افشــار،  کبــر  ا
کــرد: در  تشــکل های مهندســی نیــز عنــوان 
مالیــات  و  مســتقیم  مالیات هــای  قانــون  دو 
بــرارزش افــزوده تعریفــی از واحدهــای تولیــدی 
تبصــره  در  اینکــه  بــر  افــزون  نــدارد  وجــود 
“درآمدهــای  عبــارت  ق.م.م   2 مــاده   2
قبیــل  از  اقتصــادی  فعالیت هــای  از  حاصــل 
صنعتــی، معدنــی، تجــاری، خدماتــی و ســایر 
کــه ایــن  فعالیت هــای تولیــدی” آمــده اســت 
خــود نشــان می دهــد تمامی مــوارد ذکــر شــده، 
تولیــدی هســتند. همچنیــن طبــق تعاریــف 
کــه فرایند  بین المللــی پیمانــکار واحــدی اســت 
قــراردادی  رابطــه  براســاس  را  خاصــی  تولیــد 
کارفرمــا انجــام می دهــد، لــذا طبــق تعاریــف  بــا 
فقــط خــاص  را  تولیــد  بین المللــی نمی تــوان 
آنکــه  عــالوه  بــه  دانســت.  صنعتــی  کاالهــای 
در GDP نیــز همــه مــوارد ذکــر شــده در فــوق 
ــذا شــرکت های احــداث  محاســبه می شــوند؛ ل

بایــد مشــمول مــاده 138 مکــرر باشــند.

جــذب  دفتــر  مدیــرکل  حیــدری،  مهــدی 
و  راه  وزارت  منابــع  تجهیــز  و  ســرمایه 
مــاده 138 مکــرر 2  نمــود  بیــان  شهرســازی 
کــه آورده نقــدی  بخــش دارد یعنــی اشــخاصی 

گردش  بــرای تامیــن پــروژه - طرح و ســرمایه در 
ــه عبــارت دیگــر در  بنگاه هــای تولیــدی دارد. ب
گــذار اســت  بخــش اول منظــور شــرکت ســرمایه 
بنابرایــن  برنمی گــردد.  تولیــدی  بنــگاه  بــه  و 
مــاده  مشــمول  بایــد  احــداث  شــرکت های 
نماینــده  خاشــع،  خدایــا  شــوند.  مکــرر   138
شــرکت آبادراهــان پــارس نیــز در بخــش دیگــری 
ــور  ــازمان ام ــزان س ــت: ممی گف ــت  ــن نشس از ای
مالیاتــی تنهــا ســود پرداختــی توســط بانک هــا 
و موسســات مالــی مجــاز بــه ســپرده گذاران را 
از مالیــات بــر درآمــد معــاف می داننــد و ســود 
پروژه هــای  در  گــذاران  ســرمایه  موردانتظــار 
می داننــد؛  مالیــات  مشــمول  را  آزادراهــی 
را  نقدینگــی خــود  منابــع  آنــان  گــر  ا بنابرایــن 
جــای همــکاری و مشــارکت بــا دولــت در اجــرای 
طرح هــای عمرانــی، در بانک هــا ســپرده گذاری 
و  برخوردارنــد  مالیاتــی  معافیــت  از  نماینــد، 
کــه بــا ســود ســپرده بــه فعــاالن بخــش  بانک هــا 
ــودهای  ــذ س ــا أخ ــد، ب ــی وام نمی دهن خصوص

پرداخــت می کننــد.  را  تســهیالت  باالتــر 

عالیــه محمــدی، مدیــر مالــی شــرکت شــرکت 
کــرد: مصوبــه هیــأت  آبادراهــان پــارس اظهــار 
وزیــران تنهــا مشــکل شــرکت های احــداث را در 
تفســیر هزینــه قابــل قبــول مالیاتــی حــل نمــود 
کــه در دفاتــر او ســود  امــا مشــکل ســرمایه گذار را 
مــورد انتظــار ثبــت شــده اســت را حــل نکــرد، 
عــوارض  کــه  مشــارکت ها  قانــون  طبــق  زیــرا 
ــرای  ــد آن ب ــود، 75 درص ــول می ش ــاالنه وص س
ک اصــل ســرمایه و ســود مــورد انتظــار  اســتهال
 25 می تواننــد  احــداث  شــرکت های  و  اســت 
درصــد آن را هزینــه نماینــد و ممیــزان مالیاتــی 
مالیات هــای  قانــون  کــه  اســتدالل  ایــن  بــا 
قبــول  قابــل  هزینه هــای  بخــش  مســتقیم 2 
مالیاتــی و معافیت هــا را دارد؛ معتقــد هســتند 
در مصوبــه هیــأت وزیــران تنهــا بــه یــک طــرف 
پرداختــه  قبــول  قابــل  هزینه هــای  یعنــی  آن 
ســرمایه گذاران  ســود  معافیــت  بــه  و  شــده 
احــداث توجــه نشــده اســت و یــک منبــع هزینه 
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نمی توانــد دو بــار بــه عنــوان هزینــه ثبــت شــود. 
ــارکت ها  ــون مش ــر قان ــان دیگ ــه بی ــزود: ب وی اف
2 فصــل دوران ســاخت و دوران بهره بــرداری 
را دارد و ســرمایه گذار در دوران ســاخت، هیــچ 
کــه ســرمایه گذاری  گونــه دریافتــی از وجوهــی 
می کنــد تــا زمــان بهــره بــرداری نــدارد و در اصــل 
ســرمایه مشــکلی پیــش نمی آیــد ولــی از زمانــی 
کــه ســود موردانتظــار مطــرح می شــود، ممیــز 
آن را مشــمول مالیــات می کنــد؛ لــذا پیشــنهاد 
می شــود اجــازه اســتفاده از ظرفیــت مــاده 138 

مکــرر داده شــود. 

ســندیکای  نماینــده  تکلــی،  محمــد 
عنــوان  نیــز  ایــران  ســاختمانی  شــرکت های 
ــرد:  در الیحــه مشــارکت عمومــی - خصوصــی  ک
کنــون در مرکــز پژوهش هــای مجلــس در  کــه ا
وزیــران  هیــأت  مصوبــه  اســت،  بررســی  حــال 
در خصــوص هزینه هــای باالســری آییــن نامــه 
قانــون احــداث پروژ هــای عمرانــی بخــش راه و 
ترابری از طریق مشــارکت بانک ها و ســایر منابع 
ــه عنــوان معافیــت  ــًا ب کشــور، عین ــی  ــی و مال پول
مالیاتــی و مشــوق مالیاتــی تصریــح شــده اســت؛ 
کــه در  لیکــن بــا ایــن مصوبــه و تفاســیر و رویــه ای 
ســازمان امــور مالیاتــی وجــود دارد، مشــخص 
کــه در آینــده معافیتــی تعلــق نخواهــد  اســت 
گیــرد  ــذا ایــن امــر بایــد مــورد توجــه قــرار  گرفــت ل
و در الیحــه مشــارکت عمومی-خصوصــی نیــز 
گــردد.  معافیت هــا بــه شــکل صحیحــی تدویــن 

مالیاتــی  مشــاور  فــرد،  جمشــیدی  ســعید 
ــش  ــت و بخ ــوی دول گفتگ ــورای  ــه ش دبیرخان
خصوصــی نیــز تصریــح کــرد: از آنجایــی که بین 
وزارت راه و شهرســازی و ســازمان امــور مالیاتــی 
کــه دو دســتگاه اجرایی هســتند اختــالف نظر در 
خصــوص مــاده 138 مکــرر قانــون مالیات هــای 
مســتقیم مصــوب 13۹4 وجــود دارد، می تــوان از 
معاونــت حقوقی ریاســت جمهوری تفســیر این 

مــاده را درخواســت نمــود.

ســعید مهاجــر، مشــاور دبیرخانــه شــورای 
گفتگــو پیشــنهاد نمــود تــا نظــر مشــورتی اداره 
قوانیــن مجلــس شــورای اســالمی در خصــوص 
ــذار در  گ ــودن شــرکت های ســرمایه  مشــمول ب

ــردد. گ ــز أخــذ  ــاده 138 مکــرر ق.م.م نی م

 بررسی مشکل مالیات بر ارزش افزوده
پژوهش هــای  مدیــر  چاغرونــد،  علــی 
گفتگــو اظهــار  کار شــورای  کســب و  حرفــه ای 

نمــود در بنــد )18( بخشــنامه شــماره 28004 
عنوان»پاســخ  تحــت   12/07/1388 مــورخ 
بــه ســواالت در مــورد قانــون مالیــات بــر ارزش 
افــزوده« صــادره از ســوی ســازمان امورمالیاتــی 
کــه ســود حاصــل از ســرمایه گذاری  چنیــن آمــد 
از پرداخــت مالیــات و عــوارض معــاف می باشــد؛ 
مالیاتــی  امــور  ســازمان  ممیــزان  لیکــن 
عمرانــی،  پروژه هــای  در  کــه  را  ســرمایه گذار 
اســت،  کــرده  مالــی  تامیــن  و  ســرمایه گذاری 
مشــمول مالیــات بــر ارزش افــزوده می داننــد. 

قبــاد چوبــدار، مدیرعامــل شــرکت آبادراهــان 
اظهــار نمــود: طبــق قانــون احــداث پروژه های 
ــا بانــک مســکن  ــری ب ــی بخــش راه و تراب عمران
آزادراه  ســاخت  در  شهرســازی  و  راه  وزارت  و 
داده  انجــام  را  آن  مالــی  تامیــن  و  مشــارکت 
دریافــت  بــا  و  بهره بــرداری  از  پــس  و  اســت 
عــوارض نســبت بــه اصــل ســرمایه و ســود مــورد 
انتظــار اقــدام نمــوده، در این راســتا ســود بانک 
مســکن از معافیــت مالیــات بــر ارزش افــزوده 
کــه در ایــن  ــی ســود شــرکت  برخــوردار شــده ول
راه مشــارکت نموده، مشــمول مالیات بر ارزش 
افــزوده شــده اســت و در واقــع بیــن دو مــودی 
کرده انــد،  کــه در موضــوع واحــد تامیــن مالــی 
وی  دارد.  وجــود  مالیاتــی  متفــاوت  نــگاه  دو 
کارفرمــا دو  در ادامــه افــزود شــرکت احــداث و 
رکــن اصلــی در ایــن بحــث هســتند و پیمانــکار 
ــک  ــال ی ــدارد، ح ــی ن ــث جای ــن بح ــاًل در ای اص
ســرمایه گذار می توانــد پیمانــکار هــم باشــد ولی 

دو شــخصیت جــدا از هــم ر ا دارنــد.

ــر رســیدگی  عبدالرضــا عچــری، مدیــرکل دفت
ســازمان  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  بــه 
تامیــن  اســاس  نمــود:  بیــان  مالیاتــی  امــور 

کــه  اســت  آمــده   12 مــاده   11 بنــد  در  مالــی 
اعتبــاری  و  بانکــی  خدمــات  دارد:   اشــعار 
بانک هــا، موسســات و تعاونی هــای اعتبــاری 
و  مجــاز  قرض الحســنه  صندوق هــای  و 
افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  از  تعــاون  صنــدوق 
معــاف اســت، یعنــی قانون گــذار بــرای ســازمان 
اشــخاصی  چــه  کــه  اســت  کــرده  مشــخص 
مشــمول معافیــت هســتند. الزم بــه ذکــر اســت 
ســازمان امــور مالیاتــی موسســات غیــر مجــاز را 
کــه از بانــک مرکــزی مجــوز ندارنــد و تامیــن  هــم 
مالــی می کننــد را مشــمول معافیــت مالیاتــی 
ــذا  ــخاص. ل ــایر اش ــه س ــد ب ــه برس ــد چ نمی دان
پیشــنهاد می شــود در الیحــه مالیــات بــر ارزش 
کــه تفســیری صــورت  افــزوده پیش بینــی شــود 
ــه غیــر از  ــذار ب گ ــر ســرمایه  گ نگیــرد. وی افــزود ا
بنــد 11 مــاده 12 وجــود دارد، در آنجــا معــاف 
ــد  ــر هــم معــاف باشــند بای گ گــردد. همچنیــن ا
پیمانــکاری  ســهم  و  ســرمایه گذاری  ســهم 
کــه  مشــخص شــود زیــرا شــرکت هایی هســتند 
کار را  گــذاری می کننــد و هــم آن  هــم ســرمایه 
کــه ایــن  بــه عنــوان پیمانــکار انجــام می دهنــد 

2 بخــش متفــاوت از هــم هســتند.

مالیاتــی  مشــاور  فــرد،  جمشــیدی  ســعید 
دبیرخانــه نیــز خاطرنشــان کــرد: طبــق مالیــات 
ــر عرضــه  ــر ارزش افــزوده، ایــن نــوع از مالیــات، ب ب
کاالهــا و ارائــه خدمــات تعلــق می گیــرد و مــواردی 
کاال هســتند و یــا  کــه  کــه نمی تــوان اثبــات نمــود 
خدمــت از شــمول مالیات بــر ارزش افــزوده خارج 
هستند و سازمان امور مالیاتی نمی تواند از آن ها 
مالیاتــی را أخــذ نمایــد. یکــی از آن مــوارد، حقــوق 
مالــی و امتیــازات مالــی ماننــد ســرمایه گذاری و 
کــه اساســًا  ســودهای حاصــل از آن می باشــد 
ــه  ــر ارزش افــزوده نیســتند؛ ب مشــمول مالیــات ب
ــه درســتی در  همیــن دلیــل هــم ایــن موضــوع ب

بخشــنامه تصریــح شــده اســت. 
در پایان جلســه مقرر گردید پیشــنهادات مطرح 
در جلســه از جمله درخواســت حل اختالف نظر 
فــی مابیــن وزارت راه و شهرســازی و ســازمان امور 
مالیاتی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در 
ــای  ــون مالیات ه ــرر قان ــاده 138 مک ــوص م خص
کیــد مجــدد بــر اجــرای  مســتقیم و همچنیــن تا
بخشــنامه ســال 88 ســازمان امــور مالیاتــی در 
 خصوص معافیت سود سرمایه گذاری از مالیات 
مالیاتــی، ممیــزان  ســوی  از  افــزوده  ارزش   بــر 

کمیته ماده  گفتگو و یا   در صحن اصلی شــورای 
12 مطرح شــود.

ح در جلسه   مقرر گردید پیشنهادات مطر
از جمله درخواســت حل اختالف نظر فی 
مابیــن وزارت راه و شهرســازی و ســازمان 
امــور مالیاتــی از معاونــت حقوقی ریاســت 
مکــرر  مــاده 138  جمهــوری در خصــوص 
قانــون مالیات هــای مســتقیم و همچنیــن 
کیــد مجــدد بــر اجــرای بخشــنامه ســال  تا
خصــوص  در  مالیاتــی  امــور  ســازمان   88
گــذاری از مالیــات   معافیــت ســود ســرمایه 
 بــر ارزش افزوده از ســوی ممیــزان مالیاتی،
 در صحــن اصلی شــورای گفتگو و یا کمیته 

ح شود  ماده 12 مطر

نشست
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مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران )نوبت دوم( 
روز یکشنبه 30 تیرماه در محل سندیکای شرکتهای ساختمانی برگزار شد. 

دستور کار این مجمع شامل گزارش عملکرد هیات مدیره و دبیرخانه، گزارش 
مالی و گزارش بازرسان بود. گزارش کاملی از عملکرد کمیسیونهای سندیکا 

ح بود. در قالب یک دفترچه به مجمع ارائه شد که متن کامل آن بدین شر

اعضای هیات مدیره: مهندس بهمن دادمان 
)رئیــس هیــات مدیــره(، مهنــدس بیژن ســعید 
آبــادی )نائــب رئیس هیــات مدیره(، دکتــر ایرج 
علیــاری  ســاالر  مهنــدس  )دبیــر(،  گالبتونچــی 
)خزانــه دار(، مهنــدس علــی ورزنــده )منشــی(، 

مهندس منوچهر ملکیانی فرد، مهندس محمد 
عطاردیان، مهندس جواد خوانساری، مهندس 
سیامک مسعودی، مهندس محمود مصطفی 
زاده، مهندس مجید شیخ بهایی، دکتر علیرضا 
مقــدس زاده اردبیلــی، مهنــدس عبــاس وفائی، 

مهندس عبدالمجید سجادی نآیینی، مهندس 
توحید زورچنگ، مهندس شعبان یوسفیان

اعضای هیات بازرســان: مهندس محمدعلی 
پورشــیرازی، مهنــدس پرهام موحــد، مهندس 

مجتبی ضرابی

سندیکا
در سال
1397
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 نشست

1-  برگزاری مجمع عمومی سال ۹7 سندیکا
2-   برگزاری نشســت حضــوری با جناب آقای 

دکتر نوبخت
شــرکتهای  عضویــت  آیین نامــه  بررســی    -3

سهامی عام 
4-  بررسی نحوه ارتباط رسته ها و کمیسیون های  

سندیکا با هیات مدیره
5-   بررســی موضــوع رتبه بنــدی شــرکتهای 
توسط سازمان برنامه و یا اتاق ایران و تصویب 
توســط  برنامــه  ســازمان  بــا  همــکاری  ادامــه 

سندیکا
6-  بحــث و بررســی در خصــوص نحــوه رفتــار 
تشــکلهای  هماهنگــی  شــورای  عملکــرد  و 

مهندسی، صنفی و حرفه ای
فدراســیون  تشــکیل  موضــوع  بررســی    -7

پیمانکاران
8-  بررســی موضوع تغییرات نرخ ارز و شــرایط 
کارشناســی  کاری مرتبــط بــا دریافــت تحقیــق 

کمیسیون اقتصاد
بــا  ۹-  بررســی محورهــای بحــث در جلســه 
خانــم دکتــر جنیدی معــاون حقوقی ریاســت 

جمهوری
10-  بررســی موضــوع احیــای شــورای عالــی 

تامین اجتماعی
 11-  برگــزاری نشســتی مشــترک از  هیــات مدیره،
 شــورای عالــی ســندیکا با آقای نعمــت الهی و 

خانم جنیدی و میهمانانی از سازمان برنامه
12-  بررســی موضــوع مشــکالت پیمانکاری و 
کارگروهی  کنونــی و تشــکیل  شــرایط حســاس 

ویژه جهت بررسی کارشناسی
 ۹7 ســال  برنامــه  تصویــب  و  بررســی    -13
سندیکا که توسط کمیسیون تحقیق و توسعه  

پیشنهاد گردید
و  رســته ها  بررســی موقعیــت ســازمانی    -14

کمیسیون ها در ساختار سندیکا
15-  بررســی راهکارهای پیشنهادی خزانه دار 
بدهــی  خصــوص  در  عضویــت  کمیســیون  و 

سنواتی برخی اعضا
فدراســیون  تشــکیل  موضــوع  بررســی    -16
صنعــت احــداث و تصویــب موضــوع انحصــار 

عضویت پیمانکاران در این فدراسیون
کارگــروه ویــژه بررســی آیین نامه  17-  تشــکیل 
گزارشات این  داوری و بررســی پیشــنهادات و 

کارگروه
18-  اتخــاذ تصمیم در خصوص عملکردهای 
غیرقانونــی هیــات اجرایی شــورای هماهنگی 

تشکلهای مهندسی
1۹-  ارائه اختیار به کارگروه تشکیل فدراسیون 
کره با انجمن های  صنعت احــداث جهت مذا

همسو در راستای تشکیل این فدراسیون
20-  اصالح آیین نامه عضویت سندیکا

21-  بررســی پیشنهاد ارائه شده از سوی دبیر 
سندیکا با موضوع تشکیل مرکز استعدادیابی 

و اشتغال 
کارگــروه ویژه بررســی آیین نامه  22-  تشــکیل 
نظــرات  ارائــه  و  فرســوده  بافتهــای  اجرایــی 

سندیکا به مراجع ذیربط مرتبط
23-  دعــوت از روســای شــش تشــکل بــزرگ 
صنعــت احــداث و برگزاری نشســت همفکری 

جهت تشکیل فدراسیون پیمانکاران
24-  اتخــاذ تصمیــم در خصوص درخواســت 

خروج برخی اعضا از سندیکا
25-  مشارکت سندیکا و حضور نمایندگان هیات 
 مدیره در شورای سیاستگذاری همایش مشارکتهای

 عمومی-خصوصی در شهر جدید هشتگرد
26-  ارائــه نظرات و پیشــنهادات ســندیکا در 
خصوص بررسی اساسنامه شورای هماهنگی 
تشکلهای مهندسی و ایجاد تغییرات بنیادی 

در این شورا
27-  برگــزاری نکوداشــت ملــی هفتادســالگی 
سندیکا و بررسی موضوعات مرتبط با برگزاری 

این رویداد مهم
کنتــرل  راهکارهــای  موضــوع  بررســی    -28

شرایط و جبران آثار زیانبار بر فعالیت اعضا
2۹-  ارجاع بررســی موضوع مشــاغل سخت و 

زیان آور به کمیسیون قوانین و مقررات
30-  تنظیــم نامــه به ریاســت محتــرم جمهور 
کنترل شرایط ناپایدار  در خصوص راهکارهای 
اقتصــادی، اســناد و اوراق خزانــه، مشــارکت و 

مسائل مرتبط 
31-  بررســی موضــوع تاثیــر شــرایط اقتصادی 
و  ماشــین آالت  پرســنل،  حقــوق  بــر  فعلــی 

تجهیزات 
 32-  تشکیل شورای سیاستگذاری نکوداشت 

 هفتادسالگی سندیکا
کمیتــه بحران  33- بررســی موضوع تشــکیل 
کنتــرل شــرایط و  جهــت تدویــن راهکارهــای 
کمیســیون  جبــران آثــار زیانبــار و ارجــاع آن به 

تحقیق و توسعه
34-  برگزاری نشســتی با شــورای عالی فنی با 
هــدف طــرح موضوعــات و راهکارهای مدنظر 

صنف
پرداخــت  موضــوع  پیشــنهاد  بررســی    -35
مالیــات و تســویه مالیاتی با 2 ســال تنفس به 

وزارت امور اقتصاد و دارایی
36-  اتخاذ تصمیم در خصوص نقش سندیکا 
کمک رسانی و مشارکت در بازسازی  و اعضا در 

مناطق زلزله زده کرمانشاه
37-  بررسی موضوع اقدام مشترک سندیکا با 
4 تشکل دیگر در خصوص تاخیر در زمان ابالغ 

شاخصهای تعدیل
38-  معرفی نمایندگان هیات مدیره جهت حضور 
در مجامع مختلف طبق دعوتنامه های دریافتی

3۹-  تصویــب اختصــاص زمــان ویــژه هیــات 
بررســی  و  بحــران  کمیتــه  عنــوان  بــه  مدیــره 

موضوعات مرتبط این کمیته
40-  اتخــاذ تصمیــم در خصــوص تهیه برنامه 

تفصیلی عملی کمیسیون ها
41-  بررســی موضــوع پل هــای تخریب شــده 
و  فنــی  اســتانداردهای  رعایــت  ضــرورت  و 

مخاطرات طبیعی و تاثیر آن بر سازه ها
برگــزاری  خصــوص  در  تصمیــم  اتخــاذ    -42
فــی مابیــن ســندیکا و  نشســتهای مشــترک 

فدراسیون صادرات انرژی

 هیــات مدیــره دوره بیســت و ســوم ســندیکا 
که پس از انتخابات اســفند ۹5،  در ســال ۹6 
کنــون بیش از ۹0 جلســه  کار نمود تا  آغــاز بــه 
هفتگی رسمی داشت. کارگروه های تخصصی 
و  مالــی  تأمیــن  و  مطالبــات  زمینه هــای  در 
بررســی قوانین و آیین نامه ها به تهیه دســتور 
کمــک می نماینــد.  جلســات هیــات مدیــره 
طی 50 جلســه هفتگی هیات مدیره در سال 
۹7 بــه بیش از یکصد و هفتاد مورد از دســتور 

جلسات رسیدگی وتصمیم گیری نموده  اند.
اعضــای هیــات مدیره با شــرکت در جلســات 

و  کمیته هــا  بازرگانــی،  اتــاق  رئیســه  هیــات 
کارگروه های تخصصی، کمیته های تخصصی 
در ســازمان برنامــه، شــورای هماهنگــی، در 
کمیســیون های بیرونی، تشــکلهای همســو، 
هیات هــای حل اختالف و اتاق های بازرگانی 
بــا  را  خــود  ارتباطــات  توانســته اند  مشــترک 
گیــر وتصمیم ســاز در نهادها  مراجــع تصمیم 
و ارگانهــای مرتبط بیش از پیش مســتحکم و 
که در جلسات  جاری سازند. اهم موضوعات 
گرفتــه و مصوب  ســال ۹7 مــورد بررســی قــرار 

گردیده است بدین شرح است:

گزارش هیات مدیره

گزارش
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43-  بررســی موضوع مشــکالت اسناد خزانه 
اسالمی و رویکرد سندیکا 

44-  بررســی وضعیت نمایندگان ســندیکا در 
مجامع مختلف کارشناسی

 45-   اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست های
 دریافتی عضویت در سندیکا

مهنــدس  جایگزینــی  تصمیــم  اتخــاذ    -46
ورزنــده بــه جــای مهنــدس مصطفــی زاده در 
شــرکت تضمیــن به عنــوان یکــی از نمایندگان 

هیات مدیره سندیکا
47-  مصوبــه در خصــوص نامه هــای اعتــراض 
به جامعه مهندسان مشــاور و سازمان برنامه در 
خصوص شرایط نامتعارف سد مخملکوه لرستان
کارگروه بررســی چگونگی ارتقاء  48-  تشــکیل 
عملکرد موسسه تحقیق برای توسعه صنعت 

احداث و بررسی مشکالت این موسسه
4۹-  ارجــاع بررســی موضــوع طرح های نیمه 

تمام و تبصره ماده 1۹ به کمیسیون اقتصاد
50-  تنظیــم نامــه بــا موضــوع اســناد خزانــه 
اســالمی به دکتــر جهانگیــری، دکتــر نوبخت و 

ریاست کمیسیون عمران مجلس
51-  تصویب برگزاری نشست با اعضای صنف 
در خصوص مشــکالت اســناد خزانه اسالمی و 

عبور از بحران
52-  ارجــاع موضــوع بررســی الیحــه بودجــه 
ســال ۹8 به کمیســیون های اقتصاد و قوانین 

و مقررات
از اعضــا  برگــزاری نظرســنجی  53-  تصویــب 
جهت تدوین آمار و مشــکالت اعضا در شرایط 

حساس کنونی
تعییــن  خصــوص  در  تصمیــم  اتخــاذ    -54
نمایندگان سندیکا جهت حضور در کمیسیون 
تلفیق مجلس و طرح مشکالت پیمانکاران و 

حضور در بدنه کارشناسی این کمیسیون
گــزارش فصلی نمایندگان  55-  تصویــب ارائه 

سندیکا در مجامع مختلف به هیات مدیره
مشــارکت  کمیتــه  تشــکیل  تصویــب    -56

عمومی و خصوصی
کمیته مشترک حقوق  57-  تصویب تشکیل 
کمیســیون  و قوانیــن و مقــررات بــا محوریــت 
و  کارشناســان  حضــور  بــا  مقــررات  و  قوانیــن 

مدیران سازمان برنامه استان تهران
هــم  نشســت های  برگــزاری  تصویــب    -58

اندیشی فصلی با اعضا
5۹- بررســی موضــوع شــرایط عمومی پیمــان 
و تشــکیل جلســه با دکتر قانع فــر جهت طرح 

نظرات سندیکا

60-  تصویــب معرفــی مهنــدس دادمــان بــه 
عنــوان نماینــده ســندیکا در جلســات هیــات 

نمایندگان اتاق ایران
مجمــع  در  ســندیکا  نماینــده  معرفــی    -61

عمومی ساالنه ICC ایران
جهــت  ســندیکا  نماینــدگان  معرفــی    -62

فعالیت در انتخابات اتاق بازرگانی تهران
کاهــش  خصــوص  در  تصمیــم  اتخــاذ    -63
هزینه هــای چاپــی ماهنامــه پیــام آبادگــران و 

پیشنهادات در این خصوص
برگــزاری  خصــوص  در  تصمیــم  اتخــاذ    -64
کانون تامین مالی  سمینار مشترک سندیکا با 

جهت اعضا
برگــزاری  خصــوص  در  تصمیــم  اتخــاذ    -65
موضــوع  بــا  مدیــره  هیــات  خبــری  نشســت 

برگزاری نکوداشت هفتادسالگی سندیکا
اتخــاذ تصمیــم در خصــوص حمایــت    -66
بــا  مرتبــط  رویدادهــای  از  ســندیکا  معنــوی 

صنعت احداث
اتخــاذ تصمیــم در خصــوص عملکــرد    -67
غیرقابل قبول شورای هماهنگی در انتخابات 

اتاق بازرگانی تهران
68-  اتخــاذ تصمیــم در خصوص تنظیم نامه 
مشترک سندکا با انجمن شرکتهای راهسازی 

ایران خطاب به ریاست جمهور
و  ســندیکا  مشــترک  کارگــروه  تشــکیل    -6۹
بانک خاورمیانه در خصوص عملیاتی نمودن 

موضوعات فی مابین
70-  بررســی موضــوع شــیوه تعییــن تکلیــف 
کارهــای  ادامــه  و  موجــود  قراردادهــای 

پیمانکاری
جلســه  برگــزاری  خصــوص  در  مصوبــه    -71
مالقــات بــا ریاســت مالیــات بــر ارزش افــزوده 

جهت طرح مشکالت صنف
72-  معرفی نمایندگان هیات مدیره سندیکا 

معرفــی  در  ســخنرانی  و  پنــل  در  حضــور  و 
پروژه های مشارکتی سازمان زمین و مسکن

شــورای  اساســنامه  اصــالح  پیگیــری     -73
پیشــنهادی  اساســنامه  ارائــه  و  هماهنگــی 
ســندیکا و تبــادل نظــر بــا ده تشــکل صنعــت 

احداث
درخواســت  موضــوع  بــا  تنظیم نامــه     -74
بــه  پیمانــکاران  صالحیــت  4ســاله  تمدیــد 

سازمان برنامه
گزارش رســیدگی قانون مالیات  75-   بررســی 
بر ارزش افزوده در کمیسیون قوانین و مقررات

76-  معرفی نماینــده هیات مدیره به عنوان 
کننده شــورای هماهنگی  کره  رئیس تیــم مذا
با سازمان برنامه و بودجه در خصوص شرایط 

عمومی پیمان جدید
77-   تصویــب بیانیــه ماموریــت ســندیکا در 
و  تحقیــق  کمیســیون  توســط  کــه  ســال ۹8 

توسعه پیشنهاد گردید

78-  ارجــاع موضــوع نحــوه اخــذ اطالعــات از 
اعضای فعال در زمینه مطالبات قطعی و تبادل 
نظــر بــا بانکها و یافتــن راهکاری مناســب برای 
تهاتر مطالبات با تســهیالت و پرداخت اوراق و 

اسناد توسط بانکها به کمیسیون اقتصاد
کمیســیون  7۹-  بررســی پاســخ پیشــنهادی 
اقتصاد به بسته راهکارهای پیشنهادی کشور 

در شرایط فعالی برای رونق تولید
80-   تصویــب برگــزاری جلســه با دکتر نوبخت 
در خصوص تعیین تکلیف قراردادهای حاضر 

و وضعیت پیمانکاران
و  ارزی  قراردادهــای  موضــوع  بررســی     -81
مشــکالت ناشــی از نــرخ ضمانــت نامه هــای 
گــذاری در زمان ضبط  مربوطــه و مســئله نرخ 

آنها به درخواست کارفرما
صــدور  انجمــن  فعالیت هــای  بررســی   -82

خدمات فنی و مهندسی
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 نشست

  پیشــنهاد شــورای عالــی بــه هیــات مدیــره 
جهت دعوت از نمایندگان مجلس

دعــوت  بــرای  نامــه  نویــس  تهیه پیــش    
نماینــدگان مجلــس به ســندیکا و نشســت با 

نمایندگان
در  انصــاری  مهنــدس  آقــای  بــا  کــره  مذا   
تشــکلهای  هماهنگــی  شــورای  خصــوص 
گاهی از نظــرات  و اصالحات مد  مهندســی و آ

نظر ایشان
  پیشــنهاد شــورای عالــی جهــت اســتفاده از 
فاینانــس داخلی و ســرمایه های )پول( جهت 

اجرای عملیات عمرانی و راهسازی کشور
کالن  5-بحــث و بررســی در خصوص مســائل 

کانون کارآفرینان توسعه گرا

گزارش کمیسیون اقتصاد
مهنــدس  اقتصــاد:  کمیســیون  اعضــای 
محمــود  مهنــدس  آبــادی،  ســعید  بیــژن 
مصطفی زاده، مهندس ســیامک مسعودی، 
مهنــدس  بهائــی،  شــیخ  مجیــد  مهنــدس 
عبــاس  مهنــدس  گلســرخی،  اصغــر  علــی 
مهنــدس  ورزنــده،  علــی  مهنــدس  وفایــی، 
جعفــر ســبوخی، مهنــدس روح اهلل عطایــی، 
مریــم  دکتــر  زورچنــگ،  آریــن  مهنــدس 
لــرد،  عزیــزی  احمــد  مهنــدس  خوانســاری، 
مهندس عین اله ظاهری، دکتر اصغر ُذکائی، 
غالمرضــا  دکتــر  ســیدین،  پرهــام  مهنــدس 

علیزاده، محمد تکلی
گذشته 6 جلسه  کمیســیون اقتصاد در ســال 
کمیتــه راهبری  گردیده و با تشــکیل  تشــکیل 
کارگــروه  کارگــروه ویــژه طرح هــای عمرانــی و  و 
ســطح  در  را  متعــددی  جلســات  بانــک، 
کارگروهــی برگــزار نمــود. اهــم اقدامــات بدین 

شرح به صورت خالصه بیان می گردد:

1-تعیین و تبیین ماموریت و برنامه 
کمیسیون اقتصاد با توجه به اقدامات 

گذشته
رویکــرد  بــا  اقتصــاد  کمیســیون  برنامــه 
ســرمایه گذاری بــا توجــه بــا شــرایط اقتصادی 
کشــور و نوســانات نرخ نفــت وارز و اثــرات آن بر 
کشــور و با امعــان نظر بر نحوه  صنعت احداث 
تامیــن و تخصیص بودجههــای عمرانی مورد 

گردید. بحث و بررسی قرارگرفت و تدوین 
تطبیق برنامه سال 13۹7کمیسیون بر اساس 
بیانیــه ماموریــت و محورهای چهارگانه ســال 
کمیســیون  ۹7ســندیکا  تهیــه شــده توســط 
تحقیق و توسعه و ارائه به هیات مدیره محترم
کمیسیون تحقیق توســعه، ماموریت و برنامه 
کلی ســندیکا در ســال ۹7 را با توجه به شرایط 
کشــور تنظیم و پــس از تایید هیات  اقتصادی 
کمیســیونهای  بــه  را  مراتــب  مدیــره محتــرم 
ســندیکا جهت تهیه برنامه تفضیلی سال ۹7 
کمیسیون اقتصاد نیز با مطالعه  ارسال نمود. 
کمیســیون اقتصاد، برنامه  بندهای مرتبط با 
را جهــت  و مراتــب  تفضیلــی خــودرا تکمیــل 

تصویب هیات مدیره ارسال داشت. 

2-تشکیل کمیته راهبری 
کمیســیون اقتصاد با  کمیته راهبری  تشــکیل 
هدف تسریع در بررسی موضوعات ارجاعی به 
کمیسیون و جمع بندی مطالب مورد موافقت 
کمیته  گرفــت. و این  کمیســیون قــرار  اعضای 
جلسات خود را درخصوص موضوعات مرتبط 

با کمیسیون برگزار نمود.
3-بررســی محدودیت هــای ناشــی از اجــرای 
بــه  راجــع  دولــت  اقتصــادی  ســتاد  تصمیــم 

یکسان سازی نرخ ارز.
کمیســیون اقتصاد در  یکی از دســتور جلسات 
ســال جاری بررســی آثــار افزایــش نــرخ ارز بــود. 
گر چــه افزایش نــرخ ارز در  بــه نظر کمیســیون  ا

مراحل اولیه موجب تقویت صادرات می شود 
ولــی در مراحــل بعــدی بــا افزایش قیمــت پایه 
کــه به طــور عمــده وارداتی اســت،  مــواد اولیــه 
قیمــت تمــام تولیــد افزایش یافتــه و در نتیجه 
کاالی تولیــد داخلــی از بیــن  قابلیــت رقابتــی 
مــی رود. ضــروری اســت درآمدهــای صادراتی 
کــه در عمل  ایــن اتفاق  در تولیــد هزینــه شــود 

نمی افتد.
4-بررســی آثار ناشــی از اجــرای این تصمیم بر 

فعالیت شرکتهای عضو و اقتصاد کشور
آثار ناشــی از تصمیم دولــت در افزایش نرخ ارز 
بــر فعالیت هــای شــرکتهای عضو، بــا توجه به 
کارهای  آثار تورمی داخلی،  قیمت تمام شــده 
پیمانکاری را افزایش داده و این در حالی است 
کــه شــاخص های اعالمــی در بســیاری مــوارد 
پاســخگوی جبران هزینه های واقعی نیست. 
کــه بر   نوســانات نــرخ ارز عامــل دیگــری اســت 
ســرمایه گذاری داخلــی و  خارجی و همچنین 
صــادرات  علی الخصــوص  و  صــادرات  امــر 

خدمات فنی و مهندسی اثر نامطلوب دارد.
5-بررســی تبصره 1۹ قانون بودجه ســال ۹7 و 

آیین نامه اجرایی آن
کمیســیون اقتصــاد موضــوع تبصــره 1۹ قانون 
بودجــه را بــا هدف تغییــر نگاه پیمانــکاری به 
مشارکتی و هر چه بیشتر اجرایی نمودن آیین 
نامــه و رفــع موانــع و چالش هــای ناشــی از آن 
بررسی نمود و نظرات اصالحی بر تبصره مذکور 
کمیســیون  را بــه مجلــس شــورای اســالمی و 
تلفیــق مجلــس ارائه نمــود و همچنیــن  برای 
کــه در  کارگــروه تبصــره 1۹  طــرح در جلســات 
ســازمان برنامــه و بودجــه تشــکیل می شــود 

ارسال نمود. 
6-بررسی نحوه سرمایه گذاری مشترک بخش 
خصــوص و عمومــی در پروژه هــای عمرانــی و 
حضور در همایش ملی شــهر جدید هشــتگرد 
و اعــالم نظرات و رویکرد ســندیکا در خصوص 

نحوه اجرای پروژه های مشارکتی 
7-نشست کارگروه بانک کمیسیون اقتصاد با 

نمایندگان بانک آینده 
کمیسیون با هدف تعامل با بانکها برای تسریع 
در ارائــه تســهیالت بانکــی بــرای اعضــا و تغییــر 
رویکــرد بانکها برای جلب  مشــارکت با اعضای 
صنف در اجرای پروژه های ملی و طرح های زیر 
کشور با اســتفاده از ظرفیت های قانونی  بنائی 
ایجــاد شــده از جمله تبصره 1۹ قانــون بودجه، 

نشستی را با مدیران بانک آینده برگزار نمود.
8-تحلیــل قانــون بودجــه ســال ۹7 و بررســی 

الیحه بودجه سال ۹8 

 اعضــای شــورای عالی: مهندس محمدرضا انصاری
صدرهاشــمی نژاد،  محمــد  ســید  مهنــدس    
 مهندس نادر عطائی، مهندس محمد عطاردیان،
 مهندس حسین عظیمی، مهندس علیرضا 

ناصر معدلی، مهندس منوچهر نوروزی
شــورای عالــی ســندیکا در ســال ۹7 جهــت 
همفکــری و  کاربــردی   پیشــنهادهای 
و  بــا هیــات مدیــره ســندیکا تشــکیل شــد   
نظریه هــا و پیشــنهادهای زیرکــه بــه اختصار 

بیــان می گــردد را تصویــب نمــود و در بیانیــه 
کــه: شــورای عالــی  شــورا بدیــن شــرح اعــالم 
ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای   ســندیکای 
بــرای ارتقــای جایــگاه صنــف و تحقــق اتحاد 
صنعــت  ســندیکایی  ســازمانهای  همــه 
بیشــتر نقــش  ایفــای  در جهــت   ســاختمان 
 بــرای انجــام مســئولیت های صنفــی و ملــی 

خواهد کوشید.
عملکرد این شورا شامل موارد ذیل  است:

گزارش شورای عالی سندیکا

گزارش
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گفــت وگوهــای  گذشــته  در ایــن راســتا ســال 
محتــوای  کارشناســان،  بــا  متعــددی 
میزگردهایــی بــا حضور اعضــای محترم هیات 
مدیره و مقاالت مختلفی به قلم اقتصاددانان 
و مقــاالت تخصصــی بــه قلم اعضای ســندیکا 
که همگــی با هدف شناســایی  کــرد  را منتشــر 
درســت مشــکالت و ارائه راهکارهــای صاحب 
و  تجربــه  صاحبــان  و  پیشکســوتان  نظــران، 

دانش صورت گرفت. 
انعــکاس اخبــار و تحلیل هایــی دربــاره فضای 
کشــور، انتشــار اخبــاری در زمینه  کلی اقتصاد 
نهادها، سازمانها و بنگاههای اقتصادی فعال 
در صنعــت احــداث و نحــوه ارتبــاط ســندیکا 
گزارش و تحلیل درباره مســائل  بــا آنهــا، و ارائه 
روز بــه اعضــای صنــف از طریــق ماهنامه پیام 
آبادگران و تشریح عملکرد سندیکا و دبیرخانه 
جملــه  از  خــاص  مناســبت های  در  محتــرم 
برگزاری جشــن هفتادمین ســالگرد سندیکا از 
کمیســیون در جهت  جمله فعالیت های این 
ارتقای جایگاه سندیکا در نهادها و کانون های 
کشــور و اذهــان عمومی صنعت  تصمیــم ســاز 
احــداث و فعــاالن محتــرم ایــن صنــف بــوده 

است. 
کنــار  کمیســیون انتشــارات در  عــالوه بــر ایــن 

در  آبادگــران  پیــام  ماهنامــه  منظــم  انتشــار 
ســایر فعالیت هــای مرتبــط بــا نشــر از جملــه 
نشــر و توزیــع سررســید تخصصی ســندیکا نیز 
و  تنظیــم  جملــه  از  مربوطــه  همکاری هــای 
تدوین محتوا و آماده سازی آن برای انتشار در 
پایان سال را داشته است. البته مجموعه این 
اقدامــات بــا حمایــت، همیاری و پیشــتیبانی 
دبیرخانه محترم سندیکا صورت گرفته است. 
که  کمیسیون انتشارات همواره آماده آن بوده 
دســت یاری همکاران عزیز را بفشارد و آمادگی 
خــود را بــرای هــم اندیشــی بــا پیشکســوتان و 
فعــاالن محترم ایــن عرضه و اعضای ســندیکا 
درباره تنظیم جهت گیری های این کمیسیون 
انتشــار  آبادگــران« و  انتشــار مجلــه »پیــام  در 
کرده و به این مناســبت بار  مقاالت آنان اعالم 

کید می کند. دیگر بر آن تا
فعالیت هــای  می تــوان  کلــی  نــگاه  یــک  در 
انتشــار  زمینــه  در  را  انتشــارات  کمیســیون 
ماهنامــه »پیــام آبادگــران« در ســال 13۹7  را 

بدین شرح برشمرد:
1-برگــزاری جلســات منظــم هفتگی بــا حضور 
اعضای کمیسیون  جهت تصمیم گیری درباره 
کیــف چــاپ ماهنامــه پیــام آبادگــران از  کــم و 
جملــه انتخاب رویکــرد و موضوعــات مهم روز 

بــرای انعــکاس در شــماره های مختلــف ایــن 
نشــریه و بحث و بررسی جهت برطرف نمودن 
که  موانعی همچون افزایش هزینه های چاپ 
در نهایت به چاپ 10 شماره نشریه در سال ۹7 

منتهی شد. 
2-تحریر سرمقاله هایی با محوریت مهم ترین 
مســائل مبتالبــه اعضای صنــف و رویدادهای 
اقتصادی تاثیرگذار بر صنعت احداث؛ در سال 
گذشــته با عناوین: اقتصاد ایران در ســال۹6، 
مســئولیت  ارزی-  منابــع  بهینــه  تخصیــص 
دولت برای عبور از چالش تحریم، حوزه عمران 
گــر امروز تدبیر  کشــور نیازمنــد طرح های تازه، ا
نشود، پیش شرطهای عبور از تنگناهای حوزه 
عمرانی، ایجاد اشــتغال، اســتراتژی صادرات، 
حمایت از بخــش خصوصی، اهمیت صیانت 
از ســرمایه بخــش خصوصی، تغییرات تــازه در 
ترکیب کابینه؛ امیدوار باشیم؟، هفت تپه های 
بخــش عمرانی را دریابید، این خانه همچنان 

خانه امید ما است
3-برگــزاری میزگردهایــی بــا محوریت بررســی 
مشــکالت شــاغالن صنعــت احــداث از جمله 
میزگرد بررســی یکسان ســازی نرخ ارز با حضور 
محمــود  دکتــر  و  ترکمانــی  دینــی  علــی  دکتــر 
جام ســاز، اولیــن میزگــرد شــرایط پیمانــکاری 
گذر از بحران با اعضای هیات  امــروز و راههای 
مدیــره، دومیــن میزگــرد شــرایط پیمانــکاری 
گذر از بحران با اعضای هیات  امــروز و راههای 
مدیــره، ســومین میزگــرد شــرایط پیمانــکاری 
گذر از بحران با اعضای هیات  امــروز و راههای 
مدیــره، چهارمین میزگرد شــرایط پیمانکاری 
امروز و راههای گذر از بحران با حضور مهندس 
کبر نجفی،  علیرضــا ناصرمعدلــی و دکتر علــی ا
پنجمیــن میزگــرد شــرایط پیمانــکاری امــروز و 
گذر از بحران با حضور مهندس ســید  راههای 
محسن مقدس زاده، مهندس تقی ابراهیمی و 

مهندس فرخ جمالی 
کنفرانــس خبری  4-همــکاری بــرای برگــزاری 

کارشناس خبره  کمیسیون اقتصاد با دعوت از 
اقتصادی و آشــنا به قوانین بودجه، به منظور 
بررسی ظرفیت های قانونی الیحه بودجه سال 
۹7 اقدام نمود. در این نشست پس از بحث و 
بررســی موارد ذیــل به عنوان اهــم موضوعات 
کارشناس استخراج  و  جلسه از این نشست با 

گزارش شد. به هیات مدیره محترم 
1. بودجه ۹8 با روش سالهای قبل و با رویکرد 

حفظ وضع موجود تنظیم شده است.

2. امکان تحقق ارقام بودجه در فصول درآمد 
موکول به تحقــق درآمدهای نفتی پیش بینی 

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

تومــان  میلیــارد  هــزار  کثــر 15  حدا دولــت   .4
بودجه عمرانی را محل غیر اســتقراضی تامین 
می نمایــد و الباقــی بودجــه عمرانــی از محــل 

مشابه استقراض تامین خواهد شد.

5. هزینه شــرکتهای دولتــی در حــدود000، 13 
هزار میلیارد تومان غیر شفاف است.

۹-تدوین خالصه مواد و مفاد مرتبط با الیحه 
بودجه سال ۹8 

بودجــه الیحــه  مــواد  از  خالصــه ای   جــدول 
کــه ارتباط بیشــتری بــا فعالیتهای   ســال ۹8 
گاهی و اطــالع اعضا بر مفاد  صنــف داشــته و آ
ایــن مــواد ضــرورت داشــت، تدویــن و اطــالع 

گردید. رسانی 

کمیســیون: مهندس علــی ورزنده،  اعضای 
دکتــر  مصطفــی زاده،  محمــود  مهنــدس 
عالءالدیــن  مهنــدس  گالبتونچــی،  ایــرج 
 ســادات باریکانی، مهندس پرهام ســیدین، 
مهندس محمدعلی پورشیرازی، داود خانی 

و  آرزو نوری       
کمیسیون انتشارات ســندیکای شرکت های 
ســاختمانی ایــران بــه عنــوان متولــی اطــالع 
رســانی و نشــر دیدگاه هــا و اقدامات ســندیکا 
در ســال  13۹7 فعالیتهای خود را با تشــکیل 
جلســات منظــم هفتگــی و تجزیــه و تحلیــل 

کشــور و رصــد مشــکالت  شــرایط اقتصــادی 
بخش خصوصی عمرانی و صنعت احداث به 
منصه ظهور رساند و تالش کرد با انتشار نقطه 
کارشناسان سندیکا از جمله اعضای  نظرات 
کمیســیون های  و  محتــرم  مدیــره  هیــات 
تخصصی همچنین با بازتاب دادن دیدگاه ها 
اقتصــادی،  کارشناســان  نظــرات  نقطــه   و 
زیســت محیطــی و فعــاالن نهادهــای مدنــی 
مرتبط، توجه سیاســتگذاران و تصمیم گیران 
مربوطه را به مســائل و مشکالت مبتالبه این 

صنعت جلب کند.

گزارش کمیسیون تحریریه و انتشارات
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 نکوداشــت هفتادســالگی ســندیکا و پوشــش
 خبری آن

5- انتشــار مقــاالت علمــی و مقــاالت صنفــی با 
موضوعــات مختلــف مبتالبــه صنعــت احداث 
کارشناســان اقتصــادی، و عمرانــی از  بــه قلــم 
کســی جز دولــت می تواند نــرخ ارز  جمله:»چــه 
کنــد« به قلــم دکتــر محمود جامســاز،  را تعیــن 
»غفلت هــای پرهزینــه« بــه قلــم دکتــر آرمــان، 
نگاهــی بــه مفــاد مرتبط بــا صنعت احــداث در 
قانون بودجه ۹7، اقدامات انجام شده و نتایج 
اخذ شــده اســناد خزانه اســالمی به قلم محمد 
تکلــی، ارگونومی چیســت به قلــم مهندس نگار 
مصطفی زاده، چالش های ماندگاری شرکتهای 
فعــال در حوزه صنعت احداث به قلم مهندس 
کرمانشــاه  محمدرضــا طبیب زاده، مشــق زلزله 
برای مهندســان ســاختمان به قلم محمدرضا 
محمدیان، فساد در ابرپروژه ها به قلم مهندس 
شــمال  آزادراه  علیخانــی،  حاجــی  محمدرضــا 
و چالــش برجــام بــه قلــم دکتر عبــاس آخوندی 
در ماهنامه تیرماه، آشــنایی با سیســتم خنک 
کننــده موتورهــای آب خنــک به قلــم مهندس 

تقســیم  و  حمیــد خیاط نــژاد، جوینــت ونچــر 
کاهــش ضایعات در  ریســک به قلــم آرزو نوری، 
کوروش قره باغی  پروژه های ساختمانی به قلم 
و کریستین اسکات یانگ با ترجمه سیدمهدی 
کارگــر، چگونگــی تامیــن  برقــی و محمدصــادق 
شــفافیت فرایند طرحهــای عمرانی در شــرایط 
تحریم به قلم مهندس شــهرام حــالج، الزامات 
جذب سرمایه ایرانی های خارج از کشور به قلم 
فریال مســتوفی، صلح دعــاوی و داوری با نگاه 
بــه قانون اساســی به قلم مهنــدس طبیب زاد، 
بخش خصوصی بازیگر یا ســیاهی لشکر به قلم 
اســماعیل داودی، افول اقتصاد دولتی و ظهور 
اقتصــاد رفاقتــی بــه قلــم دکتر راغفــر، چــرا دفتر 
مدیریت پروژه نیاز شرکتها و پروژه ها است به قلم 
دکتر الهه عزیز، ساختار و مدیریت ماشین آالت 
به قلم مهندس محمدرضا حبیب زاده، مسئله 
اشتغال و تامین معیشــت در الیحه بودجه ۹8 
به قلم حسن وزینی، شاخ های تعدیل سازمان 
 برنامــه بــه قلــم مهنــدس شــعبان یوســفیان،
قلــم  بــه  اســت  جــدی  پایتخــت  فرونشســت   

مهندس کیان مختار ثقفی، و ...
6-دریافت یادداشت ها و انجام مصاحبه هایی 
نکوداشــت  دربــاره  صنــف  پیشکســوتان  بــا 
هفتادســالگی ســندیکا از جمله: مهندس علی 
آزاد، مهنــدس منوچهــر ملکیانی فرد، مهندس 
عطایــی،  نــادر  مهنــدس  عطاردیــان،  محمــد 
جــواد  مهنــدس  صدرهاشــمی نژاد،  مهنــدس 
انصــاری،  محمدرضــا  مهنــدس  خوانســاری، 
مهنــدس منوچهــر نــوروزی، مهنــدس فرامــرز 
مفتخــر، مهنــدس داریــوش قائمــی، مهندس 
زورچنــگ،  توحیــد  مهنــدس  چوبــدار،  قبــاد 
مهنــدس عبــاس وفائــی،  مهنــدس مجتبــی 
مــرادی،  محمدتقــی  مهنــدس  ضرابــی، 
مهنــدس  مســعودی،  ســیامک  مهنــدس 
میرحســین  مهنــدس  بهائــی،  شــیخ  مجیــد 
سیدپوراسماعیل زاده و ... همچنین مصاحبه 
بــا مهنــدس عطااهلل هاشــمی در زمینه شــرایط 

عمومی پیمان، و ... 
کنفرانس های  7-پوشــش خبری همایش ها و 
که بیرون از ســندیکا  مرتبط بــا صنعت احداث 
برگــزار شــده اند از جمله هم اندیشــی وزیــر راه و 

شهرســازی بــا تشــکل های صنعت احــداث در 
کمیته ماده  گزارش نشســت  اردیبهشــت مــاه، 
12، جلســه مشــترک هیــات مدیــره بــا اعضــا با 
گــذر از بحران،  موضــوع همفکری اعضــا جهت 
گزارش بازدید رئیس مجلس شــورای اسالمی از 
کنفرانس  گــزارش دومین  آزادراه تهران شــمال، 
نقــش مهندســی مکانیــک در ســاخت و ســاز 
تخصصــی  کارگــروه  نشســت  گــزارش  شــهری، 
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی  شــورای 
دربــاره پیــش نویس جدیــد آیین نامه مشــاغل 
ارزیابــی  ســمینار  گــزارش  زیــان آور،  و  ســخت 
خسارات بیمه ای ساختمانها پس از زمین لرزه، 
گزارشــی از هفتــاد و هفتمیــن نشســت شــورای 
گزارشــی  گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی، 
از پنجمیــن همایــش و نمایشــگاه ســد و تونل، 
گزارشی از امضای تفاهم نامه سندیکا با سازمان 
گزارشی از  مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، 
کمیسیون تسهیل  بیست و هشتمین نشست 
کسب و کار اتاق تهران با حضور فعال سندیکا به 

بحث صندوق های بازنشستگی پرداخت و ...

8-پوشــش خبــری ســمینارها، همایش هــا و 
کارگاه  نشســت های خبــری ســندیکا از جملــه 
آموزشــی تبییــن قانــون مالیاتهــای مســتقیم، 
کار و رفاه اجتماعی  دیدار نــوروزی وزیر تعــاون 
ســندیکا،  در  عالــی  کانــون  مدیــره  هیــات  بــا 
کارفرمایــی در  کارگــری و  نشســت نماینــدگان 
کارفرمایــی  کانــون  گــزارش نشســت  ســندیکا، 
ایران و ســندیکا با مســئوالن معاونت فرهنگی 
اجتماعــی،  تامیــن  ســازمان  اجتماعــی  و 
کارفرمایــان  تکالیــف  آموزشــی  کارگاه  گــزارش 
مدیــره  هیــات  دیــدار  گــزارش  پیمانــکاران،  و 
ســندیکا بــا دبیــر شــورای عالی حفاظــت فنی، 
گزارشــی از هم اندیشــی هیــات مدیره ســندیکا 
بــا دکتــر ســیدجواد قانع فــر رئیس نظــام فنی و 
گــزارش ســمینار مدیریــت نگهداری  اجرایــی، 
و تعمیــرات در ماشــین آالت راهســازی توســط 
گزارشی  شــرکت هسکو و با همکاری ســندیکا، 
اعضــای  بــا  مدیــره  هیــات  اعضــای  دیــدار  از 
کمپ آموزشــی  گزارشــی از  فدراســیون انــرژی، 
گزارشــی از دیدار  قانــون مالیاتهــای مســتقیم، 
دکتــر نعمــت اهلل ترکی رئیس ســازمان مدیریت 
استان تهران با اعضای هیات مدیره سندیکا، 
کمیســیون اقتصــاد با نمایندگان  گزارش دیدار 
کارگاه آموزشــی دعــاوی  گــزارش  بانــک آینــده، 
و  کارفرمــا  بــا  مرتبــط  عمومی پیمــان  شــرایط 
بررســی الیحــه  از نشســت  گــزارش  پیمانــکار، 
گزارشی از هم اندیشی  بودجه ۹8 در سندیکا، 
اعضــای ســندیکا بــرای بــرون رفــت از شــرایط 
کاملی از نکوداشــت  گــزارش جامــع و  موجــود، 
هفتادسالگی سندیکای شرکتهای ساختمانی 

ایران و ...
عملکــرد  بــه  مربــوط  گزارش هــای  ۹-انتشــار 
گزارش عملکرد  کمیسیونهای سندیکا از جمله 
کمیســیون  گــزارش  کمیســیون ماشــین آالت، 
تحقیق و توسعه درباره تدوین ماموریت جدید 

سندیکا، و ...
10-انعــکاس مکاتبات مهم ســندیکا با اعضای 
دربــاره  دولتــی  ســازمانهای  و  نهادهــا  و  خــود 
مسائل مبتالبه حرفه مندان و شاغالن صنعت 

احداث
11-انتشــار اخبــار صنعــت ســاختمان، مطالب 
گــرد، مطالــب مرتبــط بــا  آموزشــی در قالــب پا
پاســداری از محیط زیســت، انعکاس تجربیات 
موفــق و ناموفــق جهانــی در زمینــه اقتصــاد و 
صنعــت احــداث، انتشــار ســخنرانی ها و نکات 
و  کارشناســان  جانــب  از  شــده  طــرح  مهــم 

مسئوالن به نقل از رسانه های دیگر

گزارش
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1-آغــاز مراحــل تاســیس فدراســیون صنعــت 
کمیســیون تحقیق و توســعه نسبت  احداث: 
بــه مطالعــه و بررســی های الزم برای تاســیس 
احــداث  صنعــت  در  فراتشــکلی  فدراســیونی 
اقدام و ســند چشــم انداز، هدف و ماموریت و 
اساسنامه پیشــنهادی به منظور اخذ نظرات 

سایر اعضا فدراسیون را تدوین نموده است.
بــرای  تحقیــق  موسســه  عملکــرد  2-بررســی 
ارائــه  و  انــرژی  و  احــداث  صنعــت  توســعه 
راهکارهای فعال تر شدن موسسه: کمیسیون 
مطالعــات  انجــام  ضمــن  توســعه  و  تحقیــق 
جامع، برگزاری نشســت های متعــدد و پی در 
پی با پیشگامان و موسسان موسسه ، نسبت 
بــه بررســی ماموریــت، اهداف و جایــگاه فعلی 
موسســه، دستاوردها، نقاط قوت و ضعف آن 
پرداخته و ضمن تبیین علل برآورده نساختن 
انتظارات از موسســه، راهکارهای جامع برون 
رفــت از شــرایط حاضــر و رســیدن بــه جایــگاه 

واقعی آن را پیشنهاد نموده است.
بیشــتر  ایجــاد هــم صدایــی  بــرای  3-تــالش 
فیمابیــن تشــکلهای عضو شــورای هماهنگی 
تشکلهای مهندسی، صنفی وحرفه ای کشور: 
کمیســیون تحقیــق و توســعه بــا همــکاری 6 
تشــکل دیگر نسبت به بررســی و پیشنهادات 
بــه  اصالحــی اساســنامه شــورای هماهنگــی 

منظور اثرگذاری بیشتر اقدام نموده است.
4-همکاری و همراهی با دبیرخانه در برگزاری 

مراسم نکوداشت هفتاد سالگی سندیکا
کاری هیات مدیره در ســال  5-تعییــن برنامــه 
و  نهایــی  تصویــب  جهــت  آن  ارســال   و   ۹7
اجرایی شــدن بــه هیات مدیــره تنظیم بیانیه 
ماموریت هدف ســندیکا در سال ۹7 به عنوان 
کمیســیون فرادســتی بــر اســاس بررســی  یــک 
 شرایط اقتصادی، اجتماعی  و سیاسی ایران  و
گرفتن  6  پیش فرض اساســی و تبیین   در نظر 
محورهای حصول ماموریت هدف سندیکا به 

کامل موضوع تا رســیدن  شــرح ذیل و راهبری 
به هدف:

بیانیه ماموریت سندیکا در سال 97:
سندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایران بر آن 
اســت تــا بــا رصــد شــرایط بحرانی اقتصــادی ، 
اجتماعی و سیاســی،حرکت به سمت توسعه 
پایــدار را بــا رویکــرد توانمندســازی اعضــا برای 
بقا، شناسایی و معرفی ظرفیت های موجود ، 
مطالبه گری و هم صدایی با تشکلهای صنفی 

به انجام رساند.

محورهای هدف:
کاهش اثرات دوره بحران 1. راهبردهای 

2. تعامل و هم صدایی با تشکلهای صنفی
3. شناســایی ظرفیت های موجــود و بازارها و 

کار  مدلهای جدید کسب و 
4. توانمندســازی اعضا با رویکرد بقا با توسعه 

کار مدلهای جدید کسب و 

محور یک: راهبردهای کاهش اثرات 
دوره بحران  

 الف ( تشکیل کمیته بحران 
گری   ب (  تشکیل شورای مطالبه 

رصــد و شناســایی مســائل و معضــالت قابــل 
بررسی و لیست اجرایی مربوطه :

1-بررسی معضالت حوزه اقتصادی 
2-بررسی معضالت حوزه قراردادی 

3-بررسی معضالت حوزه تقنینی
4-بررسی معضالت حوزه بانکی کشور

محور  دو: تعامل و هم صدایی با 
تشکلهای صنفی

معرفــی  و  تبییــن  شناســایی،  ســه:  محــور 
ظرفیت های داخلی و بازارها و مدلهای جدید 

کار  کسب و 

محور چهار: توانمندسازی اعضا با رویکرد بقا با 
کار توسعه مدلهای جدید کسب و 

پیگیــری موضــوع اجرایی شــدن برنامه ســال 
۹7 و دریافت برنامه های اجرایی کمیسیونها و 
بررسی آنها ، یکی دیگر از فعالیتهای کمیسیون 

در سال ۹7 بوده است.
گــزارش  بــه منظــور جامعیــت بخشــیدن بــه 
کمیســیون تحقیــق و توســعه و بــا توجــه بــه 
کمیسیون به بیان  گســتردگی فعالیتهای این 
کمیســیون  ایــن  کارگروه هــای ذیــل  تیتــر وار 
در  اســت  ذکــر  بــه  الزم  می شــود،  پرداختــه 
کار  کارگــروه چندیــن نفر ســاعت  ذیــل نــام هر 
که نتایج آن به سایر  کارشناســی نهفته اســت 
یــا هیــات مدیــره و دبیرخانــه  و  کمیســیونها 

سندیکا جهت بهره برداری ایفاد شده است:
کارگروه برنامه ساالنه  .1

کارگروه بررســی راهکارهای حمایت و فعال   .2
ســازی موسســه تحقیق برای توسعه صنعت 

احداث و انرژی
کارگروه نحوه مواجه با بحران  .3

4. کارگروه پیگیری تاسیس فدراسیون
5. کارگروه بررسی جایگاه اتاق و فدراسیونهای 

مرتبط
6. کارگروه آسیب شناسی نهادها و سازمانهای 

باالدستی و زیر دستی مرتبط با سندیکا
7. کارگروه دستاوردها

کارگروه نحوه عضویت در اتاقها  .8
کارگــروه شناســایی ظرفیت هــای موجود و   .۹

بازارهای جدید
کارگــروه تدوین اســتراتژی نحــوه برخورد با   .10
حضور نهادهای نظامی و دولتی در پروژه های 

عمرانی
کارگروه برگزاری نکوداشت 70 سالگی   .11

کمیسیون تحقیق و توسعه برای نخستین بار 
که برنامه ســال آینده  در ســال ۹7 موفق شــد 
سندیکا را در جلسات خود همراه با محورها و 
زیرمحورهــای آن بــه تصویب رســانده و پس از 
بررسی و اصالح آن در سه ماهه نخست سال و 
کم بر فعالیت سندیکا  بر اســاس شرایط روز حا
و اعضا برنامه سال ۹8 را به دبیرخانه سندیکا 
اعالم و منتظر اصالحــات و ابالغ هیات مدیره 

محترم بماند.

بیانیه ماموریت سندیکا در سال 1398:
بــا  ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای 
گاهــی و بــاور بــه وجــود بحــران ، در حوزه هــای  آ
که با افزایش  اقتصادی و اجتماعی ، برآن است 

اعضای کمیسیون : مهندس ساالر علیاری، 
مهندس محمد عطاردیان، مهندس محمود 
مصطفی زاده، مهندس علی ورزنده، مهندس 
اصغــر  علــی  مهنــدس  ســعیدآبادی،  بیــژن 
گلســرخی، مهنــدس پرهــام موحــد مهندس 
علیــزاده،  غالمرضــا  دکتــر  ســیدین،  پرهــام 
مهنــدس عبــاس وفایــی، مهنــدس مجتبــی 
ضرابــی، مهندس منوچهر بدیعــی، مهندس 
ورزنــده،  ونــدا  مهنــدس  ســبوخی،   جعفــر 

مهندس سید محسن مقدس زاده، دکتر نیما 
امینیان، دکتر علیرضا مقدس زاده، مهندس 
سعید ســعادت طلب ، مهندس ریتا امینی، 

مهندس نسرین اوجاقی                            
این کمیسیون با تشکیل25 جلسه عمومی، 
جلســه   25 و  راهبــردی   کمیتــه  جلســه   2
حــدود تقریــب  و  تخصصــی    کارگروه هــای 
کارشناسی اقدامات زیر را  کار     800 نفر ساعت 

به انجام رسانیده است:

گزارش کمیسیون تحقیق و توسعه
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 نشست

میــزان مشــارکت ، جهت تغییر رویکرد کســب و 
کار و درآمــد شــرکتها، برنامه ریــزی و با عنایت به 
معضالت مبتال به اعضا خود، اقدامات الزم برای 
کاهش پیامدهای این مشکالت را به اتفاق سایر 

تشکلهای همسو، مصرانه پیگیری نماید.

محورهای هدف :
1.مشارکت

کار اعضا 2.تغییر و نوآوری در کسب و 
3.کاهش پیامدهای ناشی از معضالت محیط 

کار اعضا جاری کسب و 

بدیهی است ماموریت سال جاری با توجه به 
جامعیت موضوع، برنامه میان مدت سندیکا 
نیز محسوب شده و سندیکا تا حصول نتیجه 
در هــر یــک از محورهــای هــدف، مــوارد را در 

کار خود قرار خواهد داد. دستور 

که بصورت  کمیســیون  1-تصویب برنامه های 
یک هفته در میان دوشنبه ها می باشد 

2-عضویــت آقــای محمدعلی عزیزی و ســرکار 
عنــوان  بــه  دادگســتری  وکالی  لطفــی  خانــم 
مشــاوران حقوقــی بــه عنــوان اعضــای جدیــد 

کمیسیون تصویب شد
و  داوری  موضــوع  در  حقوقــی  مقــاالت   -3  
داوری شرایط عمومی پیمان تهیه و در نشریه 

به چاپ رسید
4- بررســی نحوه حضورکارشناســان ســندیکا 

اتــاق  داوری  مرکــز  داوری  پرونده هــای  در 
کشــاورزی ایران،  بازرگانــی، صنایع، معــادن و 
که موضوع پرونده مرتبط با صنف  در صورتــی 
کمیســیون  کار   پیمانــکاری باشــد در دســتور 

حقوقی است. 
5- بررسی پیش نویس قانون جامع داوری در 

دستور کار کمیسیون می باشد. 
کمیســیون  کارشــناس از اعضــای  6- معرفــی 
کارشناسی در هیات های حل اختالف و  برای 

داوری در خارج از سندیکا

 7- بررســی آیین نامــه داوری ســندیکا و تقویت 
کمیته داوری ســندیکا با اصــالح و تدوین آیین 
نامــه جهــت حــل و فصــل اختالفــات اعضــای 
سندیکا توسط کمیسیون در حال بررسی است 

 8- رســیدگی بــه مشــکالت اعضــای مراجعــه 
کننده به کمیسیون و راهنمایی های الزم جهت 
اســتفاد از ظرفیت هــای قانــون بــرای احقــاق 
حقوق خود برای شرکتهایی نظیر پارمید سازه، 
پارس یکم، پل و دژ، فریاب جنوب، هریســون، 
بتن شیب، تیس و فورسمنت و همسان اقلیم، 

بتن عرشه، سیس وی و...
از  اســتفاده  بــه  را  عضــو  شــرکتهای  پایــان  در 
کمیســیون در امــور  خدمــات و مشــاوره های 
حقوقی و قــراردادی پیمان ها دعوت نموده و 
امیــد داریــم با اعالم نظــرات خود مــا را در ارائه 
هــر چــه بهتر خدمــات مطلــوب یاری رســانند 
کــه وقــت خــود را  و در پایــان از همــه عزیزانــی 
کمیســیون صرف نمودند تقدیر و تشکر به  در 

عمل می آورد.

1-مطالعــه قوانیــن و آییــن نامه هــا، ضوابــط 
بــا حــوزه خدمــات  و بخشــنامه های مرتبــط 
کمیســیون فنی، مالحظه مغایــرت در قوانین 
کــه خــود موجبــات بــروز مشــکالت  و ضوابــط 
وتفکــر  گردیــده  پیمانــکاری  فعالیت هــای  در 
کارفرمایــان در جهــت ســلب مســئولت و عدم 

توجــه جهــت ارائــه راهــکار اســت. به نظــر این 
کمیســیون الزم ســت مغایرت هــا مکتــوب و 
بــا نظــر روشــن واســتدالل مرتبــط جهــت رفع 
مشــکل بــه مراجع ذیربــط منعکس شــود. در 
ایــن ارتبــاط تغییــرات در مــوارد زیــر مــورد نظر 

کمیسیون می باشد:

الف- تغییر در فهرست های بها 
ب- تغییر در استانداردها 

ج- تولید مطالب فنی 
هـ- ارائه راهکارهای مرتبط و ســازگار با شــرایط 

اقلیمی وتکنولوژی نوین 
از  مشــکل  رفــع  جهــت  پی گیــری  2-ادامــه 
بخشــنامه های مشکل دار باالخص در ارتباط 
که با  بــا قراردادهــای ســرجمع و فاقد تعدیــل 

 پی گیری های بعمل آمده به توسط دفتر فنی 
 با ابالغ بخشنامه جدید سرجمع و پیش بینی 
قراردادهــای  مشــکالت  از  بخشــی  تعدیــل،  
برطــرف  آتــی  قراردادهــای  جهــت  ســرجمع 
گردیــد. در قــرارداد ســرجمع فاقــد تعدیــل و با 
توجــه بــه تغییرات به عمــل آمده در نــرخ ارز از 
اوایــل ســال 13۹7 و اعالم مشــکالت این تیپ 
قراردادهــا اقــدام الزم جهــت ملحــوظ نمودن 
شــرایط درابالغ بخشنامه های مرتبط با تغییر 
گردیده بوده به عمل آمده  که متوقف  نــرخ ارز 
ودر شرایط کنونی در ضوابط این دستورالعمل 

بازنگری های الزم در دست اقدام است.

کمیســیون: مهندس مجید شــیخ  اعضــای 
پورشــیرازی،  محمدعلــی  بهائی،مهنــدس 
مهندس علــی ورزنده، مهندس عبدالمجید 
ســجادی نآیینی، مهندس محسن میریان، 
خانــم  تکلــی،  محمــد  عزیــزی،  محمدعلــی 

شهرزاد لطفی، جعفر افشارنیا
برگــزاری  بــا  درســال۹7  حقوقــی  کمیســیون 

داد.  ادامــه  را  خویــش  فعالیــت  12جلســه 
مــوارد  جــاری  ســال  در  کمیســیون  ایــن 
و  داشــته  خــود  کار  دســتور  در  را  ذیــل 
شــرکتهای  و  آورده  عمــل  بــه  نیــز   اقداماتــی 
کننــده نیــز از  اهنمایی ها و مشــاوره   مراجعــه 
اقدامــات  اهــم  کــه  برده انــد  بهــره   حقوقــی 

بشرح ذیل  است:

اعضای کمیسیون: مهندس بهمن دادمان، 
کاظم عارف  گالبتونچی، مهندس  دکتــر ایرج 
آذر، مهنــدس مجید شــیخ بهائــی، مهندس 
احسان طاهری،  مهندس شعبان یوسفیان، 
مهنــدس  طلــب،  روزی  علــی  مهنــدس 
متحدیــن،  امیــر  مهنــدس  قارداشــی،  علــی 
مهنــدس محمودرضــا همیــری،  مهنــدس 
پرهــام موحد، مهندس غالمرضا شــفیع پور، 
مهندس افشــین جم، مهنــدس رضا جامی، 
مهنــدس حســین یزدانی، مهنــدس محمد 
کارگر، مهندس ســید علی نوربخش،  صــادق 
مهنــدس عین اله ظاهــری، مهندس مهدی 

بــرادران توکلــی،  مهنــدس محمــد ظفــری، 
مهنــدس حکیمی پــور،  بیــژن   مهنــدس 
 علیرضــا صــدر عضــدی، مهنــدس مهــدوی 
ســعیدی، مهندس یــداهلل مدنــی، مهندس 
امیــن  مهنــدس  ظفــری،   محمــود  ســعید 
 فــرج الهــی، مهنــدس الهام نــداف، مهندس

 ناهید شوقی

کمیســیون فنــی در ســال ۹7 مــوارد ذیــل را 
و  اقدامــات  و  قــرارداده  کار خــود  در دســتور 
که خالصه  فعالیت هایــی را نیز به عمل آورده 

آن را به شرح ذیل  است:  

گزارش کمیسیون حقوقی

گزارش کمیسیون فنی

گزارش
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ضمنًا پیوســت 3 قراردادهای ســرجمع قبلی 
و تناقص بین متن و پیوست ها موجبات بروز 
اختالف و نارســایی در قراردادها را فراهم می-

سازد.
3-موضــوع عــدم توجــه مجریــان بــه اجــرای 
قوانیــن، نحوه اقــدام در ارتباط با این موضوع 
که سازمان برنامه باید از ایجاد تغییر در قوانین 
کنــد. بــه نظــر  بــه توســط مجریــان جلوگیــری 
کمیســیون الزم اســت در شــرایط موجــود در 
ارتبــاط بــا موارد زیــر اقدامــات اجرائی به عمل 

آید.
• درخواســت از مراجــع ذیربــط جهت موظف 
شــدن دســتگاههای اجرایــی جهــت عمل به 

قوانین درامور پیمانکاری واصالح قوانین 
• قوانیــن مــورد نیــاز بــازار رقابت هــای داخلی 

تهیه وبه نهادهای مربوطه پیشنهاد شود.
گــذاری  • بــا انجــام مکاتبــات درارتبــاط بــا وا
بخشــی از طرحهــای نیمــه تمــام بــه بخــش 
گــردد و ضوابط  خصوصــی درخواســت اقــدام 

مرتبط بوجود آید.
• ارائــه راهکار دراجرای طرح های نیمه تمام، 
تدویــن قوانیــن، مشــارکت پذیــری می توانــد 

بسته های پیشنهادی باشد.
• در شرایط کنونی به کارهای غیر دولتی توجه 

شود وارتباط با بخش خصوصی برقرار شود 
 • یکــی از مدل هــای فعالیــت، مشــارکت 
BOO عمومی- خصوصی است، باید به مدل ها

وBOTو BLT توجه شود.
• تیپ هــای مختلــف قــرارداد و فهرســت بهــا 
کارهای مختلــف نیاز اســت این  بــرای انجــام 
موارد در دســتور تهیه قرارگیــرد. در این ارتباط 
اقدامات اجرائی در خصوص قراردادهای تیپ 

EPCو ... در حال انجام می باشد 
ســازمان  هماهنگــی  بــا  قوانیــن  اصــالح   •
کــره بــا دســت انــدرکاران  واقدامــات بفــرم مذا
جهــت اطــالع از نقــاط ضعــف قوانیــن وانجام 

موارد مربوط به رفع مشکل 
4-راهنمایی اعضا در جلسات کمیسیون فنی 
و رفع ابهام مطروحه در ضوابط بخشنامه ها و 

قوانین از قراردادهای منعقده مواجه با ابهام
5-بررســی روند تغییرات شــاخصهای تعدیل 
پیشنهادی سندیکا و اعالمی سازمان، بررسی 
مبانی و نقاط اختالف در شاخص ها با سازمان 
که بخشــی از مغایرت ها  و دریافت این نتیجه 
مربــوط بــه پــروژه نمونــه اســت. مقایســه نرخ 
عوامل ســازمان، ســندیکا و مرکز آمار )اختالف 
قابل توجه در اطالعات نرخ عوامل ســندیکاو 

مرکــز آمــار مالحظــه نمی گــردد و نرخ ســازمان 
پایین است.

6-در بررســی مشــکالت جــاری در خدمــات 
پیمانــکاری، بــا افزایش نرخ بی ســابقه قیمت 
کمبود  آهن آالت مطــرح می گردد و با توجه به 
نقدینگــی و پرداخــت مطالبــات پیمانــکاران 
گونــه افزایش قیمت ها  بــه صــورت اوراق، این 
باعــث ایجاد تنگناهای شــدید مالی و اجرایی 
کــه بایــد راهــکار  بــرای پیمانــکاران می گــردد 

مناسبی برای مقابله اتخاذ شود.
7-ارائه راهکار جهت پیمان های ارزی و فاقد 
تعدیــل بــا توجــه به شــرایط حــادث شــده در 
سال ۹7 و اقدامات الزم جهت ابالغ بخشنامه 

جبران شرایط تغییرات قابل توجه نرخ ارز
8-در نتایــج دریافتــی در بررســی آییــن نامــه 
ســرمایه  گردیــد:  اعــالم  فرســوده  بافت هــای 
گذاری در بافت های فرســوده با ریســکهایی از 
ک،  جمله عدم وجود ســند جهت تمامی امال
عدم همکاری نهادهای مربوطه در شهرداری 

با ســازندگان و ... مواجه اســت این بخش در 
صورت حل شــدن مشکالت، پتانسیل بسیار 

باالیی جهت اجرا و سرمایه گذاری دارد.
۹-تهیه نرخ عوامل شــاخص های تعدیل سه 
ماهه هــای اول و دوم 13۹7، در بررســی نــرخ 
گردید  عوامل شــاخص های تعدیــل مالحظه 
که  نــرخ میلگــرد و قیــر رشــد قابــل توجــه دارد 
گــردد اطالعات  بایــد به صــورت ماهانــه اعالم 

میانگین جوابگو نیست.
طــرح  جهــت  آمــده  عمــل  بــه  10-اقدامــات 
کمیســیون عمــران  مشــکالت پیمانــکاری در 
که مقررشــد  گیری های مربوطه  مجلس و پی 
کمیســیون عمــران طرح  موضوع هــای زیر در 

گردد .
کارفرمایــان مجــاز بــه انعقــاد قــرارداد قبل از    •

پادارشدن اعتبار نباشند.
• بــه مبلــغ ۹% مالیات بــر ارزش افزوده ضریب 
گردد، الزم اســت  8% حفــظ ارزش پول اضافه 

بااحتساب حفظ ارزش پول محاسبه گردد.
و  تفکیــک  اســالمی قابلیت  خزانــه  اوراق   •
خردشــدن داشــته باشــد و قابل ارائــه از طرف 

پیمانکار به سایر طلبکاران باشد.
11-در بررســی نارســایی های به عمل آمده در 
ضوابط و بخشنامه ها درخواست کمیسیون از 

گردید. دبیر به شرح زیر اعالم 
که  کند  الف. ســندیکا این موضــوع را نهادینه 
شــاخص های تعدیــل را قبــل از ابــالغ جهــت 

بررسی واظهار نظر دریافت کند.
هــر  کــه  کنیــم  متقاعــد  را  بایــد ســازمان  ب. 
بــا  کنــد  صــادر  می خواهــد  را  دســتورالعملی 

سندیکا هماهنگ نماید.
ج. ســندیکا الزم اســت در ارکان تصمیم گیری 

نماینده داشته باشد.
و جایــگاه  ارتقــاء وضعیــت  بایــد  د. ســندیکا 

داشته باشد.
ر. پیشــنهاد اصالح ضوابط صــادرات خدمات 
فنی و مهندسی و بیان این موضوع که ضوابط 

صادرات خدمات باید اصالح شود.
مــورد  در  بخشــنامه  اصــالح  گیــری  پــی  ز. 
قراردادهــای فاقــد تعدیــل از طریــق شــورای 
هماهنگــی و ارســال پیــش نویــس بخشــنامه 
کــه  تغییــر نــرخ ارز بــه ســازمان بدیــن منــوال 
قراردادهــای بــدون تعدیل با بخشــنامه ارزی 

نیز تعدیل شود.
گیری  موضوع هــای مــورد درخواســت در پــی 
حــل برخی معضالت موجود در قوانین جاری 
گردد به  کمیسیون اقدام  که الزم است توسط 

گردید. شرح زیر اعالم 
• اصالح قانون برگزاری مناقصه
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 نشست

•  شرایط اوراق خزانه که بصورت تجمیع شده 
و یکپارچه تحویل می گردد.

•  تأخیر ناشی از عدم پرداخت
•  مالیات بر ارزش افزوده 

•  پیشــنهاد تدویــن ضوابطــی مبنــی بــر ایــن 
گر در قــراردادی تعدیــل جوابگو  کــه ا شــرایط، 
نباشــد اختیار پیشــنهاد ماده 48 به پیمانکار 

داده شود.
• درخواست شکست شاخص های تعدیل به 

گروهی در مواقع مورد نیاز صورت 
•  بازنگری دستورالعمل تغییر نرخ ارز

•  بررســی رونــد شــاخص های قطعــی تعدیل 
سه ماهه های اول و دوم سال 13۹7

نــرخ عوامــل شــاخصهای  اعــالم  و  بررســی   •
تعدیــل ســه ماهه هــای ســوم و چهــارم ســال 

 13۹7

کــه  • بررســی و ارائــه راهــکار در تحویــل اوراق 
مواجه با مشــکالت شــده اســت با هماهنگی 
جــاری  ســال  برنامــه  در  کمیســیون ها  ســایر 

کمیسیون قرار گرفت.
• بررســی و اعالم راهــکار در خصوص اقدامات 
کنونــی  کــه متناســب بــا شــرایط  کارفرمایــان 
نیســت و مدیران دولتی برنامه مدون ندارند، 

ضمن هماهنگی با سایر کمیسیون ها
• شــرکت ها فعالیــت ندارنــد و رتبه هــای آنهــا 
افــت می کند و تبعــات این مشــکالت متعاقبًا 
گیــری جهــت تمدید  مشــاهده می شــود پــی 
گواهینامه پیمانکاران در  یک دوره چهارساله 
کمیســون ها  مقطــع فعلی با هماهنگی ســایر 

پیشنهاد گردد.
• بررســی شــرایط شــاخص های منفی در سه 

ماهه های سوم و چهارم سال 13۹7

• بررســی به دســت آوردن مکانیســمی جهت 
کــه رشــد مشــابه  ردیفهــای در داخــل فصــل 
فهرســت های  در   بیشــتر  موضــوع  و  ندارنــد 

تأسیساتی اتفاق می افتد 
• اقدامــات و طرح موضوع جهــت رفع ایراد از 

پروژه مبنا
• حضور نمایندگان در جلسات بررسی نسخه 

بازنگری شرایط عمومی پیمان 
بررســی  جلســات  در  نماینــدگان  حضــور   •
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش 

قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل
• حضــور نماینــدگان در جلســات اســتاندارد 

مصالح 
• حضــور نماینــدگان در جلســات آزمایشــگاه 

ک مکانیک خا

کمیســیون در اولین جلســه ســال۹7 با ارائه 
هــدف  بــا  قبــل  ســال  اقدامــات  از  گزارشــی 
پیگیری موضوعات به جای مانده از دستور 
ح وظایف،  جلســات قبل، تهیه و تدوین شر
کمیســیون  نماینــدگان  تعییــن  برنامــه، 
نیازهــای  بررســی  و  بیرونــی  جلســات  در 
در  ســندیکا  اهــداف  اســاس  بــر  کمیســیون 
طریــق  از  اعضــاء  مشــکالت  حــل  راســتای 
بررســی قوانین موجود یا ارائه پیشنهادات و 
نظــرات در قوانین و بخشــنامه های در حال 
تدوین مراجع و ســازمانهای ذیربط را اقدام 

نمود.

1-بررسی موضوع احیای شورای عالی 
سازمان تامین اجتماعی.

گزارشــی از ســابقه موضوع و حذف شــورای  با 
ســال  از  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  عالــی 
138۹و ضــرورت احیــای شــورای عالی مطابق 

اساسنامه ســال 58 سازمان تامین اجتماعی 
با ترکیب اعضای شورای عالی اساسنامه قبلی 
کــه در ترکیــب وزارتخانه ها  بــا لحــاظ تغییراتی 
اتفــاق افتــاده اســت به عنــوان یکی از دســتور 
جلسات مطرح و در کمیسیون بررسی گردید. 
کمیســیون بر  پس از بحث و بررســی اعضا نظر 
اصــالح اساســنامه ســازمان و ترکیــب شــورای 
عالی، بموجب ماده 17 قانون نظام جامع رفاه 
و تامین اجتماعی و الیحه قانونی اصالح قانون 
تشــکیل ســازمان تامیــن اجتماعــی مصــوب 
1358در اختیار هیات وزیران است و نیازی به 
کمیســیون  تغییــر قانون وجود ندارد. اعضای 
بــا این نظر در این بند موافقت نمودند و مقرر 
گردید اصالح اساسنامه همان اساسنامه سال 
58 با لحاظ تغییرات وزارتخانه ها صورت گیرد 
و ترکیب شورای عالی سازمان در این حالت 5 
کارفرمایان و  نفر نماینده دولت  5 نفر نماینده 
کارگران به شرح متن اساسنامه  3نفر نماینده 

خواهــد بــود. در ادامــه پیگیری هــای انجــام 
شــده قبلــی از جمله ارائه طرح پیشــنهادی از 
کارفرمایــی ایران، موضوع  کانون عالی  طریــق 
کمیته ماده 12 بنا به درخواســت ســندیکا  در 
کــه تــا حصــول نتیجــه نهایــی  گردیــد  مطــرح 
و اصــالح ســاختار ســازمان موضــوع پیگیــری 

می گردد. 

2-بررسی موضوع استقرار سامانه 
مالیات بر ارزش افزوده

اتــاق بازرگانی ایــران طی نامه شــماره 3234،  
ســندیکا  نظــر  خ13۹7/4/3اظهــار  مور  43
مبنــی بــر پیشــنهاد اســتقرار ســامانه مالیــات 
که  بــر ارزش افــزوده را درخواســت نمــوده بــود 
گردیــد. به نظر  موضــوع در کمیســیون مطرح 
کمیســیون با عنایت به شفاف ســازی مالیاتی 
و اینکــه ایــن صنــف جــزو مودیــان قانونمند و 
شــفاف می باشــد اســتقرار این ســامانه منعی 
ندارد و از این فضا و شفافیت مالیاتی استقبال 

می گردد.

3-بررسی متن الیحه مالیات بر ارزش 
افزوده تهیه شده در کمیسیون 

اقتصادی مجلس شورای اسالمی
افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  الیحــه  کمیســیون 
ارســالی دولــت به مجلس شــورای اســالمی که 
در کمیسیون اقتصادی مجلس بازنگری شده 
که با  را در چنــد جلســه مــورد بازبینی قــرارداد 
توجه با پیشنهادات اصالحی سندیکا در مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی در سال 
کمیســیون  ۹6 تغییــرات اعمالــی و اصالحات 

گزارش

ســیامک  مهنــدس   : کمیســیون  اعضــای 
یوســفیان،  شــعبان  مهنــدس  مســعودی، 
مهنــدس محمدعلــی پورشــیرازی، مهندس 
مهنــدس عالءالدیــن  بهائــی،  مجیــد شــیخ 
ســادات باریکانــی، مهنــدس عبــاس وفایی، 
نصرالــه ســره،  پــور، مهنــدس  کاویــان  دکتــر 
ناهیــد  مهنــدس  عمرانــی،  آزاده  مهنــدس 
مهنــدس  جــم،  افشــین  مهنــدس  شــوقی، 
غالمرضا شفیع پور، محمد تکلی                                  

کمیســیون قوانین و مقررات درســال 13۹7با 
برگــزاری 13 جلســه فعالیــت خویــش را ادامه 

داده است. گزارش حاضر رئوس اهم فعالیتها 
و اقدامات انجام شده در جلسات کمیسیون 
مصوبــات  و  اقدامــات  ادامــه  کــه  می باشــد 
کمیســیون و  کمیســیون توســط نماینــدگان 
سندیکا در جلسات نهادهای ذیربط بیرونی 
شــورای  مجلــس  کمیســیونهای  جملــه:  از 
اســالمی، ســازمان برنامــه و بودجه، شــورای 
خصوصــی،  بخــش  و  دولــت  گــوی  و  گفــت 
ســازمان  و  تهــران  و  ایــران  بازرگانــی   اتــاق 
تامین اجتماعی و سایر مراجع پیگیری شده 

است.

گزارش کمیسیون قوانین و مقررات
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حــدودی  تــا  می توانــد  مجلــس  اقتصــادی 
مشــکالت قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده 
برای صنف را مرتفع نماید. موضوعاتی از قبیل 
تاریخ تعلق مالیات، ماخذ محاســبه، سامانه 
ثبــت مودیــان و چند مــورد دیگــر از اصالحات 
ســندیکا  اســت.  بــوده  کمیســیون  نظــر  مــد 
نظــرات اصالحی و پیشــنهادات خود را جهت 
رفــع آســیب های الیحــه بــه مجلــس شــورای 

اسالمی اعالم می نماید.

4-بررسی آثار شرایط ناپایدار اقتصادی 
و آثار آن بر قراردادهای پیمانکاری 

کمیســیون آثار شــرایط ناپایدار اقتصادی و آثار 
آن بــر قراردادهــای پیمانکاری و روش بررســی 
موضــوع و طــرح خواســته ها با توجه بــه توان 
انجــام خواســته و صالحیت ســازمان برنامه و 
یــا دســتگاههای اجرایی برای انجــام موضوع 
و تفکیــک قراردادهــای دارای تعدیــل و فاقــد 
تعدیل و شــاخص ها و موضوعــات مرتبط را با 
توجه به برنامه ویژه بحران تدوین شده بحث 
گزارشات الزم را در  و بررســی نمود و اقدامات و 

حوزه های مرتبط عملیاتی نمود.

5-بررسی مشکالت قوانین و مقررات 
بیمه تامین اجتماعی  

بــا  کــه  جلســاتی  در  ســال84  از  کمیســیون 
تامیــن  ســازمان  درآمــد  واحــد  نماینــدگان 
اجتماعــی داشــت پیگیــر مشــکالت اعضــا در 
حوزه تامین اجتماعی بوده و پیشــنهاداتی در 
جهت اصالح و یا تایید مقررات جاری و اصالح 
که در شــعب اجرا می شود را  رویه های متعدد 
درخواســت نمود. در نهایت متن درخواســت 
کمیسیون در تاریخ 1395/05/16به سازمان 
ارســال شــد بــا توجــه بــه عــدم اخــذ نتیجــه از 
علیرغــم  قبلــی  نشســت های  و  پیشــنهادات 
پیگیری های متعدد موضوع مجدد در دستور 
که با بحث و بررسی  گرفت  کمیســیون قرار  کار 
اعضا مقرر گردید متن قبلی با اصالحات جدید 
پس از تایید نهایی هیات مدیره محترم برای 
سرپرست سازمان تامین اجتماعی )آقای زدا( 
گردد. مشــکالتی از قبیل عدم شــمول  ارســال 
کارگران شــاغل در پروژه های  بیمــه بیکاری به 
عمرانی، مشــاغل ســخت و زیان آور، محاسبه 
حــق بیمــه پیمانــکاران دســته دوم )فرعــی(، 
محاســبه  پیمانهای دارای فهرســت خاص و 
یا ستاره دار و درخواست اجرای دقیق قوانین 
و آیین نامه هــای موجود از مهم ترین مباحث 

مطرح شده می باشد.

6-بررسی و تطبیق برنامه کمیسیون 
قوانین با برنامه اعالمی کمیسیون 

تحقیق و توسعه با توجه به شرایط 
بحرانی سال جاری 

کمیســیون تحقیق و  توسعه ســندیکا، برنامه 
ســندیکا در ســال ۹7  را بــا توجــه بــه شــرایط 
بحرانــی ســال جــاری بــا تاییــد هیــات مدیــره 
محترم تهیه نمود و به کمیسیونهای سندیکا 
بررســی و تطبیــق  کمیســیون جهــت  ایــن  و 
کمیســیون قوانیــن ارجــاع نمــود.  بــا برنامــه 
کمیســیون در یکی از جلسات خود با مطالعه 
و  قوانیــن  اعالمی حــوزه  بندهــای  قرائــت  و 
مقررات  مقرر کرد برنامه کمیسیون با بندهای 
گردد. برنامه  اصالح شــده در این بنــد تکمیل 
کوتــاه مــدت  کمیســیون در دو بخــش الــف: 
یکساله و)ویژه بحران( بخش ب: برنامه جاری 

تهیه شد.
کوتــاه مــدت بــه دو بنــد1- قوانیــن و  برنامــه 
مقررات باالدســتی و جامــع 2- قوانین مرتبط 
با صنف و حوزه پیمانکاری تقسیم و با تدوین 

کمیســیون مصــوب و  زیرشــاخه هایی برنامــه 
گردیــد و مــورد  تقدیــم هیــات مدیــره محتــرم 
قبول و تایید هیات مدیره محترم قرار گرفت.

7-بررسی قانون و پیش نویس 
آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور و 

بررسی استفساریه 4درصد مشاغل 
سخت و زیان آور

موضوع مشاغل سخت و زیان آور از موضوعاتی 
کــه در طــول ســالهای اخیــر همــواره در  اســت 
کار کمیســیون جهت بررســی و اصالح  دســتور 
قرار داشــته اســت. با عنایت به مشکالت اعضا 
با قانون و آیین نامــه اجرایی آن، پیگیری های 
انجــام شــده ســندیکا از جملــه طــرح موضوع 
گفتگو در ســال ۹4 و اخذ مصوبات  در شــورای 

شورای عالی حفاظت فنی برای 13گروه شغلی 
 
ً
بود که به علت عدم حل مشکالت اعضا مجددا

گام اول  پیگیری ازطریق اتاق تهران و ایران در 
کار  اصــالح آیین نامه اجرایی به عنوان دســتور 
مطرح شــده اســت و با برگزاری جلساتی پیش 
کــه در حال  نویس آیین نامه تهیه شــده اســت 
گفتگو  کارشناســی شــورای  حاضر در جلســات 
مطــرح اســت. بــا اصــالح آییــن نامه بخشــی از 

مشکالت اعضای صنف حل می گردد. 
که در مجلس شورای  موضوع استفساریه ای 
اســالمی در خصــوص اخذ 4 درصــد حق بیمه 
مشــاغل ســخت و زیــان آور همزمــان بــا ارائــه 
کمیســیون  لیســت مطــرح اســت در جلســه 
گردید، اخذ همزمان 4 درصد  بحث و بررســی 
حــق بیمــه بــه نوعــی اصــالح شــرایط فعلــی و 
کاهش مشــکالت اعضا در این حوزه می باشد 
و در صــورت تاییــد استفســاریه حــق بیمــه از 
محــل طرح همزمــان با ارائه لیســت پرداخت 

می گردد.

8-بررسی الیحه بودجه سال97 
الیحه بودجه سال ۹7 در خصوص موضوعاتی 
که مرتبط با حوزه کمیسیون قوانین و مقررات 
می باشــد از جملــه تبصــره 5 قانــون بودجــه 
موضــوع اســناد خزانه اســالمی و اوراق تســویه 
خزانه بررسی شد. موضوعات مهم این بحث 

عبارتند از:
بــه  خزانــه  اســناد  انتقــال  عــدم  الف-بحــث 
طلبــکاران و پیمانــکاران دســته دوم و عــدم 
واقعی بودن حفظ قدرت خرید اسناد و میزان 
کم اسناد مذکور و سررسید  حفظ قدرت خرید 
سه ساله اسناد خزانه اسالمی از جمله مواردی 
که در این بند به آن اشاره شد و ضروری  اســت 
است که با پیشنهاد اصالحی بخش خصوصی 

اصالح گردد.
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 نشست

قانــون   5 تبصــره  »و«  بنــد  خصــوص  ب-در 
بودجه  موضوع اوراق تســویه خزانه اشــکاالت 
زیرمطرح گردید. بند »و« قانون ظرفیت خوبی 
اســت لیکن برای شرکتهای پیمانکاری بخش 
که نیاز اســت امکان  خصوصی اجرا نمی شــود 
اســتفاده از ظرفیــت ایــن قانــون بــرای بخــش 

خصوصی فراهم شود.
ج-بررسی نامه شماره 5816۹6 موضوع اصالح 
جــداول، فرم هــا و رویه هــای اجرائــی و شــرایط 
اختصاصــی تشــخیص صالحیــت پیمانــکاران 
کشــور از بحث هــای  ســازمان برنامــه و بودجــه 
کمیســیون در دوره هــای اخیربــوده و  اساســی 
اقدامــات زیــادی در جهــت اصــالح آیین نامــه 
کــه در یکــی ازجلســات  گرفتــه اســت  صــورت 
کمیسیون موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت 
گردید طی نامه ای مشکالت و اصالحات  و مقرر 
مورد نیاز در سه بخش 1-آیین نامه 2-بخشنامه 
3-رویه های جاری )وحدت رویه( تهیه و پس از 
گزارش به هیات مدیره محترم به سازمان برنامه 

و بودجه کشور ارسال گردد.

9-بررسی پیش نویس شرایط عمومی  
پیمان سازمان برنامه و بودجه 

با عنایت به عدم قبولی سندیکا و چند تشکل 

همســو بــا پیش نویــس تهیــه شــده از ســوی 
ســازمان برنامــه و بودجه و جلوگیــری از ابالغ، 
گذشــت یکســال و عــدم ابــالغ و اصالح  پس از 
شــورای  از  ســندیکا  عمومی پیمــان،  شــرایط 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی درخواســت 
گردد  گفتگو مطــرح  نمــود موضوع در شــورای 
کــه در تاریــخ 13۹7/10/10 موضــوع در صحــن 
گردیــد و مقــرر  گفتگــو مطــرح  اصلــی شــورای 
شد پیش نویس شرایط عمومی پیمان جهت 
بررسی و اعالم نظر تشکلها به سندیکا و شورای 
هماهنگی ارائه شود و نظرات اصالحی بر متن 
گــردد.  ارســال  برنامــه  بــرای ســازمان  مذکــور 
بــا توجــه بــه ابــالغ پیش نویــس متــن شــرایط 
عمومی پیمان موضوع در جلسات کمیسیون 
که با جمع بندی نظرات،  تحت بررســی است 
برنامــه  بــه ســازمان  پیشــنهادات  اصالحــی  

وبودجه ارائه می گردد. 

10-بررسی و اقدام در مورد تبصره 
ماده 10  برنامه5ساله ششم توسعه

متعاقب بررســی موضوع  ماده10 قانون برنامه 
کمیســیون  در  آن  تبصــره  و  توســعه  ششــم 
کمیســیون  به هیات مدیره  پیشنهاد مجدد  
ســندیکا مطالبه اجــرای فراز بند 10از ســازمان 

که طی دســتورالعملی  برنامــه و بودجه اســت 
»دستگاههای تحت پوشــش و دستگاههای 
در  موضــوع  ج  در جهــت  را  کشــور  اجرایــی 
کــه پس از  قراردادهــای منعقــده ملــزم نماید« 
پیگیــری و نامه نــگاری آیین نامــه اجرایی بند 
الف ماده 10 قانون برنامه ششــم توســعه  ابالغ 

گردید.
حــوزه  در  آموزشــی  دوره هــای  11-برگــزاری 
قوانیــن بیمــه تامیــن اجتماعــی و مالیــات و 
ســایر قوانیــن مرتبــط بــا صنــف بــا همــکاری 
دبیرخانــه ســندیکا از جملــه اقدامــات بــوده 
گــزارش آن در مقاطــع مختلــف به  کــه  اســت 

استحضار رسیده است
بــه  پاســخ  جملــه  از  موضوعــات  12-ســایر 
مکاتبــات و مشــاوره از جملــه دیگــر اقدامــات 

کمیسیون بوده است.
بــا توجــه بــه اینکه تمــام مســائل پیمانــکاری 
شــروع  فنــی  و  حقوقــی  مقــررات  و  قوانیــن  از 
می شود تمام تالش خود را جهت ایفای نقش 
کار  موثر برای حل مشــکالت عدیــده صنف به 
که امید داریم بــه نوبه خود در حل  می بندیــم 
مشــکالت و بررسی قوانین و موضوعات ارجاع 
شده به کمیسیون کمک حال اعضای محترم 

وهیات مدیره باشیم.

 1-شرکت جم صنعت کاران تهران، مدیرعامل:
 مهندس محســن آتش زم، تاریخ عضویت: 8 

اردیبهشت ۹7
2-شــرکت محورســازان ســدید، مدیرعامــل: 
مهنــدس ســید احســان آســتانه داری، تاریخ 

عضویت: 8 اردیبهشت ۹7
3-شــرکت مشارکت ســهند آذر و ناودیس راه، 
مدیرعامــل: مهندس محمود مصطفــی زاده، 

تاریخ عضویت: 1۹ خرداد ۹7
4-شــرکت فــن آوری نویــن نیــرو، مدیرعامــل: 
دکتر کاویان پور، تاریخ عضویت: 10 شهریور ۹7
5-شــرکت ســد آب نیــرو تونــل، مدیرعامــل: 

مهندس بهمن اســدپور، تاریــخ عضویت: 28 
مهر ۹7

6- شــرکت ســاختمانی حیدربابــا، مدیرعامل 
مهنــدس رضــا پوراختریه، تاریــخ عضویت: 17 

آذر ۹7
7-شــرکت پاوان، مدیرعامل: مهندس احمد 

خرازی، تاریخ عضویت: 17 آذر ۹7
مدیرعامــل:  بیســتون،  دال گســتر  شــرکت   -8

مهندس پرویز سلیمی، تاریخ عضویت: 8 دی ۹7
۹-شــرکت نودشــه، مدیرعامل: مهندس علی 

کاظمی، تاریخ عضویت: 8 دی ۹7 اوسط 
مدیرعامــل:  فرجــام،  تحکیــم  10-شــرکت 

مهندس موساوی زادگان، تاریخ عضویت: 15 
دی ۹7

11-شرکت بانژ بام، مدیرعامل: مهندس سید 
سعید هادیان، تاریخ عضویت: 15 دی ۹7

12- شرکت نقش رادیس ماندگار، مدیرعامل: 
مهندس افشــین رضایی، تاریــخ عضویت: 13 

بهمن ۹7
13- شــرکت پنــاه صنعــت پــارت، مدیرعامــل: 
مهنــدس حســن فــالح، تاریــخ عضویــت: 27 

بهمن ۹7
14-شــرکت پارس پــک، مدیرعامل: مهندس 

کری دانا، تاریخ عضویت: 4 اسفند ۹7 اسد ذا
15- شرکت آبشکن ساز، مدیرعامل: علی اصغر 

خدایاری، تاریخ عضویت: 7 اردیبهشت ۹8
مهنــدس  مدیرعامــل:  خــارادژ،  16-شــرکت 
مرتضــی قربانــی چگنــی، تاریــخ عضویــت: 28 

اردیبهشت ۹8
مهنــدس  مدیرعامــل:  متــاراه،  شــرکت   -17
عضویــت: تاریــخ  ســورمه،   مرتضــی 

 25 خرداد ۹8
18- شــرکت نوین تــاوه، مدیرعامل: مهندس 

اشگان دارائی، تاریخ عضویت: 1 تیر ۹8

کمیســیون: مهنــدس محمدعلــی  اعضــای 
ضرابــی،  مجتبــی  مهنــدس  پورشــیرازی، 
مهندس توحید زورچنگ،       مهندس پرهام 

موحد، محمد تکلی
کمیســیون عضویــت با حضــور اعضــای خود 
در ســال ۹7 بــا اصــالح آیین نامــه عضویــت و 
پیگیری تصویــب آن در هیات مدیره محترم 
اقــدام مهمــی در اصــالح آییــن نامــه نمــود و 

همچنین درخواســتهای ارجاع شده شرکتها 
کمیســیون برای عضویت در ســندیکا را با  به 
اساسنامه و آیین نامه تطبیق و پس از تصویب 
کــه گــزارش نمــود   بــه هیــات مدیــره محتــرم 
محتــرم  مدیــره  هیــات  تصویــب  از  پــس   
ابتــدای و   ۹7 ســال  در  ذیــل   شــرکتهای 

 ســال ۹8بــه جمــع اعضــای ســندیکا اضافــه 
شدند.

گزارش کمیسیون عضویت

گزارش
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گرفتــه از  مباحــث اصولــی مــورد اشــاره نشــأت 
دو جلســه هــم اندیشــی، متشــکل از مدیــران و 
کارشناســان ماشــین آالت فعال در شــرکت های 
پیمانــکاری عضــو ســندیکا و یــا درشــرکت های 
ســنگین  ماشــین االت  تجــاری  و  تولیــدی 

عمرانی بود.
اقدامات انجام شده شامل موارد زیر است:

جلســات  پیشــنهادات  اجــرای  درجهــت 
کمیســیون  هــم اندیشــی، نــه تنها جلســات 
گفتگو و  ماشــین آالت بــه صورت مســتمر بــه 
کارشناســی وهدفمند  تبــادل نظــران دقیــق 
پیرامون »ســاختار و مدیریت ماشــین آالت« 
درشــرکت های پیمانــکاری اختصاص یافت، 
بلکــه بــا تشــکیل هســته مرکــزی آمــوزش بــا 
حضــور صاحب نظران ســندیکا و نمایندگان 
واردکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  انجمــن 
ماشــین آالت ســنگین معدنــی، ســاختمانی 
صنعــت  آموزشــی  مجتمــع  و  ســازی  راه  و 
و  نظــرات  ادب،  بهاءالدیــن  ســاختمان 
پیشــنهادات هســته مرکــزی مذکــور بــه مرور 
کمیسیون عمومی ماشین آالت  وارد مباحث 
ومدیریــت  باســاختار  رابطــه  در  شــد. 
پــروژه  مدیریــت  براهمیــت  ماشــین آالت 
وضــرورت ارتقــاء جایــگاه ســندیکا بــاارزش و 
اعتبــار بین المللــی بــرای ممیــزی ســاختار و 
کیــد  تأ نیــز  عضــو  شــرکت های  ماشــین آالت 
گزارش جلسات 66 )درسال ۹6 ( تا75  شــد. 
کمیسیون ماشــین آالت درمورد  در ســال۹7 
ســاختار و مدیریــت ماشــین آالت در مجلــه 

ج شده است. آبادگران شماره372 در
برنامه ریــزی  مشــترک  کمیتــه  برایــن  عــالوه 
آموزشــی ســندیکا و دانشــگاه فنــی وحرفه ای 
درقالب تفاهم نامه همکاری آموزشی سندیکا، 

دانشــگاه فنــی حرفــه ای و اتــاق ایــران باالبــور 
کلن نیز  ماشــین آالت عمرانــی دانشــگاه فنــی 
کمیته یاد شده  گردید. فعالیت های  تشــکیل 
منجر به تهیه برنامه و ســرفصل های آموزشی 
کارشناســی )مهندســی حرفه ای( تعمیر  دوره 
و نگهــداری ماشــین آالت ســنگین عمرانــی با 
بهره گیــری از الگــوی دوره مذکــور در دانشــگاه 
کــه این خــود بهتریــن نمونه  کلن شــد،  فنــی 
کاربردی برای برقراری هدفمند ارتباط صنعت 

با دانشگاه بود.
بــا  همــکاری   13۹7 درســال  ترتیــب  بدیــن 
دانشــگاه آزاد، واحــد یــادگار امام نیــز در قالب 
ارتباط صنعت احداث با دانشگاه شروع شد. 
شایان ذکر است که همزمان با بررسی ساختار 
و مدیریت ماشین آالت، برنامه ریزی واجرای 
طرح های آموزشی نیز در راستای موضوعات 
کمیســیون  جلســات  در  شــده  مطــرح 
کمیســیون  کار ایــن  ماشــین آالت در دســتور 
کیفیت  که  کید شد  قرارگرفت. دراین رابطه تأ

دوره هــای آموزشــی بایــد بســترمطلوب برای 
تعیین شــرایط احــراز مدیریت هــا وهمچنین 
مســئولیت های فنــی و خدماتــی بــا رویکــرد 
و اجتماعــی  رفتارفــردی،   شایســتگی های 

حرفه ای را فراهم سازند.
کمیســیون  جلســه   16 بربرگــزاری  عــالوه 
عمومی ماشین آالت درســال13۹7، یک دوره 
کوتــاه مــدت بــا موضــوع خوردگــی و  آموزشــی 
خنــک  درسیســتم   ELCاز اســتفاده  مزایــای 
کننــده موتورهــای آب خنــک و برنامــه بازدید 
از شرکت پارسیان پیشــروصنعت )ولوو(همراه 
کارگاه آموزشــی درمحل بازدید اجرا  بــا برگزاری 

شد.
مصوبــات  براســاس  کــه  ذکراســت  شــایان 
متــن  مقررگردیــد،  ماشــین آالت  کمیســیون 
کمیســیون  جمع بندی نظرات و توصیه های 
ماشــین آالت بــا هــدف نظرخواهــی ازاعضــای 
ســندیکا و ســایر خواننــدگان مجله بــه عنوان 
اولیــن اقــدام تحقــق اهداف پیش بینی شــده 
مدیریــت  تعریــف  و  ســاختار  تدویــن  بــرای 
آبادگــران  پیــام  مجلــه  در  ماشــین آالت 
منتشرشود. پس از جمع آوری و منظورنمودن 
نظــرات شــرکت ها، متــن مذکــور پــس ازطــرح 
بــه  آن  تصویــب  و  ســندیکا  مدیــره  درهیــات 
عنوان دســتورکار و خط کش درحوزه ســاختار 
و مدیریت ماشین آالت به مدیران شرکت های 

عضوسندیکا ابالغ شود.
سایراقدامات انجام شده عبارتند از تهیه خط 
کمیســیون ماشــین آالت وآیین نامــه و  مشــی 
برنامــه اجرایی کمیســیون آیین نامــه و برنامه 
برنامه هــای  در  منظــور درج  بــه  کــه  اجرائــی 
ســالیانه ســندیکا در تاریــخ 30 آبــان ۹7 بــرای 

دبیرمحترم سندیکا ارسال گردید.

محمــود  مهنــدس  کمیســیون:  اعضــای 
مصطفی زاده، دکتر رجبعلی نیکویی، مهندس 
آرش هرمــزی، آرمــن الکســاندریان، مهندس 
حمید شایگان، مهندس محمدرضا حبیب 
مهنــدس  احمــدی،  داود  مهنــدس  زاده، 
فروغــی، مـــــــهندس ســعید   داودغفــاری،    
مهنــدس  عطایــی،  شــهرام  مهنــدس   
محمــدی،  علــی  مهنــدس  شــهرام هادی، 
مهنــدس  ســتاری،  علــی  محمــد  مهنــدس 
صفــری، عــادل  مهنــدس  ولی الهــی،   نقــی 
 عبــاس مقــدم، مهنــدس داریــوش خامنــه، 

مهندس محمد اسالمی
عمومی ماشــین آالت  کمیســیون  جلســات 
درســال۹7 در ادامه موضوعات و تصمیمات 
جلســات عمومــی و تخصصــی ماشــین آالت 
که ازنیمه دوم آن ســال با رویکرد  درســال۹6 
کمیســیون  جلســات  محتــوی  در  تحــول 
وطرح مباحث اصولی و مبتالبه شــرکت های 
شــرکت های  ســندیکای  عضــو  پیمانــکاری 
زمینه هــای  در  ویــژه  بــه  ایــران  ســاختمانی 
ســاختار و مدیریــت ماشــین آالت آغازگردیــد، 

تداوم یافت.

گزارش کمیسیون ماشین آالت
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 نشست

گزارش عملکرد    
دبیرخانه در سال 97

نتایج پیگیری های دبیرخانه سندیکا 
در سال 13۹7 شامل موارد ذیل است.

  1-   اقدامات اجرایی در خصوص مجوز طرح 
ترافیک سال ۹7 برای اعضا

حــق  بخشــنامه  اطالع رســانی  و  صــدور    -2
عضویت سال ۹7 بصورت علی الحساب

دریافــت پاســخ بانــک مرکــزی بــه نامــه    -3
ســندیکا در خصــوص رفــع ممنوعیــت صــدور 
ضمانت نامه بانکی برای اعضا و اطالع رسانی 

بصورت پرونده نامه نگاری 
خصــوص  در  کــره  مذا نشســت  برگــزاری    -4
همکاری هــای فی مابین ســندیکا و موسســه 
احــداث صنعــت  توســعه  بــرای   تحقیــق 

 در سال ۹7
 5-  پاســخگویی به تماس و برگزاری جلسات 
بــا برخــی از اعضــا در  حضــوری توســط دبیــر 

خصوص بیان مشکالتشان
 6-  هماهنگی اجرایی جهت مالقات حضوری
آخونــدی دکتــر  نوبخــت،  دکتــر  آقایــان  بــا    

کرباسیان   و دکتر 
7-  برگزاری مجمع عمومی سندیکا  در سال ۹7

کرباســیان و  8-  دعــوت از آقایــان آخونــدی، 
پورابراهیمی 

۹-  بررســی نحوه فعالیت رســته های سندیکا 
توسط کمیسیون تحقیق و توسعه

10-  اطالع رســانی فراخــوان جــذب همــکاری 
پیمانــکاری ذی صــالح در یــک طرح بــزرگ با 

تهاتر در استان البرز به اعضا
11-  ارتقاء سیستم نرم افزارهای مالی سندیکا
12-  برنامه ریزی و اجرای طرح جامع تجمیع 

اطالعات اعضا در دو فاز
کره با دبیرخانه همایش نشــان تعالی  3-  مذا
HSE جهــت حضــور فعــال ســندیکا و بحث و 

گفتگو در خصوص ارتقاء همکاری ها
در  چندبــاره  پیگیری هــای  و  کــره  مذا   -14
خصــوص برگــزاری رفــع موانــع ایجاد شــده در 
خصوص برگزاری دوره های آموزشــی ایمنی با 

مرکز تحقیقات وزارت کار
کمیســیون عمــران  15-  تشــکیل جلســه بــا 

مجلس در محل مجلس شورای اسالمی
16-   جلســه مشــترک با ریاست هیات مدیره 

و مدیر اجرایی پارک علم و فن آوری دانشــکده 
کارآفرینی دانشــگاه تهران با موضوع چگونگی 
فعــال شــدن شــرکت های پیمانــکاری عضــو 
ســندیکا در توســعه پــارک علــم و فــن آوری در 

محل سندیکا
17-  ارائه گزارش جلسه بررسی موانع مشارکت 
دولــت و بخش خصوصــی در طرح های نیمه 
گــوی دولت و  گفت و  تمام در جلســه شــورای 

بخش خصوصی 
18-  درخواســت از اعضــا با موضوع همفکری 
و انتقال تجربه در برون رفت از شرایط بحرانی 

کنونی اعضا
1۹-  تنظیم نامه با موضوع بخشودگی جرائم 
تامیــن اجتماعی جهــت بهره بــرداری اعضا در 

زمان باقی مانده
ســندیکا  کارشناســان  فعــال  حضــور    -20
احــکام   قانــون   12 مــاده  کمیتــه  جلســه  در 
دائمی کشــور با موضوع احیای شــورای عالی و 

صدور مفاصاحساب بیمه
کارشناســی موضــوع رتبه بنــدی  21-  بررســی 

شرکتها توسط مرکز رتبه بندی اتاق بازرگانی
22-  تنظیــم مســتند موضوعــات مــورد نظــر 
جهــت طــرح از ســوی ســندیکا در جلســه بــا 

سرکار خانم جنیدی 
در  آموزشــی  مســتندات  ارائــه  و  تهیــه    -23
خصوص موضوعات مختلف در کانال ارتباطی 

سندیکا برای اعضا
24-  اعــزام پرســنل دبیرخانــه بــه دوره هــای 
آموزشــی مختلــف موسســه آموزش و توســعه 
منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران جهت ارتقاء 

سطح خدمات ارائه شده 
25-  جلســه در دفتــر دکتــر قانــع فــر بــا حضور 
نماینــدگان ســازمان برنامــه و ســازمان نظــام 
مهندســی در خصــوص اصــالح قانــون نظــام 

مهندسی کشور
در  تصمیــم  اتخــاذ  و  جلســه  برگــزاری    -26
و  ارتبــاط  تســهیل  و  روانســازی  خصــوص 
موضوعات کاری اعضا با دبیرخانه جهت اجرا

از  بانــک اطالعاتــی  تهیــه  برنامه ریــزی    -27
پتانسیل ها و توانایی های اعضا جهت تحلیل 

و تولید محتوای آماری کارشناسی
28-  ارائه اطالعات مورد نیاز سندیکا به اتاق 
ج  ایران به دو زبان انگلیسی و فارسی جهت در
کتاب مربوط به معرفی تشکلهای  و انتشار در 
اقتصادی )این کتاب در همایش ملی تشکلها 

رونمایی و توزیع شد(

2۹-  برگــزاری سلســله میزگردهــای خبــری با 
عنــوان »شــرایط پیمانــکاری امــروز و راه هــای 
عبــور از بحــران« با حضور تنی چنــد از اعضای 

سندیکا
30-  پیگیــری از معــاون امور معــدن و معاون 
امور صنعتی وزارت صمت در خصوص امکان 
ثبــت ســفارش واردات قطعــات ماشــین آالت 
برای نمایندگی های مجــاز جهت جلوگیری از 

بروز مشکل در اجرای پروژه های عمرانی
31-  تهیــه و تدویــن جلد چهــارم از مجموعه 
پرســش و پاسخ در امور پیمانکاری با موضوع 

ضوابط تعدیل
32-  پیگیری مطالبات سندیکا از اعضا

33-  پیگیــری در خصوص مشــکالت ناشــی 
اعــالم  درخواســت  و  قیمت هــا  افزایــش  از 

شاخص های تعدیل از آقای دکتر نوبخت
کتاب قانون تامین  34-  طراحی نســخه دوم 
کارفرمایــان و پیمانکاران  اجتماعــی و تکالیف 
بــا آخرین قوانیــن و آیین نامه ها جهت ارائه در 

کارگاه آموزشی و اطالع رسانی به اعضا
35-  اطالع رســانی جذب سرمایه گذار شرکت 
ســیمان تیــس چابهــار و ســاخت آزادراه طبق 

نامه های دریافتی مربوطه به اعضا
گــزارش بــه شــورای عالی فنــی،  36-  تنظیــم 
معاونــت فنــی و نظام فنــی اجرایــی در ارتباط 
بــا افزایش بی رویه نــرخ ارز و تاثیر آن در تامین 

مصالح و خدمات
37-  پیگیری موضوع مشــکالت حال حاضر 
شــرکتهای پیمانــکاری و درخواســت تعدیــل 

قراردادها از آقای دکتر نوبخت
ابــالغ  جهــت  مرکــزی  بانــک  بــه  نامــه    -38
دستورالعمل اجرایی یا بخشنامه اوراق تسویه 

خزانه اسالمی
3۹-  بررسی مشکالت اسناد خزانه اسالمی 

40-  تهیــه چارت و مســتند روش اســتفاده از 
اوراق تسویه خزانه و ارائه به اعضا

کارگــروه طرح هــای نیمــه تمــام  41-  برگــزاری 
آیین نامه تبصره 1۹ قانون بودجه ســال ۹7 در 

محل سندیکا
42-  پیگیــری پرونــده ثبتی الحاق نــام ایران 
کامل ســندیکا و تغییر نام ســندیکا به  بــه نــام 

»سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران«
کارشناســی در  43-  برگزاری جلســات متعدد 
خصــوص راه انــدازی سیســتم یکپارچــه ارائه 

خدمات الکترونیکی به اعضا 
 44-  پیگیری موضوع دریافت درگاه الکترونیکی

گزارش
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 بانکی برای سندیکا 
45-  پیگیری دریافت نماد اعتماد الکترونیک 
)e-نماد( برای وبســایت سندیکا جهت امکان 
فروش خدمات و محصوالت به صورت آنالین
46-  تهیه بانک اطالعات رتبه بندی اعضای 

سندیکا و تهیه آمار تحلیلی
47-  اطالع رســانی عضویت شرکتهای جدید 

در سندیکا
از  اعضــا  برخــی  خــروج  رســانی  اطــالع    -48

سندیکا
4۹-  اعتــراض بــه اتــاق ایــران در اعتــراض بــه 
ســوم  عرصــه  پویشــگران  موسســه  عملکــرد 

)برونسپار رتبه بندی تشکلهای اتاق(
ارســال پیامک هــا در  بررســی  پیگیــری    -50
خصوص طرح ترافیک از سازمان ترافیک شهر 
که طرح ترافیک دریافت  تهران برای اعضایی 

نموده اند.
کتبــی  51-  پیگیــری حضــوری و تهیــه نامــه 
بــرای  کار  بازرســی وزارت  از مدیــرکل  دعــوت 

حضور در جلسه هیات مدیره 27 مرداد
کامل دیدار هیات  گزارش  52-  تنظیم و ارائه 
مدیره با نمایندگان شورای هماهنگی به اعضا
53-  طراحی فرم نظرسنجی آنالین با موضوع 
چالشهای محیط سرمایه گذاری و کسب و کار 
و اطالع رســانی آن برای مشــارکت اعضا در این 
طــرح نظرســنجی )تهیــه شــده توســط وزارت 

صمت(
کار در  حضــور مدیــرکل بازرســی وزارت    -54
هیات مدیره و بررسی موضوع مشاغل سخت 

و زیان آور 
55-  بررسی دعاوی بین شرکت های عضو

همفکــری  مشــترک  نشســت  برگــزاری    -56
هیات مدیره با تشکلهای دیگر

57-  تنظیــم نامه به دکتــر نوبخت با موضوع 

راهکارهــای عبــور از شــرایط دشــوار اقتصادی 
فعلی

58-  تشکیل کمیته های راهبری و شناسایی 
جدیــد  بازارهــای  و  موجــود  ظرفیت هــای 

کمیسیون تحقیق و توسعه
5۹-  نامه نگاری با ســازمان تامین اجتماعی 
و  مدیــره  هیــات  اعضــای  بیمــه  موضــوع  بــا 

مدیرعامل و اطالع رسانی پاسخ به اعضا
کمیته شهرســازی  60-  دریافــت نامــه رئیس 
شــورای شــهر با موضوع برگزاری نشست های 
شناســی  آســیب  و  ارزیابــی  تخصصــی 
کنترل  دستاوردهای قوانین و آیین نامه های 

ساختمان و شهرسازی در تهران
61-  همــکاری و ارائــه اطالعات به نمایندگان 
جهاد کشاورزی در خصوص انتخاب پیمانکار

و  انتخــاب  جهــت  هماهنگــی  انجــام    -62
معرفی نماینده ســندیکا )کمیســیون فنی( در 

جلسه کارشناسی شورای شهر
63-  تهیــه و تنظیم نامه خطــاب به آقای زدا 

کار در خصوص حل  معاونــت بیمــه ای وزارت 
مشکل اســناد خزانه اسالمی در پرداخت حق 

بیمه
پیگیــری  نامه هــای  ارســال  و  صــدور    -64

مطالبات در سه سطح برای اعضا
65-  تنظیــم نامــه در خصــوص توقــف ابــالغ 
برنامــه  ســازمان  بــه  موقــت  شــاخص های 
)دریافــت اظهارنظرهــا و اطالعــات مربــوط به 
پیش نویس بخشنامه شاخص ها از شرکتهای 

معترض و موارد مغایرت و تنظیم نامه(
66-  تنظیــم نامه بــه آقای مشــیریان معاون 
کار به  کار در خصوص مشــمولیت قانون  وزیــر 

قبل از تاریخ ابالغ قانون
67-  تنظیم نامه به آقای زدا معاون سازمان 

تامیــن اجتماعــی در خصــوص اســناد خزانــه 
اسالمی

68-  پیگیــری ثبــت برنــد ســندیکا بــه همراه 
نشان سندیکا 

6۹-  بررسی کارشناسی آیین نامه تسهیل رفع 
موانع تولید

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

 71-  ارتباط با شرکتها در خصوص شاخص های
شــرایط   35 مــاده  موقــت،  تعدیــل   
عمومی پیمــان، داوری ســازمان، بخشــنامه 
محاســبه تاخیــر و تاخیــر در پرداخــت صورت 

وضعیتهای تعدیل
72-  بررسی پرونده های تشخیص صالحیت 
در راســتای تفاهــم نامــه منعقــده ســندیکا با 
ســازمان برنامه اســتان تهران بــرای رتبه های 

3، 4 و 5
تشــکیل  طــرح  مطالعاتــی  بررســی    -73
توســعه  و  معــدن  و  صنعــت  وزارتخانه هــای 

صادرات و بازرگانی
74-  تنظیم و صدور بخشنامه و اطالع رسانی 
بــه اعضــا در خصوص اعــالم مطالبات خــود از 
دستگاه های اجرائی جهت تجمیع و پیگیری

انــدازی ســامانه  بررســی پیشــنهاد راه    -75
جامع اعضا

شــورای  درخواســت  نامــه  ارجــاع    -76
هماهنگــی بــا موضــوع فراخــوان عضویــت در 
کارگــروه بازآفرینــی شــهری بــه اعضــای هیــات 

مدیره
در  مدیــره  هیــات  نماینــدگان  حضــور    -77
جلســه هیات مدیره سندیکا و هیات اجرایی 

شورای هماهنگی 
موضــوع  بــا  ایــران  اتــاق  نامــه  ارجــاع    -78
پیش نویــس پیشــنهادی اجرایــی شــدن بند 
ب مــاده 4 قانــون برنامــه ششــم توســعه بــه 

کمیسیون اقتصاد و هیات مدیره
 7۹-  برگزاری نشســت مشــترک هیات مدیره
بودجــه و  برنامــه  ســازمان  نماینــدگان  بــا    

 )دکتر قانع فر و همراهان(
کانــون عالی و  80-  برگزاری نشســت مشــترک 
کانــون عالــی شــوراهای اســالمی با نمایندگان 

کستان کنفدراسیون کارگری ژاپن و پا
81-  ارسال شاخص های تعدیل پیشنهادی 

سندیکا به سازمان برنامه 
82-  تنظیــم نامه بــه وزارت اقتصاد در جهت 

اجرایی شدن تهاتر با بانکها
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 نشست

گتمیری در رابطه با  83-  تنظیم نامه به دکتر 
طرح جداسازی وزارتخانه ها

84-  تنظیــم نامــه به خانم دکتــر عبدالهی در 
رابطه با رتبه بندی شرکتها

85-  تنظیــم نامــه برای ارســال به شــرکتهای 
کــه تاریخ اعتبار رتبه های آنها تا پایان  عضوی 

سال است جهت اقدام تمدید
86-  تنظیــم و صــدور نامــه به ریاســت بانک 
مرکــزی با موضوع ابالغ اجــرای بند و تبصره 5 

قانون بودجه سال ۹7
87-  تنظیــم و صــدور نامــه بــه ریاســت مرکــز 
بدهی هــای وزارت اقتصــاد بــا موضــوع تهاتــر 
مالیاتهــای مســتقیم و ارزش افــزوده از طریــق 

اوراق تسویه خزانه
88-  مکاتبــه بــا ســازمان برنامــه در خصوص 
تامیــن  مشــکالت  عوامــل،  نــرخ  موضوعــات 

الستیک، قطعات یدکی و ...
8۹-  تنظیــم نامــه به آقای تقوی نــژاد و بنانی 
با موضوع تهاتر بدهی پیمانکاران به مالیات و 

بانکها با مطالبات از دستگاه های دولتی
۹0-  مکاتبــه بــا آقای دکتــر جهانگیری جهت 
ابــالغ مصوبه بــرای بخشــودگی جرائــم تامین 

اجتماعی
۹1-  مکاتبــه بــا آقای نباتی و تقوی نــژاد برای 

تهاتر بدهی- طلب پیمانکاران
 ۹2-  حضور نمایندگان سندیکا )آقایان مهندس

کمیسیون   ســعید آبادی و عطایی( در جلسه 
شــورای  مجلــس  بودجــه  و  برنامــه  و  تلفیــق 
اسالمی با موضوع تبادل نظر در مورد مشکالت 
ســازمان  نماینــدگان  بــا  عمرانــی  طرح هــای 
مدیریت و ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی 

ایران
بــا  تاجگــردون  بــه دکتــر  نامــه  تنظیــم    -۹3
کوتــاه مــدت برون  موضــوع ارائــه راهکارهــای 
رفــع  و  اقتصــادی  کنونــی  شــرایط  از  رفــت 

مشکالت طرح های عمرانی کشور
۹4-  تنظیم نامه به دکتر الریجانی با موضوع 
ارائــه راهکارهــای بلنــد مــدت بــرون رفــت از 
مشــکالت  رفــع  و  اقتصــادی  کنونــی  شــرایط 

طرح های عمرانی کشور
در  فاطمــی  آقــای  جنــاب  بــا  کــره  مذا   -۹5 
 مرکــز پژوهشــهای مجلــس در مــورد تعدیــل و 

اوراق خزانه 
۹6-  برگــزاری جلســه در خصــوص بررســی و 
کوتــاه مدت ســندیکا  تصویــب نهایــی برنامــه 

توسط اعضای هیات مدیره عضو کمیسیون 

۹7-  تهیــه بانــک اطالعات جامع ظرفیتهای 
پیمانکاری کشور و آمارهای تفکیکی مرتبط

و  ای  بیمــه  مشــاوره  خدمــات  ارائــه    -۹8
راهنمایی در خصوص نحوه عملکرد بیمه ای 

به شرکتهای عضو
مالیاتــی،  مشــاوره ای  خدمــات  ارائــه    -۹۹
بیمــه، مالی، حقوقی، قوانیــن مقررات، فنی و 
قراردادی، تشــخیص صالحیت، ایمنــی و  ... 

به اعضا
شــرکتهای  تماســهای  تعــداد  افزایــش    -100
غیــر عضــو با ســندیکا در خصــوص موضوعات 

اطالع رسانی شده و دریافت مشاوره اولیه
101-   تنظیــم نامــه بــه دکتــر ملکــی در تغییــر 
قرارداد همکاری های آموزشی سندیکا با اتاق 

تهران
102-  بررسی نامه سازمان در پاسخ به قیمت 
ســتاره دار قــرارداد فوالد ســاختمان ایســتا در 

جلسه حضوری
گزارش اسناد خزانه اسالمی 103-  تهیه 

104-   برگــزاری نشســت بــا نماینــدگان بانــک 
کمیســیون اقتصاد در  کارگروه بانکی  آینــده در 

محل سندیکا
کارگروه تعیین  گروه ارتباطی  105-   راه اندازی 
ک  کمیســیون فنی جهت اشــترا نــرخ عوامــل 
کتورهای خرید اقالم شرکتهای عضو  گذاری فا

برای تحلیل و بررسی کارشناسی نرخ عوامل
106-   تنظیم نامه مشــترک سندیکا، انجمن 
راه، کانون سراسری در خصوص شاخص های 

تعدیل برای اعضا
107-   حضور فعال سندیکا در اولین همایش 
آینــده  تخصصــی  نشســت  و  تونــل  و  ســد 
پیمانکاری و مشــاوره با حضور اعضای هیات 
مدیره سندیکا در پانل آن به ریاست مهندس 

دادمان
حضــور فعــال نماینــدگان ســندیکا در    -108
نشست تخصصی آینده مشاوره و پیمانکاری 
در محل همایش سد و تونل ایران در وبسایت
10۹-   برگــزاری دیــدار نماینــدگان فدراســیون 

انرژی با هیات مدیره سندیکا
110-  تعریــف منابع درآمدی جدید ســندیکا و 

بررسی پیشنهادات ارائه شده
 111-  برگزاری کارگروه آسیب شناسی کمیسیون
 تحقیق و توسعه: بررسی نهادهای زیردستی و 

باالدستی و انتفاعی و غیرانتفاعی سندیکا
مشــارکت  موضــوع  بــا  مقالــه  تدویــن    -112

عمومی و خصوصی جهت اطالع اعضا

113-  اطالع رســانی و در خواســت همکاری از 
کلیه اعضا در خصوص تکمیل اطالعات نظام 
فنی اجرایی در خصوص شاخص های تعدیل 

قطعی سه ماهه های اول و دوم سال ۹7
114-  طراحــی صفحــات اختصاصــی اعضا در 
وبســایت ســندیکا جهت معرفــی توانایی ها و 

پتانسیل های اعضا
115-  تنظیــم نامه بــرای تهاتر مالیات و طلب 

اشخاص حقوقی خصوصی
116-  برگزاری کارگروه بررسی راهکارهای فعال 
شــدن موسســه تحقیق برای توســعه صنعت 
احداث و انرژی: اعالم مواضع ســندیکا، قرار بر 

بازنویسی اهداف موسسه
117-  ایجاد بخش فروش اینترنتی در وبسایت 

سندیکا
118-   برنامه ریزی طرح پرونده های جدید اعضا

بــرای دریافــت شــرایط ویــژه  کــره  11۹-   مذا
آن در نخســتین  اعضــای  و  حضــور ســندیکا 
نمایشگاه مسکن، شهرسازی، شهر هوشمند 
و بررســی موضــوع حضــور یکپارچه بــا اعضای 

دارای رزومه موضوعی نمایشگاه 
120-  انتشار سالنمای ۹8 اختصاصی سندیکا 
121-  انعقــاد تفاهم نامــه همکاری ســندیکا و 
ســازمان برنامــه اســتان تهــران جهت بررســی 
پرونده های تشــخیص صالحیت پیمانکاران 

رتبه های 5،4 و 3 توسط سندیکا
شــورای  بــه  اعتراضــی  نامــه  تنظیــم     -122
هماهنگــی در خصــوص رویه هــای غیرقانونی 

اخیر هیات اجرایی از طرف سندیکا 
123-  تهیــه مســتندات مربوط به تشــخیص 

صالحیت با تمامی تغییرات اعمال شده 
ویــژه  کمیتــه  نشســت های  برگــزاری    -124
بررســی پیــش نویــس شــرایط عمومی پیمــان 

جدید درسالن هیات مدیره
125-   برگــزاری نشســت مشــترک بــا انجمــن 
کانون سراسری  اپک، ســندیکای تاسیساتی، 
پیمانــکاران عمرانــی و ... در محــل ســندیکا 
در جهــت اتحــاد و تشــکیل ائتالف مهندســی 
در نهمیــن دوره انتخابــات اتاق تهــران و تهیه 

لیست مورد حمایت ائتالف
بازرگانــی  اتــاق  انتخابــات  فعالیــت در    -126
)ائتــالف  ائتــالف احــداث  بــا تشــکیل  تهــران 
قدیمی ترین تشکلهای صنعت احداث( برای 

معرفی اهداف و کاندیداهای مورد حمایت 
بــا ســازمان تامیــن  برگــزاری نشســت    -127

اجتماعی در محل سندیکا

گزارش
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همایــش  برگــزاری  در  مشــارکت    -128
سرمایه گذاری مشارکتهای عمومی-خصوصی 

در شهر جدید هشتگرد
12۹-  بررسی مشکالت ناشی از افزایش قیمت 
گزارش به سازمان مدیریت و برنامه ریزی  ارز و 

استان تهران
مهنــدس  آقــای  جنــاب  ســخنرانی   -130
گــذاری در  ســعیدآبادی در همایــش ســرمایه 
شهر جدید هشتگرد در پنل تخصصی تحویل 

نظام کارفرمایی به حضور در مشارکت
 131-  برگزاری جلســه بررســی استفساریه 4 % 
طــرح  بررســی  و  آور  زیــان  و  مشــاغل ســخت 
پارامتریــک تامیــن اجتماعی با حضور مشــاور 

سندیکا آقای قدسی در محل سندیکا
132-  برگزاری جلسه شورای عالی سندیکا با 

موضوع بررسی انتخابات اتاق های بازرگانی
133-  تنظیــم نامــه تحلیــل بودجه ســال ۹8 

برای ریاست هیات مدیره سندیکا
134-  بررســی نامه هــای اختــالف شــرکتهای 

عضو با سازمان ها و مراجع دیگر
135-  بررسی مقدماتی الیحه مالیات بر ارزش افزوده

136-  برگــزاری نکوداشــت ملــی هفتادمیــن 
شــرکتهای  ســندیکای  تاســیس  ســالگرد 

ساختمانی ایران
137-  برگزاری نمایشگاه تصویری پروژه های 
برتر عمرانی اعضا در حاشیه مراسم نکوداشت 

هفتادسالگی سندیکا
کنفرانــس خبــری ســندیکا بــا  138-  برگــزاری 
حضور آقایان ملکیانی فرد، عطاردیان، ســعید 
گالبتونچــی، علیاری، مقــدس زاده با  آبــادی، 

حضور خبرنگاران
13۹-  ارائه نظرات ســندیکا برای تنظیم نامه 
بــه ســازمان برنامــه و شــورای هماهنگــی در 
خصــوص نظرات ســندیکا در حــوزه آیین نامه 

تشخیص صالحیت
140-  تهیه فهرست شرکتهای پیمانکار بخش 
خصوصــی رتبــه یــک رشــته های ســاختمان، 
راه و آب غیرعضــو در ســندیکا جهــت معرفــی 

سندیکا و ترغیب به عضویت
141-  تنظیــم نامــه به دکتر قانــع فر با موضوع 
نزول رتبه شرکتها و درخواست برگزاری نشست
142-   برنامه ریــزی حضــور جمعــی در اولیــن 

نمایشگاه مسکن و شهرسازی وزارت راه
شــرکتهای  عضویــت  آمــاری  بررســی     -143
دارای رتبه یک راه و آب در سندیکا و ارائه آمار 

توانمندی های اعضا به وزارت نیرو

144- تنظیــم نامــه پاســخ ســندیکا بــه نامــه 
مدیــرکل وصــول حــق بیمــه ســازمان تامیــن 
اجتماعــی بــا موضــوع دریافــت لیســت بیمــه 

پروژه های عمرانی
145-  احصــا آمــار مربــوط به درصــد عضویت 
در  ســاختمان  یــک  رتبــه  دارای  شــرکتهای 

سندیکا
ســامانه  آموزشــی  جلســه  برگــزاری     -146
ســاجات و حضــور نماینــده ســندیکا در ایــن 
برنامه جهت آموزش در راستای اجرای تفاهم 

نامه با سازمان برنامه استان تهران
147-   برگــزاری جلســه مشــترک بــا ریاســت 
سازمان برنامه استان تهران در محل سندیکا 
148-  برگزاری نشســت هم اندیشــی مدیران 

عالی شرکتهای عضو 
14۹-  تنظیم نامه مشترک سندیکا و 5 تشکل 
بــزرگ صنعــت احداث بــه دکتر تاجگــردون در 
خصــوص مشــکالت قراردادهــای طرح هــای 

عمرانی کشور
150-  تنظیــم نامــه بــه دکتــر ســالح ورزی بــا 
موضوع ممنوعیت صدور ضمانت نامه بانکی 

برای فعاالن اقتصادی
کل بازرســی وزارت  151-  تنظیم نامه به مدیر 
کار و رفاه اجتماعی با موضوع مشاغل  تعاون، 
ســخت و زیان آور و اعتراض ســندیکا به نحوه 

عملکرد ادارات کل سازمان
152-  تنظیــم نامه بــه دکتر قانع فر با موضوع 
اخذ هزینه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت و اعتراض به این رویه
153-  تنظیــم نامه به دکتر جهانگیری و دکتر 
پورمحمــدی با موضــوع پیگیری بخشــودگی 
کارفرمایــان و تقاضــای طرح  جرایــم بیمــه ای 
کانــون عالــی  در هیــات دولــت و رونوشــت بــه 

کارفرمایی
154-  تنظیــم نامــه بــه دکتــر ســالح ورزی در 
خصوص برگزاری جلسات کارشناسی موضوع 
گفت و  مشــاغل ســخت و زیــان آور در شــورای 

گوی دولت و بخش خصوصی
155-   نشست با نماینده شورای گفت و گوی 
دولــت و بخــش خصوصــی در خصوص ســتاد 

الکترونیک در محل سندیکا
156-  برگزاری نشســت مشترک هیات مدیره 
ســندیکا با حضور نمایندگان سازمان برنامه و 
بودجه استان تهران در راستای اجرایی شدن 

تفاهم نامه همکاری فیمابین 
157- تنظیــم دو نامــه در خصــوص مشــاغل 

کار سخت و زیان آور برای وزارت 
گزارش و نامه خطاب به شورای  158- تنظیم 
گفتگــو بــرای تســهیل صــدور ضمانــت نامــه و 

اصالح قانون چک
15۹-  تنظیم نامه به سازمان برنامه و شورای 
گفتگو با رویکرد اعتراضی با موضوع اخذ هزینه 

مناقصه از سوی ستاد )سامانه جامع دولت(
160-  بررســی موضــوع مفاصاحســاب بیمــه 

تامین اجتماعی
161-  برگزاری اولین نشســت اعضای سندیکا 
با هیات مدیره در ســال ۹8 با موضوع بررســی 
چالشهای پیش روی صنعت احداث درسال 
همیــاری  خصــوص  در  همفکــری  جــاری، 

سندیکا با سیل زدگان
162-  تهیه گزارش درباره خسارات سیل اخیر 

در حوزه راهسازی
163-  انجــام امور اجرایی ارائه خدمات طرح 

ترافیک سال ۹8 به اعضا
164-  نامــه بــه دکتــر جهانگیــری بــا موضــوع 
تــوان  از  اســتفاده  کثــر  حدا مــاده 13  اجــرای 
تولیدی در تامین نیازهای کشــور جهت طرح 
پرداخــت  یکســاله  فرصــت  ارائــه  درخواســت 
کارفرمایان بابت بدهی لغایت  جرائم بیمه ای 

شهریور ۹8 در هیات وزیران
165-  تهیــه مکاتبــه بــا بانــک مرکــزی، ســتاد 
امــور  تســهیل وزارت نفــت، وزارت اقتصــاد و 

دارایی در خصوص مشکالت صنفی
گفتگو با مدیرعامل  166- نشســت مشترک و 

بانک خاورمیانه )دکتر عقیلی( 
167-  معرفی نماینده ســندیکا جهت حضور 
در شــورای عالی اســتاندارد طبق درخواســت 

سازمان مذکور
168-  تهیه و تنظیم پرسشــنامه های مربوط 
گــذاری تشــخیص صالحیــت به  بــه امــکان وا

بخش خصوصی
16۹-  برگزاری جلسه با معاون امور پیمانکاران 
و مشاوران سازمان برنامه در خصوص بررسی 
بــه  تشــخیص صالحیــت  گــذاری  وا موضــوع 

بخش خصوصی
170-  برنامه ریــزی طرح همیاری و مشــارکت 

اعضای سندیکا در مناطق سیل زده 
گزارشات همیاری شرکتهای عضو  171-  تهیه 

سندیکا در مناطق سیل زده جهت
172-  راه انــدازی فروشــگاه آنالیــن وبســایت 

سندیکا
گذاری شرکتهای  173-  بررسی طرح تعویق وا
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 نشست

دولتی دارای طرحهای تثبیت و توسعه
بررســی نامه هــا و مکاتبــات اعضــا در    -174
خصوص مشکالت مالیات و عدم اجرای تهاتر 
برگــزاری  پیشــنهادی  طــرح  بررســی    -175
کلیــه ســطوح  دوره هــای آموزشــی متنــوع در  
داخلی شــرکتها بــرای اعضــا )غیــر از دوره های 

تخصصی کمیسیونهای داخلی سندیکا(
176-  برگزاری جلســه با هیات مدیره انجمن 
اپک با موضوع تغییرات آیین نامه تشــخیص 

صالحیت در محل سندیکا
177-  بررســی طرح حمایــت از اقتصاد ملی و 

رونق تولید
178-  بررسی فهرست بهای ابنیه سال ۹8

17۹-  برگزاری جلسه کارگروه بررسی نامه های 
ارســالی  طرح هــای  مــورد  در  اتــاق  از  واصلــه 

مجلس شورای اسالمی
شــرکت  بــا  جلســه  برگــزاری    -180
پتروشــیمی خلیج فارس در خصوص مشاغل 
ســخت و زیــان آور و قبــول هزینه 4% از ســوی 

کارفرما
181-  بررســی الیحه مالیات بــر ارزش افزوده و 

گزارش جهت ارائه به هیات مدیره  تهیه 
182-  بررســی الیحــه مالیات بــر ارزش افزوده 

برای اتاق ایران
عمومــی- مشــارکت  الیحــه  بررســی    -183

خصوصی با کانون عالی کارفرمایی
184-  تنظیم نامه رونق تولید و دستورالعمل 

کاال برای اتاق بازرگانی ایران تهاتر 
185-  تنظیــم نامه درخواســت اجرای قانون 

بودجه حکم مالیات بر ارزش افزوده 
186-  تنظیم نامه برای درخواست مالقات با 
آقای رحمانی وزیر صمت در خصوص مشکل 

صدور خدمات فنی و مهندسی
شــرکت  نماینــدگان  بــا  نشســت    -187
جســرالمدینه در خصــوص موضوع مشــارکت 
گــذاری شــرکتهای پیمانــکار بخش  و ســرمایه 

خصوصی ایرانی در قطر 
کامــل  18۹-   تنظیــم شــرایط و پیشــنهادات 
تشــخیص  آیین نامــه  خصــوص  در  تشــکلها 

صالحیت پیمانکاران
کــره با شــرکت احــداث در خصوص  1۹0-   مذا
معرفی و ارائه لیســت پیمانکاران بــزرگ دارای 
ســابقه پروژه هــای ابنیــه و راه و یــا عالقمنــد 
بــه فعالیــت در ایــن موضوعات پیمانــکاری با 
کثر رتبه 3 در اســتانهای هرمزگان، ایالم و  حدا

خوزستان
بــا دکتــر حســینی در  برگــزاری جلســه    -1۹1
خصــوص موضوع خدمــات ارزیابــی در محل 

سندیکا
پیگیــری موضــوع مشــاغل ســخت و    -1۹2

کار و تهیه نامه برای وزیر زیان آور از وزارت 
1۹3-  بررســی بخشــنامه های جدیــد جبران 

آثار ناشی از افزایش قیمت ارز 
1۹4-  بررســی موضــوع معافیت های مالیاتی 
قراردادهــای مشــارکتی بــا دبیرخانــه شــورای 

گفتگوی دولت و بخش خصوصی
1۹5-  تهیه و تنظیم نامه های مشاغل سخت 

کار و زیان آور برای وزارت 
1۹6-  نشســت مشــترک با نمایندگان شرکت 
پیشــگامان، ادب، تضمیــن جهــت پیگیــری 

اجــرای مدیریت ریســک و مباحــث مربوطه و 
تشکیل مرکز مدیریت ریسک

نشســت بــا نماینــدگان بــورس ایــران    -1۹7
محــل  در  مشــترک  ســمینار  برگــزاری  جهــت 

سندیکا برای اعضا
1۹8-  پیگیــری برگــزاری نشســت دوم هیــات 
مدیره با هیات مدیره سازمان ملی مسکن در 

محل سندیکا
نظــرات  موضــوع  بــا  نامــه  تنظیــم    -1۹۹
تصویــب  خصــوص  در  ســندیکا  پیشــنهادی 
الیحــه مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه ریاســت 

کمیسیون اقتصادی مجلس 
200-  اصــالح و اظهار نظر در خصوص دســتور 
گفتگــو بــا موضــوع معافیــت  جلســه شــورای 

مالیات در قراردادهای مشارکتی
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وضعیت فعالیت در جلسات بیرونی
هیــات مدیــره و نماینــدگان ســندیکا حضــور 
فعالــی در تمــام جلســات مربــوط بــا صنعــت 
که بیرون از ســندیکا برگزار شده است  احداث 
گزارش  کــه ذکر برخی مــوارد آن در این  داشــته 

ضروری به نظر می رسد.
1-  حضور در جلســات مؤسســه تحقیق برای 

توسعه صنعت احداث 
کمیســیون  جلســات  در  فعــال  حضــور    -2
کار اتاق تهران با موضوعات:   تســهیل کسب و 
قانــون  اصــالح  افــزوده،  ارزش  بــر  مالیــات 
ملــی،  تولیــد  بحــث  و  مســتقیم  مالیاتهــای 
آیین نامه رفع موانع تولید، چالش صندوقهای 
ســازمان  ســاختار  اصــالح  بازنشســتگی، 
تامیــن اجتماعــی، بررســی تبصره 1 مــاده 186 
ق.مالیاتهــای مســتقیم بــا درخواســت اعتبار 
گواهی هــای عــدم بدهــی مالیاتــی بــرای اخــذ 
تســهیالت و درخواســت اصالح تبصره 3 ماده 
186 ق.م.م، بررســی هیــات مقررات زدایــی و 

تسهیل صدور مجوز
تدویــن  کارگــروه  جلســات  در  شــرکت    -3
آیین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان 
کمیته  آور در اتاق تهران و   شرکت در جلسات 
مــاده 12 قانــون احــکام دائمی بــا موضوعــات: 
هزینــه  جبــران  بــه  اعتــراض  مراتــب  بررســی 
پیمانکاران شــاغل در طرحهای عمرانی در اثر 
تطویــل مــدت مجاز پیمــان، احیای شــورای 
بــرای  بیمــه  مفاصاحســاب  صــدور  و  عالــی 

مواردی، 
کارشناســی  جلســات  در  فعــال  حضــور    -4
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با 
موضوعات: آیین نامه اجرایی تبصره 1۹ قانون 
بودجه موضوع اجرای طرحهای نیمه تمام با 
موضــوع اصــالح قانون مالیات های مســتقیم 
و بحــث تولیــد ملــی، رفــع ممنوعیــت صــدور 
ضمانت نامه های بانکی، بررســی پیش نویس 
آیین نامه مشــاغل ســخت و زیان آور، بررســی 
آیین نامه اجرایی بافت های فرســوده، بررسی 
مغایرت های بانکی با قانون، انتشار مشکالت 
اســناد خزانه اســالمی، بررسی ســامانه ستاد، 

ابالغ شرایط عمومی پیمان جدید
مبحــث  کارگــروه  جلســات  در  شــرکت    -5
22 ســازمان نظــام مهندســی: موضــوع عــدم 
همکاری بانک مسکن و عاملیت سایر بانکها 
در اجرایــی شــدن مبحــث 22، بررســی نحــوه 
قرارداد با بیمه در رابطه با نگهداری ساختمان
ک تهران  6-  برگزاری نشســت بــا اتحادیه امال

در چگونگــی جایگزینــی بیمه هــای تضمیــن 
ک، بررســی  کیفیــت در مبایعــه نامه هــای امال
بانکهــای  همــکاری  بــا  اجرایــی  راهکارهــای 

خصوصی
کارگــروه عمران مرکز  7-    شــرکت در جلســات 
ملــی رتبه بنــدی اتــاق ایــران: تشــریح فرآینــد 

رتبه بندی اعضای تشکلها
کارگروهــی شــورای  شــرکت در جلســات    -8

هماهنگی تشکلها با موضوع: 
بررســی  صالحیــت:  تشــخیص  الف-کارگــروه 
موسســات  صالحیــت  احــراز  آیین نامــه 

رتبه بندی
ب-کارگــروه موضوع مــاده ۹ آیین نامه اجرایی 

تبصره 1۹ قانون بودجه سال ۹7
پ-تعیین شاخص های غربالگری پروژه های 

نیمه تمام در سطوح 1 و 2
ت-طرح های نیمه تمام

ث-ساختار تامین مالی
ج-معرفی نمایندگان شورا در کمیسیون ماده 

17 آیین نامه تشخیص صالحیت
چ-تبیین اهداف و اعالم نمایندگان کمیته در 

سازمان برنامه
ح-تغییر مواد ســه و چهــار راهنمای تضامین 

قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی
خ-تضامین طرفین در قراردادهای مشارکتی 

گان آیین نامه تضمین  د-تعیین تعاریــف و واژ
معامالت خصوصی-عمومی

ذ-بحث و تبادل نظر پیرامون مفهوم مشارکت 
در راستای بررسی آیین نامه تضمین

عمومی کنفدراســیون  مجمــع  جلســه    -۹
کارگروه بررســی شرایط تشکیل  صنعت ایران؛ 
و  شــرایط  بررســی  موضــوع  بــا  فدراســیون 

ضرورت های تشکیل فدراسیون صنعت
10-   جلســه در دفتــر دکتــر قانع فــر بــا حضــور 
نماینــدگان ســازمان برنامــه و ســازمان نظــام 
مهندســی در خصــوص اصــالح قانــون نظــام 

مهندسی کشور
11-   ســمینار تحقق و توســعه صنعتی در افق 

برنامه ششم توسعه در اتاق تهران
12-  جلســه بــا معاونــت صنایــع اتــاق تهران: 
تعیین اولویت های مطالعاتی صنعت احداث 

و انرژی
کاج: مبــارزه بــا اعتیــاد در  13-  جلســه طــرح 

محیط کارگری
کمیته بررسی آیین نامه رفع موانع تولید    -14

در اتاق تهران
15-  جلســه بــا خانم مهندس شــفیعی، مرکز 

وزارت  بازرگانــی  پژوهش هــای  و  مطالعــات 
صمت 

اتــاق  در  هدف گــذاری  آموزشــی  دوره    -16
تهــران: بیــان نــکات مربوط به تعییــن اهداف 
و راه حلهای رســیدن به هدفهای پیش بینی 

شده
17-  همایــش اطالع رســانی ظرفیــت قانونــی 
اتــاق  تبصــره 1۹ قانــون بودجــه ســال ۹7 در 

بازرگانی تهران
کارآفریــن  بیمــه  نمایندگــی  بــا  جلســه    -18
در رابطــه بــا نحــوه اجرایــی شــدن مبحث 22 

مقررات ملی ساختمان
1۹-  بازدید از نمایشگاه فن آوری نانو و آخرین 
دســتاوردهای حــوزه نانــو در ارتباط با صنعت 

احداث
20-  حضــور نماینــده ســندیکا از طــرف اتــاق 
تهــران در برنامــه رادیویــی رادیــو اقتصــاد بــا 
موضــوع عــدم اجــرای قانــون بهبــود محیــط 

کشور کار  کسب و  کار و فضای  کسب و 
21-  حضور در همایش سرمایه گذاری مشترک 
بــا  پلــی تکنیــک  ایــران و چیــن در دانشــگاه 
موضوع بررســی زمینه های مختلف همکاری 
بیــن ایــران و چیــن در صــدور خدمــات فنی و 

مهندسی
22-  جلســه با معاون فنی و اجرایی ســازمان 
برنامه و بودجه استان تهران با موضوع بررسی 
عقد تفاهم نامه مشــترک همکاری در پایش و 

کارشناسی پرونده های 3 و 4 و 5 
23-  حضور در جلسه اتوماسیون اداری اتاق 
تهران در محل اتاق تهران با حضور مسئولین 
دبیرخانــه امــور تشــکلها، فنــاوری اطالعات و 
جناب دکتر ملکی با نمایندگان تشکلهای اتاق 

تهران
کارگروه بررســی راهکارهای فعال شــدن    -24
موسســه تحقیق برای توسعه صنعت احداث 
بــا موضــوع بررســی تغییــر ســاختار موسســه و 

توقعات سندیکا
25-  کارگروه صدور خدمات جامعه مهندسان 
مشاور: بررسی راهکارهای همکاری صدور سه 

جانبه خدمات با اتاق تهران
26-  جلســه هیــات مدیــره موسســه تحقیق 
موضــوع  بــا  احــداث  صنعــت  توســعه  بــرای 
تعیین تاریخ جلســه هیــات امنا، نیاز به تغییر 
نمایندگان تشــکلهای عضو موسســه، دعوت 
از دبیــران در جلســات هیــات امنــا، برگــزاری 

همایش های ماهانه



 پیام آبادگران                                   
مرداد ماه 1398
 شماره 380

42

 نشست

27-  جلســه بــا دبیر انجمــن آب و فاضالب با 
موضوع بررسی نحوه عملکرد واحد تشخیص 
صالحیت انجمن مربوطه در ارتباط با سازمان 

برنامه در محل فدراسیون آب
کارشناســی تشخیص  28-  حضور در جلســه 
صالحیت در سندیکای شرکتهای تاسیساتی 
با موضوع بررســی نهایی آییــن نامه به منظور 
تشــکلهای  هماهنگــی  شــورای  بــه  اعــالم 

مهندسی و حرفه ای
2۹-  حضور در جلسات هیات مدیره انجمن 
مشــاغل  موضــوع  پتروشــیمی با  و  گاز  نفــت، 

سخت و زیان آور
کارشناســی ســازمان  30-  حضــور در جلســه 
تامین اجتماعی با حضور شرکای اجتماعی در 

محل سازمان تامین اجتماعی
31-  جلسه با معاونت فنی و اجرایی سازمان 
مدیریت استان تهران با موضوع بررسی روش 
تشــخیص صالحیت، معرفی به رئیس کمیته 

پیمان، معرفتی به رئیس کمیته نظارت و ...
کمیتــه ماده 12 با موضوع بررســی صدور    -32
مجوزهای ساخت و ساز در اتاق بازرگانی تهران

فعــاالن  مشــکالت  بررســی  جلســه    -33
در  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  بــا  اقتصــادی 

کار اتاق تهران معاونت کسب و 
34-  حضــور در اولیــن جلســه دوره آموزشــی 
اطالع رســانی و عناصــر خبــری در تشــکلهای 

اقتصادی اتاق تهران
35-  حضور در جلسه کنفدراسیون صنعت

36-  حضور در جلســه اتــاق تهران با موضوع 
بــا  ارتبــاط  بــرای  زیــان آور  و  ســخت  مشــاغل 

کمیسیون مجلس شورای اسالمی
کارگروه موسسه تحقیق برای  37-  حضور در 
توســعه صنعــت احــداث بــا موضــوع بررســی 
تشکیل فدراسیون تحقیقاتی صنعت احداث

38-  حضــور در جلســه بررســی قانــون بیمــه 
 کارگران ساختمانی در سازمان تامین اجتماعی

 استان تهران
3۹-  حضور در جلسه بررسی الیحه مشارکت 
پژوهش هــای  مرکــز  در  عمومی-خصوصــی 

مجلس
40-  حضور در جلسات بررسی الیحه مشارکت 
کمیسیون ویژه  عمومی-خصوصی و تشکیل 

کارفرمایی ایران کانون عالی  در 
41-  جلسه با دکتر محمودزاده عضو هیات مدیره 

سازمان ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی
42-  حضور در همایش تشــخیص صالحیت 

بــا  تهــران  اســتان  برنامــه  در محــل ســازمان 
موضوع بررسی تغییرات جدید ابالغی

برگــزاری  آموزشــی  دوره  در  حضــور    -43
نمایشگاه ها از سوی اتاق بازرگانی تهران

کـــــــــــــــنفرانس  44-   شــورای سیاســتگذاری 
 بین المللــی توســعه خدمــات فنی مهندســی 

ایران در سازمان توسعه تجارت

وضعیت مکاتبات:
کنش های دبیرخانه  سندیکا در  کل ترا تعداد 
که از این  ســال 13۹7حدود  2720 فقــره بوده 
تعــداد نامه های صادره 1122 فقره و نامه های 

وارده 15۹8 فقره بوده است. 
اهم مکاتبات )وارده و صادره( شــامل مکاتبات 
با اعضــا، مکاتبات با ســازمان برنامــه و بودجه،  
معاونــت راهبــردی ریاســت جمهــوری، وزارت 
شهرســازی،  و  راه  وزارت  نیــرو،  وزارت  نفــت، 
مجلــس شــورای اســالمی، شــورای هماهنگی 
تشــکلهای مهندســی، اتاق بازرگانــی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی تهران، شورای گفت و گوی 
دولــت و بخــش خصوصــی، اتاق هــای بازرگانی 
مشــترک، مرکــز پژوهش هــای مجلــس،  بانــک 
کمیســیون بهداشت  مرکزی، بانک پارســیان، 
مجلس، کمیسیون عمران مجلس، کمیسیون 
کمیســیون اقتصــاد مجلس،  تلفیق مجلــس، 
کشــور،  وزارت اقتصــاد، ســازمان امــور مالیاتــی 
ســازمان تامین اجتماعی، بیمــه مرکزی، بیمه 
ایــران، دفتــر ریاســت جمهــوری، نظــام فنــی و 
اجرایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز 
تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت 
کار وزارت کار، اداره کل امور مالیاتی استان تهران، 
معاونت هــای وزارت کار، انجمن های اســتانی، 
جامعه مهندسان مشــاور، انجمن شرکت های 
توســعه  بــرای  تحقیــق  تاسیســاتی، موسســه 
صنعت احداث، قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء، 

مجمع تشخیص مصلحت نظام، و ... است.

رویدادها و کارگاه های آموزشی
بــا  جامــع  مالیاتــی  آموزشــی  دوره  برگــزاری   •

همکاری شرکت تضمین 
• برگزاری دوره آموزشی ماشین آالت با موضوع 
خوردگــی در موتورهــای آب خنــک در محــل 

سندیکا
تامیــن  قانــون  آموزشــی  کارگاه  برگــزاری   •

اجتماعی و تکالیف کارفرمایان و پیمانکاران 
• دوره آموزشــی ویژه ماشــین آالت با همکاری 
شــرکت هســکو، نظــام مهندســی معــدن در 

محل سندیکا
بــا  کمــپ آموزشــی ویــژه و جامــع  • برگــزاری 
موضــوع قانــون مالیاتهــای مســتقیم توســط 

سندیکا در محل سندیکا
• کارگاه آموزشی دعاوی شرایط عمومی پیمان 

مرتبط با کارفرما و پیمانکار

برگزاری رویدادها و نشست ها
• مجمع عمومی عادی ساالنه سندیکا

مجتمــع  ســالیانه  عمومی عــادی  مجمــع   •
آموزشی صنعت ساختمان بهاءالدین ادب

• مجمــع عمومی عــادی ســاالنه شــرکت نــام 
آوران مهندســی )در راســتای بهــره بــرداری از 

امکانات سندیکا برای اعضا(
تضمیــن  شــرکت  عمومی عــادی  مجمــع   •

شرکتهای ساختمانی
کارگری  • برگزاری نشســت مشترک تشکلهای 
و کارفرمایی به مناسبت هفته کارگر با موضوع 

هم اندیشی در محل سندیکا
• برگزاری دو جلسه ILO در محل سندیکا

• برگزاری 12 نشســت ماهیانه حجم در محل 
سندیکا )حامیان جامعه مدنی(

• برگــزاری نشســت های مشــترک تشــکلهای 
همسو )10 تشکل( جهت فعالیت در انتخابات 

اتاق بازرگانی تهران
اندیشــی نماینــدگان هیــات  • نشســت هــم 
مدیــره ســندیکا و اعضــاء ســندیکا بــا موضوع 

مشکالت همکاری با شهرداری تهران
دکترجعفریــان،  آقــای  باحضــور  نشســت   •
مشــاورمدیرعامل ومعاونــت فرهنگــی تامیــن 

اجتماعی وآقای معینی
بــا اعضــای  کنفرانــس مطبوعاتــی  • برگــزاری 

مسئولین جامعه مدنی
• جلســه همفکــری مشــترک هیــات مدیــره 

وشورای هماهنگی
کانون عالــی وکانون عالی  • نشســت مشــترک 
کنفدراسیون  شوراهای اســالمی با نمایندگان 

کستان کارگری ژاپن و پا
•  نشست هم اندیشی و همفکری با شرکتهای 

عضو سندیکا
•  مجمــع عمومی عــادی بــه طــور فوق العــاده 

شرکت تضمین شرکتهای ساختمانی
 •  نشســت تخصصــی ویژه اعضای ســندیکا-

جدیــد  شــهر  در  ســرمایه گذاری  بــا  آشــنایی 
هشتگرد

• برنامه دید و بازدید نوروزی
•  مجموعــه نشســت های ماهانــه نهادهــای 

مدنی در محل سندیکا

گزارش
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مهنــدس  ســمینار  ایــن  آغازیــن  مراســم  در 
کمیســیون  رئیــس  مســعودی  ســیامک 
قوانیــن و مقــررات ســندیکا ضمــن خیرمقــدم 
کــرد: بــه نظــر می رســد  بــه حاضــران عنــوان 
صنعــت  اخیــر  ســالهای  مشــکل  مهم تریــن 
بــوده  مالــی  تامیــن  پیمانــکاری  و  احــداث 
اســت. از ایــن رو الزم اســت ســندیکا و شــرکتها 
مالــی  تامیــن  بــرای  نوینــی  روش هــای  روی 
کننــد. امــروز نیــز موضــوع ســمینار مــا  تمرکــز 
در همیــن رابطــه اســت. خواهشــمندم دربــاره 
بــا  کــه  ســمینارهایی  ســایر  و  ســمینار  ایــن 
موضــوع قوانیــن و مقــررات توســط ســندیکا 
برگــزار شــده نقطــه نظــرات خــود را بــه مــا ارائــه 
کیفیــت  بــا  بعــدی  ســمینارهای  تــا  دهیــد 

برگــزار شــود.   باالتــری 
مدیــر  صالحــی  امیــر  مهنــدس  ادامــه  در 

مدیــر  و  بورســیران  کارگــزاری  ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاری صنــدوق ســرمایه گذاری بانــک 
خاورمیانــه بــه عنــوان مــدرس بخــش اول ایــن 
کــه بــا اســتقبال قابــل توجــه اعضــای  ســمینار 
کــرد: ظرفیت هایی از  صنــف روبــرو شــد عنــوان 
طریــق بــازار ســرمایه بــرای تامیــن مالــی وجــود 
صنایــع  فعــاالن  بــرای  متاســفانه  کــه  دارد 
مختلــف و صنعــت ســاختمان شــناخته شــده 
نیســت و مــا ســعی داریــم طــی نشســت هایی 
بــا انجمن هــا و ســندیکاهای فعــال در صنعــت 
ســاختمان، آنهــا را بــا پتانســیل های ایــن بــازار 
مــورد  ســرمایه  بــازار  ایــران،  در  کنیــم.  آشــنا 
کــه  ــی  کافــی قــرار نگرفتــه اســت در حال توجــه 
70 درصــد تامیــن مالــی در دنیــا از طریــق بــازار 

ســرمایه اتفــاق می افتــد. 
راهکارهــای  و  نحــوه  صالحــی  مهنــدس 

در  ســرمایه گذاری  شــامل  را  ســرمایه گذاری 
ــول  ــازار پ ــذاری در ب گ ــرمایه  ــا و ارز، س ــازار ط ب
گــذاری در مســکن، ســرمایه  و بانــک، ســرمایه 
ســرمایه گذاری  ســرمایه،  بــازار  در  گــذاری 
کســب  یــا  ســرمایه ای  دارایی هــای  ســایر  در 
در  گفــت:  وی  کــرد.  عنــوان  آزاد  کارهــای  و 
ایــران 70 درصــد تامیــن مالــی بــه طــور ســنتی 
ج  توســط بانکهــا اتفــاق می افتــد. امــا در خــار
کشــور مخصوصــا در بنگاههــای بــزرگ 80  از 
ســرمایه  بــازار  توســط  مالــی  تامیــن  درصــد 
اتفــاق می افتــد. بــازار ســرمایه جذابیت هایــی 
نســبت بــه ســایر بازارهــا دارد از جملــه ســود 
مناســب و باالتــر از نــرخ تــورم، قابــل تحلیــل 
بــودن ریســک آن نســبت بــه بــازار طــا و ارز، 
ــازار  ــه ب ــازار نســبت ب ــر نبــودن ایــن ب ســرمایه ب
مســکن، امــکان ورود بــه ایــن بــازار بــا حداقــل 

صنعت پیمانکاری برای بورس 
ناشناخته است

ر ش  رما م ار  ر با امی ما  ا  ا   ار ار برر را می در 

مالــی  تامیــن  نویــن  »روش هــای  علمی کاربــردی  ســمینار 
توســط  مــرداد  چهارشــنبه 16  روز  ســرمایه«  بــازار  طریــق  از 
کارگزاری  سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران و با همکاری 
بورســیران در ســالن همایش هــای ســندیکا برگــزار شــد. در ایــن 

کار آن ، فرصت هــای موجــود  ســمینار بــازار ســرمایه، ســاز و 
در ایــن بــازار، نحــوه ورود شــرکتهای صنعــت ســاختمان بــه 
کشــور و اثــر آن بــر صنایــع  کان  بــازار ســرمایه، شــرایط اقتصــاد 

ــد. ــی ش ــاختمان بررس ــت س ــه صنع ــون از جمل گ گونا
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 نشست
نشست

کــردن  ســرمایه و آســودگی در امــکان فراهــم 
دانــش الزم بــرای فعالیــت در ایــن بــازار را از 

دانســت.   آن  مزایــای 
بورســیران  کارگــزاری  ســرمایه گذاری  مدیــر 
ــوان  ــال 1398 و 1399عن ــه در س ــاره بودج درب
ــرون زار وابســته  ــه عوامــل ب ــرد: قیمــت دالر ب ک
کامــل آن را داریم.  اســت و مــا ظرفیــت تحلیــل 
امــا بــا یــک ســری روشــها از دو منظــر می تــوان 
کــرد. در روش اول می بینیــم  دالر را تحلیــل 
بــا چــه دالری بودجــه تــراز می شــود. بررســی 
بــاره  ایــن  در  آن  منابــع  و  مصــارف  بودجــه، 
شــامل  عمومــا  دولــت  منابــع  اســت.  مهــم 
 1 گــر  ا مــا  بــرآورد  بــا  اســت.  مالیــات  و  نفــت 
روز  در  دولــت  نفــت  فــروش  بشــکه  میلیــون 
باشــد و از ایــن میــزان چیــزی بــه وزارت نفــت و 
صنــدوق توســعه پرداخــت نشــود، دالر حــدود 
16 هــزار و 800 تومــان خواهــد بــود. امــا ایــن 
ــد ســاده انگارانه باشــد. در روش  ــگاه می توان ن
دوم بایــد بــه شــاخص آشــفتگی یا هــرج و مرج 

ــود.    ــه ش ــم توج ــی ه داخل
وی افــزود: شــاخص آشــفتگی عنــوان می کنــد 
بــرود  باالتــر  حــدی  یــک  از  دالر  قیمــت  گــر  ا
ــرای  ــوال ب ــرد. معم ک ــد  ــراض خواهن ــردم اعت م
کی حداقــل حقــوق  یافتــن شــاخص آشــوبنا
را معیــار  کاالی اساســی  کار و قیمــت  وزارت 
قــرار می دهنــد. بــرای نمونــه محاســبه ایــن 
کیلــو  کار چنــد  کــه بــا حداقــل حقــوق وزارت 
یــک  ســهم  یعنــی  خریــد؟  می تــوان  گوشــت 
کار  وزارت  حقــوق  حداقــل  در  گوشــت  کیلــو 
گــر همــه دوره هــای ریاســت  ا چقــدر اســت. 
کنیــم در هیــچ دوره ای  جمهــوری را بررســی 

دو  جــز  اســت.  نشــده  برابــر   2 از  بیــش  دالر 
کــه یکــی دوره دوم آقــای احمدی نــژاد  دوره 
اســت.  روحانــی  آقــای  دوم  دوره  دیگــری  و 
کاهــش ارزش ریــال معمــوال در دوره 3-2  امــا 
تــا  خریــد  قــدرت  و  می گــردد  تثبیــت  ســاله 
حــدودی بــا بــاال رفتــن حداقــل حقــوق بــاال 
دالر  می رســد  نظــر  بــه  مجمــوع  در  مــی رود. 

جایــی بــرای بــاال رفتــن نــدارد. 
وی افــزود: مــا 400 هــزار میلیــارد تومان بودجه 
کــدام  کــه نمی توانیــم بــه هیــچ  عمومی داریــم 
از مصــارف آن دســت بزنیــم. دولــت نتوانســت 
بودجــه  می خواســت  کنــد،  حــذف  را  یارانــه 
ــر  گی ــتغال فرا ــم آن را اش ــد و اس ــی بده انقباض
کــه بــا یــک ســری ناآرامــی در جامعــه  گذاشــت 
مواجــه شــد، مجلــس هــم مصوبــات خــود را 
گرفــت. از لحــاظ منابــع هــم بعیــد اســت  پــس 
 120-100 از  بیــش  حاضــر  رکــودی  شــرایط  بــا 
هــزار میلیــارد تومــان مالیــات داشــته باشــیم. 
بــرای همیــن بایــد 280 هــزار میلیــارد تومــان 
ــات بــه دســت آوریــم امــا  ــد از نفــت و میعان بای
بــا یک میلیون بشــکه در ســال22میلیارد دالر 
بــا دالر 10  کــه  درآمــد ارزی خواهیــم داشــت 
هــزار تومانــی و بــدون هیــچ پرداختــی دیگــری 
حــدود 220 هــزار میلیــارد تومــان خواهــد بود و 
دولــت حداقــل  80 -100 هــزار میلیــارد تومــان 
دولــت  کــه  ایــن  و  داشــت  خواهــد  کســری 
بخواهــد امســال و ســال بعــد بودجــه عمرانــی 
تخصیــص دهــد یــا بــه حــوزه توســعه ای توجــه 

ــد.  ــه نظــر شــوخی می آی کنــد ب
کــه بودجــه ســه قســمت  صالحــی بــا بیــان ایــن 
که شــامل بودجه عملیاتــی، دارایی های  دارد 

کــرد: در همــه  ســرمایه ای و مالــی اســت عنــوان 
جــای دنیــا ســعی می کننــد بودجــه عملیاتــی 
را  هزینه هــا  دولــت  درآمدهــای  و  باشــد  تــراز 
کاالی  ــع  پوشــش دهــد. تــاش می شــود مناب
کــه متعلــق بــه نســل های آینــده  ســرمایه ای 
بــا  بــرود،  ســرمایه گذاری  ســمت  بــه  اســت 
بودجــه مالــی هــم برخــی مســائل اضطــراری 
حــل می شــود. در ایــران حــدود ســال 1390 
ــه دســت  مــا درآمــد ارزی 100 میلیــارد دالری ب
کنونــی مــا  کــه 5 برابــر درآمــد ارزی  آوردیــم، 
بــود و توزیــع آن در اقتصــاد مصــرف و ســطح 
خواســته مــردم را بــاال بــرد، بــا پاییــن آمــدن 
درآمــد ارزی و بــه دلیــل چســبندگی مصــرف 
ــد  ــد درآم ــردم بگوی ــه م ــت ب ــت نمی توانس دول
پاییــن آمــده و بایــد حقوقهــا هــم پاییــن بیایــد. 
کار دالر را بــه نوعــی ســه برابــر  بــه جــای ایــن 

کــه تــورم را رقــم می زنــد. کردنــد، 
کشــور  گفتــه می شــود در  وی افــزود: همیشــه 
مــا فــرار مالیاتــی وجــود دارد، آقــای طیب نیــا 
کــرده 40 درصــد اقتصــاد مــا مالیــات  عنــوان 
 GDP کــه  ایــن  بــه  توجــه  بــا  کــه  نمی دهــد 
گــر  ا کــه  مــا حــدود 400 میلیــارد دالر اســت، 
میلیــارد  ندهنــد 160  مالیــات  آن  درصــد   40
کســر  کــه حاشــیه ســود قبــل از  دالر می شــود 
مالیــات 10 درصــد باشــد حــدود 16 میلیــارد 
دالر از ایــن 160 میلیــارد دالر ســود بخشــی از 
کــه مالیــات نمی دهــد، البتــه  اقتصــاد اســت 
شــاید شــما بگوییــد 16میلیــارد دالر بدبینانــه 
کــه  اســت و بایــد بــا 20 درصــد محاســبه شــود 
گــر  بــا ایــن فــرض 32 میلیــارد دالر می شــود و ا
بگیریــم  مالیــات  درصــد  آن 25  از  بخواهیــم 
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بــا دالر  کــه  میلیــارد دالر می شــود  حــدود 8 
10 تومانــی 80 هــزار میلیــارد تومــان می شــود 
کــه در بهتریــن حالــت تنهــا قــادر بــه جبــران 
کســری بودجــه اســت. از ایــن رو بایــد اتفاقــات 
کــم  و  کوچــک شــدن دولــت  ماننــد  زیــادی 
ــا  ــه ب کــردن هزینه هــای آن اتفــاق بیفتــد، وگرن
کــه پیوســته در حــال  ایــن بازنشســتگی هایی 
ــه دولــت اســت ایــن تغییــرات  اضافــه شــدن ب
کنــون  ا و  نمی شــود  متوقــف  گاه  هیــچ  دالر 
دولــت عــاوه بــر مالیــات و نفــت بــرای پرداخت 
کــه نشــان  حقــوق دســت بــه دامــان وام شــده 
کشــور شــرایط ســختی اســت.  می دهد شــرایط 

کار تامین منابع مالی در بورس  ساز و 
مهنــدس صالحــی بــا بازگشــت به بحــث تامین 
عمومــا  کــرد:  عنــوان  ســرمایه  بــازار  در  مالــی 
تامیــن مالــی از طریــق بــازار پــول و بانــک، از 
و  حقیقــی  اشــخاص  ســرمایه گذاری  طریــق 
حقوقــی، و از طریــق بــازار ســرمایه )راهکارهای 
راههــای  انــواع  اســت.  مالــی(  تامیــن  نویــن 
شــامل  نیــز  ســرمایه  بــازار  در  مالــی  تامیــن 
انتشــار  ســرمایه،  بــازار  در  پذیــرش  و  عرضــه 
مالــی  تامیــن  صندوق هــای  و  بدهــی  اوراق 
اســت  ســال  نزدیــک 5  فرابــورس  کــه  اســت 
کــرده و آنچــه بیشــتر از ســایر  آن را راه انــدازی 
صندوق هــا می توانــد مــورد توجــه پیمانــکاران 
و  زمیــن  صنــدوق  و  پــروژه  صنــدوق  باشــد 

اســت.  ســاختمان 
بــازار  دربــاره  وقتــی  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
دو  واقــع  در  می کنیــم  صحبــت  ســرمایه 
کــه  بــازار داریــم، بــازار بــورس یــا بــازار ســنتی 
بــازار اول )تابلــوی اصلــی و فرعــی( و  شــامل 
کــه  بــازار دوم اســت، و دیگــری بــازار فرابــورس 
بــازار اول، بــازار دوم و بــازار پایــه دارد. اساســا 
ایــن دو بــازار چنــدان تفاوتــی بــا هــم ندارنــد 
فرابــورس  بــر  کــم  حا مقــررات  و  قوانیــن  و 
شــرکتها  از  وقتــی  اســت.  ســهل گیرانه تر 
آنهــا  بــورس شــوند عمومــا  می خواهیــم وارد 
مکانیزم هایــی  و  کار  پیچیدگی هــای  نگــران 
کــه ممکــن اســت وارد سیســتم مالــی آنها شــود 
هســتند، تــا حــدی نیــز از شــفافیت نگراننــد 
کــه شــرکتها در اغلــب صنایــع دو یــا چنــد  چــرا 
دغدغه هــا  ایــن  مقابــل  در  هســتند.  دفتــره 
ــه  ــرای ب ــه آنهــا می گوییــم اولیــن قاعــده ب مــا ب
دســت آوردن منابــع خــوب شــفافیت اســت 

دارد.  همــراه  بــه  اعتمــاد  شــفافیت  کــه  چــرا 
کــه شــرکتها از بــورس جمــع می کننــد  منابعــی 

اســت.  هزینه تــر  کــم  عمومــا 
بزرگــی  بخــش  شــاید  کــرد:  تصریــح  صالحــی 
از صنعــت ســاختمان بــا بــازار بــورس ناآشــنا 
باشــد امــا تقریبــا 17 شــرکت فعــال در حــوزه 
از  و  هســتند  ســرمایه  بــازار  در  ســاختمان 
بــازار  بــه  ورود  می برنــد.  بهــره  آن  مزایــای 
ســرمایه در عرضــه اولیــه بــا عرضــه 10 درصــد 
ــازار همــراه اســت، ایــن 10 درصــد  ــه ب شــرکت ب
کمیــت شــرکتی ایجــاد  مشــکلی از لحــاظ حا
نمی کنــد، شــرکت های پذیرفتــه شــده در بــازار 
اوراق بهــادار عــاوه بــر تامیــن مالــی از طریــق 
فــروش ســهام خــود، در صــورت نیــاز بــه منابــع 
مالــی جدیــد، امــکان صــدور ســهام جدیــد و 
ــع  ــه مــردم را دارا هســتند. مناب ــذاری آن ب گ وا
مالــی حاصــل از افزایــش ســرمایه، ارزان قیمــت 
افزایــش  را  شــرکت  فعالیــت  ریســک  و  بــوده 

نمی دهــد. 
مالــی  تامیــن  جذابیــت  کــرد:  کیــد  تا وی 
کــه ایــن  شــرکت های بورســی در ایــن اســت 
شــفافیت  دلیــل  بــه  می تواننــد  شــرکت ها 
گذاشــتن  بــا  صرفــا  بــازار،  بــه  ورود  از  ناشــی 
گــزارش توجیهــی افزایــش ســرمایه، و بــا  یــک 
پــول بســیار پایین تــری نســبت  نــرخ  هزینــه 
کــه غیربورســی هســتند )نــرخ هزینــه  بــه زمانــی 
بــه  مقیــاس  در  و  درصــد(،   30 حــدود  پــول 

نماینــد. ســرمایه  تامیــن  باالتــری  مراتــب 
مــورد  بــازده  نــرخ  گفــت:  مهنــدس صالحــی 
 33 عمومــا  ایرانــی  ســرمایه گذاران  انتظــار 
ــه راحتــی  ــازده ب ــرخ ب ــا ایــن ن درصــد اســت و ب
بــازار  در  امــا  کــرد.  جــذب  ســرمایه  می تــوان 
ســود  در  هــم  ســرمایه گذاران  کلیــه   ســرمایه 
و هــم در زیــان شــریک هســتند و هیچ گونــه 
بــر جبــران  از جانــب شــرکت مبنــی  تعهــدی 
خــاف  بــر  نــدارد؛  وجــود  ســهامداران  زیــان 
تامیــن مالــی از طریــق اســتقراض از بانــک یــا 
کــه شــرکت موظــف بــه پرداخــت  اوراق بدهــی، 
اصــل پــول بــه عــاوه بهــره، چــه در شــرایط 

ســود و چــه در شــرایط زیــان اســت. 
بــورس  در  شــرکتها  حضــور  دیگــر  مزیــت  وی 
گفــت:  و  کــرد  عنــوان  مالیاتــی  معافیــت  را 
فرابــورس  در  شــده  پذیرفتــه  شــرکت های 
معافیــت  از  درصــد   5 تــا   2/5 بیــن  ایــران، 
 20 بــرای  بــود.  خواهنــد  برخــوردار  مالیاتــی 
درصــد   5 حــدود  آزاد  شــناور  ســهام  درصــد 
شــده  گرفتــه  نظــر  در  مالیاتــی  معافیــت 
اســت. عــاوه بــر ایــن مالیــات نقــل و انتقــال 
و  بــورس  در  شــده  پذیرفتــه  شــرکت های 
فرابــورس، 0/1 درصــد ارزش معاملــه اســت. 
ســازمان  حمایــت  و  شــرکت  نامحــدود  عمــر 
از  تهدیــدات  برابــر  در  شــرکت  از  بــورس 
اســت  بــورس  در  حضــور  دیگــر  مزیت هــای 
جــزء  ســهامدار  شــدن  پیــدا  بــا  عبارتــی  بــه 
عمــر شــرکت نامحــدود می شــود. همچنیــن 
کــه قانــون یــا  کثــر مــواردی  ســازمان بــورس در ا
کلــی صنعتــی را  دســتورالعمل جدیــد، فضــای 
تهدیــد می کنــد، بــرای حمایــت از ســهامداران 
ــاع  ــه دف ــی ب ــع قانون ــرکت، در مراج ــزء آن ش ج
خواهــد  شــرکت  آن  طبیعتــا  و  صنعــت  آن  از 

پرداخــت.
بــازار  بــه  ورود  بــا  گفــت:  ادامــه  در  صالحــی 
ــا 60 درصــد آن ارزش  ســرمایه ســهام شــرکت ت
کــه ایــن امــر بــرای  وثیقه گــذاری پیــدا می کنــد 
اســت.  جــذاب  بســیار  عمــده  ســهامداران 
کشــف عادالنه ارزش شــرکت و قیمت ســهام از 
دیگــر مزیت هــای قابــل ذکــر حضــور شــرکتها در 
کشــف عادالنــه قیمــت بــر ایــن  بــورس اســت. 
کــه در بــازار ســرمایه منابــع  اصــل اســتوار اســت 
کار می کننــد  کــه بهتــر  بــه ســمت شــرکتهایی 

می شــود.  ســرازیر 
وی افــزود: پذیــرش در بــورس بــرای ســهامدار 

مهندس صالحی:
کــه  سرمـــــــایه ای  حـــــــــــداقل 
بــورس  بــه  ورود  بــرای  شــرکت 
حــدود باشــد  داشــته   بایــد 
 20 میلیارد تومان است، شرکت 
بایــد ســهامی خاص باشــد، که 
قابلیت تبدیل به سهامی عام را 
داشته باشد. معموال شرکتهای 
تولیدی با شرکتهای پیمانکاری 
فرق دارد و نباید زیر 100 میلیارد 
تومــان حجم فــروش یــا گردش 
مالــی در ســال داشــته باشــد، 
حاشــیه ســود20-30 درصــدی 

هم الزم است.
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 نشست

ارزیابــی  جملــه  از  دارد  مزایایــی  نیــز  عمــده 
دســتیابی  شــرکت،  مدیریــت  عملکــرد  بهتــر 
بــه معیــاری بــرای مقایســه شــرکت، ارتقــای 
کنتــرل  سیســتم های اطاعــات حســابداری و 
کنتــرل  و  نظــارت  میــزان  افزایــش  داخلــی، 
ســهامدار عمــده و نیــز بهبــود ســاختار مالــی و 
اقتصــادی و ســامت شــرکت در نتیجــه رعایت 

الزامــات بــورس.

دغدغه شفافیت
کــه هزینــه شــفافیت در برابــر  وی بــا بیــان ایــن 
مزایــای حضــور در بــورس بســیار انــدک اســت 
کــرد: در شــرکت های بورســی، هــدف  عنــوان 
واقعــی  ســود  دادن  نشــان  مالــی  مدیریــت 
بــه  بســته  ســرمایه  بــازار  در  زیــرا  می باشــد. 
مقــدار ســود و بــا نســبت P بــر E، شــرکت ها 
ایــن  در  شــرکت ها  می کننــد.  ارزشــگذاری  را 
قســمت معمــوال دو دغدغــه جــدی دارنــد، 
صورت هــای  بایــد  شــرکت ها  کــه  ایــن  یکــی 
کنــون در آن هــا ســود را  کــه تــا  مالــی خــود را 
کمتــر از مقــدار واقعــی نشــان می داننــد، بــه 
کــه ســود واقعــی را نشــان  صورت هــای مالــی 
ــد  می دهنــد، تغییــر دهنــد. ایــن تغییــرات بای
کــه شــرکت بــا اداره  گونــه ای انجــام شــود  بــه 
گرفتــه  مالیــات در خصــوص تغییــرات صــورت 
در صورت هــای مالــی، بــه مشــکل برنخــورد، 
ــاره شــرکتها می تواننــد مشــورت الزم  در ایــن ب

را از متخصصــان بــورس دریافــت نماینــد. 
در  می کننــد  تصــور  شــرکت ها  افــزود:  وی 
صــورت شــفافیت و نشــان دادن ســود واقعــی 
پرداخــت  بــه  ملــزم  مالــی،  صورت هــای  در 
مالیــات باالتــری نســبت بــه زمانــی هســتند 
بــه  امــا  می کننــد.  مخفــی  را  خــود  ســود  کــه 
نظــر می رســد منافــع بــه دســت آمــده ناشــی 
ــا  از ایــن شــفافیت، بــر منافــع از دســت رفتــه ی
مضــرات آن )پرداخــت بیــن 20 تــا 22.5 درصــد 
بــا  می تــوان  والبتــه  دارد  برتــری  مالیــات(، 
بررســی صورت هــای مالــی شــرکت مــورد نظــر، 
کار، تحلیــل هزینــه- منفعــت  پیــش از شــروع 

داد. انجــام 
وی دربــاره هزینــه الزم جهــت ورود شــرکتها بــه 
کــرد: معمــوال 10-20 میلیــون  بــورس عنــوان 
تومــان هزینــه مشــاور شــرکت بــرای ورود بــه 
بــورس، 2 در هــزار ســرمایه بــه عنــوان هزینــه 
میلیــون   20 حــدود  فرابــورس،  در  پذیــرش 

تومــان هزینــه ارزش گــذاری شــرکت از طــرف 
تومــان  میلیــون   30-20 حــدود  کارگــزاری، 
جهــت پرداخــت بــه متعهــد خریــد، و مبلغــی 
حــدود 60 میلیــون تومــان جهــت پرداخــت 
کــه در مجمــوع حــدود  بــه بازارگــردان اســت 
100-120میلیــون تومــان هزینــه شــرکتها بــرای 
ورود بــه بــازار ســرمایه اســت. نزدیــک بــه ســه 
کــه شــرکت در تابلــوی  مــاه نیــز طــول می کشــد 

بــورس یــا فرابــورس ثبــت شــود. 
شــرکت  کــه  ســرمایه ای  حداقــل  دربــاره  وی 
بــرای ورود بــه بورس باید داشــته باشــد عنوان 
میلیــارد   20 حــدود  ســرمایه  حداقــل  کــرد: 
ســهامی خاص  بایــد  شــرکت  اســت،  تومــان 
کــه قابلیــت تبدیــل بــه ســهامی عام  باشــد، 
را داشــته باشــد. معمــوال شــرکتهای تولیــدی 
بــا شــرکتهای پیمانــکاری فــرق دارد و نبایــد 
یــا  فــروش  حجــم  تومــان  میلیــارد   100 زیــر 
گــردش مالــی در ســال داشــته باشــد، حاشــیه 
در  اســت.  الزم  هــم  درصــدی  ســود30-20 
گاه چنــد  شــرکتهای مســکنی یــا پیمانــکاری 
پــروژه در حــال ســاخت دارنــد و فعــا درآمــدی 
کل  بــا ارزش گــذاری بایــد ارزش  ندارنــد، امــا 
پروژه هــای آنهــا حداقــل 250 میلیــارد تومــان 
دارد  اهمیــت  ســازمان  بــرای  آنچــه  باشــد. 
کــه می خواهــد وارد  کــه شــرکتی  ایــن اســت 
بــورس شــود نــگاه توســعه ای داشــته باشــد 
و ظرفیت هــای عنــوان شــده توســط شــرکت 

قابــل اثبــات باشــد.

تامین مالی از طریق اوراق بدهی 
بدهــی  بــازار  از  اســتفاده  بــرای  گفــت:  وی 
نیســت.  ســرمایه  بــازار  بــه  ورود  لزومی بــرای 
طبــق قوانیــن مکتــوب ســازمان، انتشــار اوراق 
بدهــی منــوط بــه پذیــرش شــرکت در بــورس یــا 
فرابــورس نیســت ولــی در عمــل، راه پیش  روی 
شــرکت های غیــر بورســی بــرای انتشــار اوراق 
بدهــی، بســیار دشــوار اســت. ولــی شــرکت ها 
می تواننــد همزمــان بــا پذیــرش در بــورس و 
فرابــورس، فراینــد انتشــار اوراق بدهــی را بــه 
راحتــی آغــاز نماینــد و از ایــن طریــق نیــز تامیــن 
کــه در بــورس پرداخــت  کننــد. اوراقــی  مالــی 
می شــود طــی 4 ســال فقــط بهــره پرداخــت 
می کنــد و اصــل پــول برگردانــده نمی شــود و 
گرفتــن اصــل پــول ممکــن  تنهــا بعــد از 4 ســال 
کــه ایــن امــر می توانــد بــرای ســازندگان  اســت 

کــه  چــرا  باشــد  جــذاب  عمرانــی  پروژه هــای 
آن  از  بعــد  و  دارنــد،  ســاخت  دوره  پروژه هــا 
امــکان برگردانــدن اصــل ســرمایه وجــود دارد.   
شــامل  مشــارکت  اوراق  ارکان  گفــت  وی 
ضامــن، یــک بانــی، مشــارو، امیــن، متعهــد 
طــور  بــه  اســت.  بازارگــردان  و  پذیره نویســی 
بــازار  در  مشــارکت  اوراق  هزینــه  متوســط 

اســت.  درصــد   24 حــدود  ســرمایه 

صندوق زمین و ساختمان 
پروژه هــا  مالــی  تامیــن  بــرای  گفــت:  وی 
صنــدوق  و  ســاختمان  و  زمیــن  صنــدوق 
پــروژه وجــود دارد. در صنــدوق پــروژه وظیفــه 
از ســرمایه  گذاران و اختصــاص وجــوه  وجــوه 
پــروژه  اجــرای  منظــور  بــه  شــده  جمــع آوری 
مــورد نظــر صنــدوق، مطابــق طــرح توجیهــی 
صنــدوق  نظــر  مــورد  پــروژه  مجــری  اســت. 
از  یــا  کــه  اســت  شــرکتی  پــروژه  شــرکت  نیــز 
قبــل وجــود دارد یــا بــه منظــور انجــام پــروژه 
پــروژه  شــرکت  می شــود.  ایجــاد  نظــر  مــورد 
منظــور  بــه  کــه  ســهامی خاص  شــرکت  یــک 
بیــن  از  صنــدوق،  نظــر  مــورد  پــروژه  اجــرای 
غیــر  در  یــا  انتخــاب  موجــود  شــرکت های 
ایــن صــورت تاســیس می گــردد و مســئولیت 
کلیــه ســهام  اجــرای پــروژه را بــر عهــده دارد. 
شــرکت پــروژه بــه صنــدوق تعلــق دارد. پــس 
از تکمیــل پــروژه و آغــاز بهره بــرداری از آن، تــا 
صنــدوق  تعهــدات  و  دارایی هــا  امــکان  حــد 
از  پــس  پــروژه منتقــل می گــردد.  بــه شــرکت 
پایــان پــروژه و آغــاز بهره بــرداری از آن و انتقــال 
شــرکت  شــرکت،  بــه  صنــدوق  دارایی هــای 
بــه ســهامی عام تبدیــل شــده و ســهام آن در 
ج از بــورس قابــل معاملــه  ــازار خــار ــا ب ــورس ی ب
خواهــد بــود. دارایی هــای صنــدوق پــروژه از 
جملــه ســهام شــرکت پــروژه بیــن دارنــدگان 
واحدهــای ســرمایه گذاری صنــدوق تقســیم 
شــده و صنــدوق تصفیــه و منحــل می گــردد.
و  زمیــن  صنــدوق  دربــاره  افــزود:  صالحــی 
گفــت مکانیزمهــای ایــن  ســاختمان نیــز بایــد 
ــه دالیلــی  ــا ب ــب اســت ام صنــدوق بســیار جال
کنــون در فرابــورس در مــورد آن تجربیــات  تــا 
موفقــی نداشــته اســت. علیرغــم ایــن مســئله 
ســرمایه گذاری در صنــدوق زمیــن و مســکن 
مزیتهــای زیــادی دارد از جملــه صرفه جویــی 
سرشــکن  دلیــل  بــه  کــه  مقیــاس  از  ناشــی 

نشست



 پیام آبادگران                                  
مرداد ماه 1398

 شماره 380

47

شــدن هزینه هــای صنــدوق و اجــرای پــروژه 
کــه هــر  تعــداد ســرمایه گذاران، هزینــه ای  بــر 
کاهــش  می شــود  متحمــل  ســرمایه گذار 
ــود  ــل وج ــه دلی ــان ب ــت اطمین ــد. قابلی می یاب
نقدشــوندگی  صنــدوق،  بــر  نظارتــی  ارکان 
شــفافیت  ســرمایه  گذاری،  واحدهــای 
ــرمایه، و  ــش س ــان افزای ــش زم کاه ــی،  اطاعات
گفت: تمامی درآمدهای  مزایــای مالیاتــی. وی 
صنــدوق، درآمدهــای ناشــی از ســرمایه گذاری 
گواهی هــای  انتقــال  و  نقــل  و  صنــدوق  در 
از  آن هــا،  ابطــال  و  صــدور  یــا  ســرمایه گذاری 
پرداخــت مالیــات بــر درآمــد و مالیــات بــر ارزش 

هســتند. معــاف  افــزوده 
کــرد: یکــی از ارکان صنــدوق  کیــد  صالحــی تا
شــامل مجمــع صنــدوق اســت. مجمــع اول 
اجتمــاع موسســین اســت و مجامــع بعــدی 
کــه مالــک حداقل  اجتمــاع دارنــدگان واحدهــا 
ــی  کل واحدهــا هســتند  و متول یــک درصــد از 
ــدگان  ــه عنــوان نماینــده دیگــر دارن صنــدوق ب
واحدهــا عــاوه بــر افــراد فــوق، اعضــای هیــات 
و  نظارت کننــده  اداره کننــده،  ارکان  مدیــره، 
حــق  ســازمان،  نماینــده  و  تضمین کننــده 
اداره کننــده  ارکان  دارنــد.  مجمــع  در  حضــور 
مدیــر  و  مدیــره  هیــات  شــامل  صنــدوق 
کــه شــامل  صنــدوق اســت. هیــات مدیــره  
مدیــر صنــدوق و چهــار شــخص حقیقــی یــا 
کــه  حقوقــی  شــخصیت های  نماینــدگان 
واحدهــا  مالــکان  بیــن  از  مجمــع  توســط 
نصــب  و  عــزل  قابــل  و  می شــوند  انتخــاب 
صنــدوق  نظارت کننــده  ارکان  هســتند. 
هــم شــامل ناظــر فنــی و متولــی، حســابرس 
اســت.  ارکان تضمین کننــده شــامل متعهــد 

اســت.  بازارگــردان  پذیره نویــس، 
ســرمایه گذاری  مزیت هــای  دربــاره  وی 
بــرای  ســاختمان  و  زمیــن  صنــدوق  در 
بــا ســرمایه گذاری  گفــت:  نیــز  ســرمایه گذاران 
در ایــن صنــدوق، ســرمایه گذار از ســود ناشــی از 
ســاخت و فروش واحدهای ســاختمانی پروژه 
صنــدوق بهره منــد می شــود. بنابرایــن قــدرت 
قیمــت  افزایــش  برابــر  در  ســرمایه گذار  خریــد 
زمیــن و ســاختمان در منطقــۀ اجــرای پــروژه تا 
حــد زیــادی حفــظ می شــود. بــه دلیــل اینکــه 
فعالیــت صنــدوق توســط حســابرس و متولــی 
احتمــال  می شــود،  نظــارت  دائمــًا  صنــدوق 
کاهــش  صنــدوق،  ســرمایه  از  سوءاســتفاده 
واحدهــای  می توانــد  ســرمایه گذار  می یابــد. 

ســرمایه گذاری خــود را در هــر زمــان از طریــق 
فــروش بــه بازارگــردان یــا اشــخاص دیگــر بــه 
کنــد. ســرمایه گذاری مســتقیم در  نقــد تبدیــل 
پروژه هــای ســاختمانی، ایــن مزیــت را نــدارد 
و فــروش یــک واحــد ســاختمانی بــه مراتــب از 
صنــدوق  ســرمایه گذاری  واحدهــای  فــروش 
می توانــد  ســرمایه گذار  اســت.  مشــکل تر 
همــواره اطاعــات مربــوط بــه صنــدوق و پــروژه 
تارنمــای  طریــق  از  را  صنــدوق  ســاختمانی 
کــه نشــانی آن در بنــد 8 آمــده اســت،  صنــدوق 
دریافــت  کنــد. در ایــن تارنمــا، پیشــرفت پــروژه 
گــزارش  و  مالــی  صورت هــای  و  مــاه  هــر  در 
عملکــرد صنــدوق هــر ســه مــاه یک بــار منتشــر 

می شــوند.
در  ســرمایه گذاری  کــرد:  تصریــح  صالحــی 
صنــدوق ریســک هایی هــم دارد، تمهیــدات 
الزم بــه عمــل آمــده اســت تــا ســرمایه گذاری 
احتمــال  ولــی  باشــد،  ســودآور  صنــدوق  در 

وقــوع زیــان در ســرمایه گذاری های صنــدوق 
همــواره وجــود دارد؛ بنابرایــن، ســرمایه گذاران 
ســرمایه گذاری  ریســک های  همــۀ  بــه  بایــد 
در صنــدوق از جملــه ریســك های زیــر توجــه 
ویــژه مبــذول دارنــد. عــاوه بــر ایــن ریســک 
کاهــش ارزش دارایی هــای صنــدوق، ریســک 
عــدم  ریســک  افزایــش هزینه هــای ســاخت، 
ــش  کاه ــک  ــرر، ریس ــد مق ــروژه در موع ــام پ اتم
از  ســرمایه گذاری  واحدهــای  بــازاری  قیمــت 

ایــن جملــه اســت. 

بازار سرمایه پروژه محور نیست
در بخــش دوم ایــن ســمینار پانلــی بــا حضــور 
مدیرعامــل  امیــری  محمدرضــا  مهنــدس 

کارگــزاری بورســیران، مهنــدس امیــر صالحــی 
بورســیران،  کارگــزاری  ســرمایه گذاری  مدیــر 
ســندیکای  دبیــر  گابتونچــی  ایــرج  دکتــر 
مهنــدس  و  ایــران،  ســاختمانی  شــرکتهای 
مدیــره  هیــات  رئیــس  نائــب  آبــادی  ســعید 
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران برگــزار 

شــد. 
ــی  گابتونچ ــرج  ــر ای ــل دکت ــن پان ــدای ای در ابت
بــا  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای  دبیــر 
کــه ســندیکا تــاش دارد در فضــای  بیــان ایــن 
کــه  کشــور و شــرایط ســختی  کــم بــر  فعلــی حا
ــذرد راهکارهایــی  ــکاری می گ ــر جامعــه پیمان ب
جهــت حفــظ حیــات پیمانــکاران و افزایــش 
از راهکارهــای  ارائــه دهــد، یکــی  آنهــا  کارکــرد 
ایــن امــر را ارتبــاط بــا بــازار ســرمایه و تامیــن 
کــرد:  مالــی از طریــق آن دانســت. وی تصریــح 
ســمینار امــروز بــرای شــناخت بهتــر از ابزارهــای 
اجرایــی آن در صنعــت  قابلیــت  و  بــازار  ایــن 

ســاختمان اســت. 
مدیرعامــل  امیــری  محمدرضــا  مهنــدس 
کارگــزاری بورســیران نیــز در بخشــی از ســخنان 
را تامیــن  بــازار ســرمایه  خــود وظیفــه اصلــی 
کــرد و  کوتــاه مــدت یــا بلنــد مــدت عنــوان  مالــی 
گفــت: پیمانــکاران عمومــا در پروژه هــای خــود 
گــر بخواهنــد ایــن  کار دارنــد و ا بــا دولــت ســر و 
بخــش جــدا شــوند بایــد بــه ســراغ مــردم بروند. 
بــازار ســرمایه بــه عنــوان متولــی و ناظــری بــرای 
ایــن تامیــن مالــی اســت. روش هــای مختلفــی 
جملــه  از  دارد  وجــود  مالــی  تامیــن  بــرای 
اســتقراض بلنــد مــدت از طریــق انتشــار اوراق، 
کــه میــزان ســود و زیــان بســتگی بــه خــود شــما 
دارد امــا اخیــرا تامیــن مالــی بــر اســاس پــروژه 
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هــم تعریــف شــده و طــی آن ســرمایه گذار خــرد 
شــریک ســود و زیــان شــما می شــود. البتــه در 
ــه  ــده در زمین ــرا ش ــه اج ــد نمون ــورد چن ــن م ای
موفقیت آمیــز  چنــدان  عمرانــی  پروژه هــای 
کنــون تجربــه جالبــی در زمینــه  تــا  و  نبــوده 
صنــدوق زمیــن و مســکن در بازار بــورس اتفاق 

ــت.  ــاده اس نیفت
وی افــزود: بــرای معرفــی یــک پــروژه ســودآور 
بــه بــازار ســرمایه الزم اســت یــک مالــک عمــده 
کــه حداقــل 51 درصــد پــروژه را در دســت دارد 
نیــز بــه بــازار معرفــی شــود - و تــا پایــان بایــد بــا 
کــه دو یــا  51 درصــد در پــروژه بمانــد- ولــو ایــن 
ســه شــرکت پیمانــکاری دور هــم جمــع شــده 
کننــد. ســایر منابــع  باشــند و شــرکتی را معرفــی 
تامیــن  بــورس  در  مــردم  ســرمایه  طریــق  از 
می شــود. قیمــت واحدهــای ســرمایه گذاری 

کار دارد.  نیــز بســتگی بــه بازدهــی 
صــد  نمی تــوان  هیچــگاه  کــرد:  کیــد  تا وی 
کــرد و ســود  درصــد یــک پــروژه را اســتقراض 
ــرد  ک ــوان  ــرد و عن ــت نک ــم پرداخ ــخصی ه مش
آورده مــا دانــش مــا اســت. بایــد یــک مالــک 
کــه پــروژه ســودآور خــود را  وجــود داشــته باشــد 
ک بگــذارد و مردم در ســود و  بــا مــردم بــه اشــترا
کار بــا مالــک پــروژه شــریک می شــوند.  ریســک 
بــه ایــن ترتیــب مالــک ریســک بهــره را بــر عهده 
نمی دهــد،  بهــره  رکــود  دوران  در  و  نگرفتــه  
کــه تصمیــم می گیــرد  ایــن ســرمایه گذار اســت 

بمانــد یــا بــرود.  
مهنــدس ســعیدآبادی نائــب رئیــس هیــات 
ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای  مدیــره 
ایــران نیــز در بخــش آغازیــن ســخنان خــود بــا 
کــه در ســالهای اخیــر تامیــن مالــی  بیــان ایــن 
توســط دولــت در بخــش خصوصــی بــه ســمت 
کــرد: نحــوه  کــرده اســت، عنــوان  صفــر میــل 
تامیــن مالــی و پرداخــت دولت جذاب نیســت 
کاهــش  و همیــن امــر بنیــه مالــی پیمانــکاران را 
اضمحــال  زمینــه  آن  ادامــه  و  اســت  داده 
کــه 70 ســال روی آن  را  ظرفیــت مهندســی 
کــرد.  خواهــد  فراهــم  شــده  ســرمایه گذاری 
ســندیکا و ســایر تشــکلها از ســالها پیــش ایــن 
کــه بنــد نــاف خــود را از  دغدغــه را داشــته اند 

ــد. کنن ــدا  ــت ج دول
وی افــزود: جامعــه مهندســی درصــدد بریــدن 
نــاف خــود از دولــت چــه بــه شــکل تدریجــی 
را  کار  ایــن  اســت.  یکبــاره  شــکل  بــه  چــه  و 

تجــاری  بانکهــای  همــکاری  بــا  نمی تــوان 
توســعه ای  بانکهــای  آنهــا  چــون  داد  انجــام 
کــه پــول مــردم را بگیرنــد و در پروژه ها  نیســتند 
شــکل  بــه  گرچــه  -ا کننــد  ســرمایه گذاری 
یعنــی  می کننــد-  بنگاهــداری  غیرقانونــی 
اساســا مجــاز نیســتند و ایــن ظرفیــت را هــم 
کــه می تــوان بــا همــکاری  ندارنــد،  تنهــا جایــی 
ــازار ســرمایه اســت. کار را انجــام داد ب آن ایــن 
کــرد: متاســفانه بــازار ســرمایه نیــز  وی تصریــح 
پــروژه محــور نیســت و بیشــتر تجــارب آن در 
زمینــه بنگاههــای تولیــدی بــوده و در بخــش 
کار نکــرده اســت.  بــا پیمانــکاران  پروژه هــا و 
ــناخته  ــورس ناش ــرای ب ــکاری ب ــت پیمان صنع
کــه بــورس بــرای صنعــت  اســت همان گونــه 
کــه مــا  احــداث ناشــناخته اســت. تــا زمانــی 
ــر  ــه ب ک ــی  ــم و موانع ــه ورود نکنی ــن عرض ــه ای ب
اثــر قوانیــن و مقــررات حاضــر در بــورس مانــع 
ســرمایه گذاری در پروژه هــا می شــود را برطــرف 
نکنیــم پیمانــکاران نمی تواننــد از ظرفیت بازار 
می رســد  نظــر  بــه  کننــد،  اســتفاده  ســرمایه 
ایــن عرصــه می تــوان  بــه  بــا ورود عملــی مــا 
تشــخیص  را  موجــود  گ هــای(  خطاهای)با
کمــک ســازمان بــورس و تشــکلهای  داد و بــا 

کــرد. همســو موانــع را رفــع 
فرمودنــد  امیــری  آقــای  کــرد:  کیــد  تا وی 
ســرمایه گذار بایــد 51 درصــد ســهام را تضمیــن 
را  ســرمایه  جابجایــی  قصــد  هــم  گــر  ا کنــد 
داشــته باشــند 51 درصد همیشــه ثابت اســت 
کــه یــک جــا بــه فــروش برســد، یــک  مگــر ایــن 
مانــع بســیار بــزرگ بــرای ورود مــا بــه بــورس 
اســت. مانــع بــزرگ دیگــر دولــت اســت چــرا 
انجــام  زیربنایــی  پروژه هــای  مــا  کثــر  ا کــه 
پروژه هــای  طــرف  یــک  عمــا  و  میدهیــم 
کــه عمــا بــه تعهــدات  زیربنایــی دولــت اســت 
کنــد یــا بــا مداخــات  دولــت نمی تــوان اعتمــاد 
دســت  از  موجــب  قیمت گــذاری  در  خــود 
پــروژه  یــک  اقتصــادی  توجیه پذیــری  رفتــن 
کــه در  می شــود. مانــع بزرگتــر خــود مــا هســتیم 
کشــور بیشــتر  طــول 70 ســال عمــر پیمانــکاری 
کوتاه  پیمانــکار یــا مشــاور بوده ایــم و نگاههــای 

مــدت دو ســه ســاله داریــم. 
کرده انــد  پــروژه طراحــی  افــرادی  افــزود:  وی 
ــل  ــد، در مقاب ــی نموده ان ــن مال ــرادی تامی و اف
مــا خدمــات ســاخت انجــام داده ایــم و فکــر 
تحویــل  را  کار  بایــد ظــرف 3 ســال  کرده ایــم 

کنــون بایــد بــه  دهیــم و از آن بیــرون آییــم. ا
فعالیتهــای  کــه  شــویم  تبدیــل  بنگاههایــی 
جدیــدی را بــه سیســتم خــود اضافــه می کننــد 
کار قبــل از هــر چیــز بایــد نــگاه  و بــرای ایــن 
مــدت  کوتــاه  از  یعنــی  تغییــر دهیــم  را  خــود 
کــه پروژه هــا در صــورت  بــه بلنــد مــدت چــرا 
می تواننــد  کــه  اســت  محصولشــان  فــروش 
بــه  کننــد.  جبــران  را  ســرمایه  ع  فــر و  اصــل 
نظــر مــن ایــن تحــول و تغییــر در نــگاه مدیــران 
می توانــد  خصوصــی  بخــش  عنــوان  بــه  مــا 
باشــد  تحــول  ایــن  بخــش  پرچالش تریــن 
کــه ســازمانهای  غ از ایــن  کــه فــار بــرای ایــن 
مــا بــه تعریــف پــروژه ناآشناســت و تجربــه بــه 
مــورد  در  نــدارد،  نیــز  را  پــروژه  آوردن  وجــود 
بررســی فنــی - اقتصــادی پــروژه حداقل هــا را 
کارشناســتان خبــره در  کــه بتوانــد  نمی دانــد 
کنــد یــا بــرای انجــام پــروژه  ایــن امــر را مدیریــت 
را  کنــد. طراحــی  و مهندســی  تامیــن مالــی 
کــه  انجــام دهــد و بعــد بتوانــد بــرای محصولــی 
کنــد، آن را بفروشــد  تولیــد می کنــد بازاریابــی 
بــا ســرمایه گذاران و وام دهنــدگان تســویه  و 
کــه ایــن خــود مســتلزم تغییــر  کنــد  حســاب 

نــگاه و ســرمایه گذاری وســیع مــا اســت. 
بــازاری  ســرمایه  بــازار  افــزود:  ســعیدآبادی 
کمی نــدارد و مــا هــم بایــد  کــه ریســک  اســت 
ــه  ــه ب ک کنیــم  ــرای ســرمایه گذاری خــود فکــر  ب
گزیریم  تنهایــی قــادر بــه انجام آن نیســتیم و نا
ــه ابعــاد  ــا توجــه ب هســته های چنــد نفــره ای ب
کــه ممکــن  کنیــم. و از آنجایــی  پــروژه ایجــاد 
اســت مشــارکت مشــکاتی را بــه همراه داشــته 
اختافــات  رفــع  بــرای  مکانیزمهایــی  باشــد 
کــه پروژه هــای مــا  کنیــم  احتمالــی طراحــی 
بــر اثــر اختــاف لطمــه نخــورد. ســازمان های 
قضایــی مــا آمادگــی و تجربــه الزم جهــت رفــع 
دفتــر  باشــد  الزم  شــاید  ندارنــد،  را  اختــاف 
بعــد  و  کنیــم  تقویــت  را  اتــاق  اختــاف  حــل 
کــه در ســازمانهای خــود  کنیــم  ســرمایه گذاری 
ــش  ــرق افزای ــم و از ط کنی ــاد  ــول الزم را ایج تح
عوامــل  از  ناشــی  ریســکهای  گروههــا  تعــداد 
کنیــم تــا بتوانیــم  ناشــناخته پیــش رو را توزیــع 

ــم. کنی ــل  ــا را تحم آنه
وی افــزود: مــا در ســندیکا بــه دنبــال تشــویق 
در  تــا  هســتیم  خــود  عاقمنــد  اعضــای 
پروژه هــای  و  کننــد  مشــارکت  گروههایــی 
پروتوتایــپ PROTOTYPE  را بررســی و تاییــد بــا 
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ســازمان بــورس بررســی و دوســتان را تشــویق 
کنیــم بــا مــا همــراه شــوند و ایــن صنعــت بــا 

بــازار ســرمایه فعــال شــوند.  کمــک 
ــرمایه گذاری  ــر س ــی مدی ــر صالح ــدس امی مهن
کنــش بــه ســخنان  کارگــزاری بورســیران در وا
ــی  ــه برخ ــخ ب ــعیدآبادی و در پاس ــدس س مهن
حاضــران  ســوی  از  شــده  مطــرح  ســواالت 
ســاده  اصــل  دو  بــاره  ایــن  در  کــرد:  عنــوان 
لحــاظ  از  پــروژه  کــه  ایــن  یکــی  دارد،  وجــود 
توجیه پذیــر  بایــد  ســرمایه گذاری  مختصــات 
باشــد.     FEASIBILEذات بــه  طــرح  و  باشــد، 
معمــوال شــرکتهای مــا و بــورس تجربــه خوبــی 
طبیعتــا  اســت  نداشــته  دولــت  بــا  کار  در 
کــه بــه بخــش خصوصــی مربــوط  پروژه هایــی 
ــروژه ای  ــر پ ــا ه ــت. طبیعت ــر اس ــد جذاب ت باش
باشــد  داشــته  بانــی  یــا  اسپانســر  یــک  بایــد 
کیســت  یعنــی معلــوم باشــد صاحــب ایــن مال 
کــه بــرای  کار مطمئــن اســت  کــه وی آنقــدر بــه 
کار پیــش قــدم شــده و بــرای 49  51 درصــد 
درصــد بــه دنبــال تامیــن منابــع اســت. بــه نظــر 
کارفرمــا بــه  کار پیمانــکاری یــک  می رســد در 
عنــوان بانــی وجــود دارد و شــرکت پیمانــکاری 
قــرار اســت مجــری آن پــروژه باشــد. یعنی شــما 
در نقــش مجــری یــا مدیرســاخت ایــن ســاز 
کارفرمــای خــود معرفــی می کنیــد  کار را بــه  و 
کار اســتفاده  و وی بــه طریقــی از ایــن ســاز و 

می کنــد. 
فقــط  پــروژه  مــورد  در  بازارگردانــی  افــزود:  وی 
مربــوط بــه غیربانــی اســت یعنــی امکانــی اســت 
کــه در حیــن پــروژه  بــرای ســرمایه گذاران خــرد 
گــر بخواهنــد از آن خــارج شــوند امــکان فــروش  ا
و جابجایــی واحدهــای خــود را داشــته باشــند. 
گــر  بانی هــا معمــوال یــا در پــروژه می ماننــد یــا ا
هماهنگــی  بــا  بیافتــد  اتفــاق  هــم  جابجایــی 
می افتــد.  اتفــاق  خودشــان  بیــن  و  ســازمان 
مکانیزمهای فروش پروژه با اتمام عمر صندوق 
کــه  زمیــن و ســاختمان پیش بینــی می شــود 

معمــوال ایــن مکانیــزم مزایــده اســت. 
کــه در ایــن ســمینار  مهنــدس ونــدا ورزنــده نیــز 
پروژه هــای  بایــد  کــرد  عنــوان  بــود  حاضــر 
عمومــا  پروژه هــا  امــا  شــوند  وارد  ســودده 
کــه در ســازمان  گــر افــرادی  ســودده نیســتند. ا
کننــد  بــورس هســتند پــروژه ســودده تعریــف 
مهنــدس  کــه  می گیــرد  شــکل  همــکاری 
کــرد: امــروز نقــش  صالحــی در ایــن بــاره عنــوان 

کمرنــگ اســت، ســهم دولــت  دولــت بســیار 
از اقتصــاد بــا درآمــد نفتــی 5 درصــد شــده و 
نمی توانــد پروژه هــای زیــادی را انجــام دهــد 
طــرح  ســودآوری  ســرمایه  بــازار  در  طرفــی  از 
مهــم اســت، و خوشــبختانه عمومــا در بخــش 
کــه  پروژه هایــی مقبــول هســتند  خصوصــی 
ایــن  در  کــه  چــرا  دارنــد  اقتصــادی  توجیــه 
کتــاب دارد و افــراد در  بخــش پــول حســاب 
کــه بتواننــد  پــروژه ای ســرمایه گذاری می کننــد 
بــرای  دهــد.  پوشــش  را  آن  هزینه-فرصــت 
کــه تــا 51 درصــد مالکیــت بانــی  همیــن اســت 
اهمیــت دارد و نشــان می دهــد پــروژه بــرای 
وی جذابیــت دارد و می توانــد بــرای دیگــران 

هــم جــذاب باشــد. 
کــه  حاضــران  از  یکــی  ســوال  بــه  پاســخ  در 
کــه حاشــیه ســود ده  پرســیده بــود در حالــی 
نیســتی  متصــور  پیمانــکاری  بــرای  درصــد 
چگونــه می تــوان ســود 20 درصــد نشــان داد 

کــه شــرکت در بــورس پذیرفتــه شــود، آقــای 
ــت در  ــبی اس ــداد نس ــرد: اع ک ــوان  ــی عن صالح
کــه حجــم آنهــا بســیار بــزرگ  برخــی شــرکتها 
کمتــری مدنظــر قــرار می گیــرد. در  اســت ســود 
مقیــاس 100میلیــارد تومــان عمومــا ســود 20-

30 درصــد و در مقیــاس 400 میلیــارد تومــان 
ســود 7 درصــد هــم پذیرفتــه می شــود.

در  و  جــذب  مردمــی را  ســرمایه های  بــورس 
قــرار دهــد  اختیــار بخــش خصوصــی  

شــاید  کــه  ایــن  بیــان  بــا  گابتونچــی  دکتــر 
کــه در بــورس بــا اعــداد بــزرگ  بــرای افــرادی 
پیمانــکاری  انــدک  درآمــد  دارنــد،  کار  و  ســر 
کــه در یــک  معنــی نداشــته باشــد. شــرکتهایی 
طلبــکار  دولــت  از  عمومــا  می کنــد  کار  پــروژه 
و بــه مــردم بدهــکار اســت. بــازار ســرمایه مــا 
نــدارد  تجربــه ای جهــت جــذب پیمانــکاران 
و بــازار پیمانــکاری تجربــه ای بــرای ورود بــه 

بــازار ســرمایه نــدارد. وقتــی دربــاره پیمانــکاری 
صحبــت می کنیــم صرفــا از شــرکتهای بــزرگ 
صحبــت نمی کنیــم بلکــه از شــرکتهای خــردی 
تــاش می کننــد  کــه  هــم صحبــت می کنیــم 
زنــده بماننــد. در شــرایط تشــریح شــده ایــن 
ج شــوند یــا  کار خــار شــرکتها یــا بایــد از چرخــه 
کننــد و بــه عنــوان  بایــد شــکل خــود را عــوض 
عضــوی موثــر در بــازار اقتصــادی بماننــد. تمام 
کــه بتوانــد اعضــای  تــاش ســندیکا ایــن اســت 
کنــد تــا  کنــد و آنهــا را تشــویق  خــود را حفــظ 
ــو  ــوان عض ــه عن ــف ب ــای مختل ــاذ مدله ــا اتخ ب
داشــته  حضــور  اقتصــادی  بــازار  در  موثــری 
گــر دولــت پــول نــدارد بتواننــد پــول  باشــند، و ا

کننــد.  را از جــای دیگــر تامیــن 
گابتونچــی آقــای امیــری  در پاســخ بــه دکتــر 
در  کــرد:  عنــوان  بورســیران  مدیرعامــل 
حــال حاضــر مــا بایــد از فضــای سدســازی و 
کــه  پروژه هایــی  بیاییــم.  بیــرون  راهســازی 

کار می کنیــد قابلیــت  شــما در آنهــا بــا دولــت 
جــذب در ایــن بحــث را نــدارد. در نظــر بگیریــد 
کارفرمــا  کــه شــما می خواهیــد بــه عنــوان یــک 
کــه شــما بــه  کنیــد بنابرایــن پروژه هایــی  عمــل 
کار می کنید  عنــوان پیمانــکار در آنهــا بــا دولــت 
قابلیــت جــذب در ایــن بــازار را نــدارد. شــما 
کــه پــروژه ســودآوری  کســی  بایــد بــه عنــوان 
بــه ســازمان معرفــی می کنیــد وارد عرصــه  را 
پــروژه  از  کســی  کنونــی  شــرایط  بــا  شــوید. 
پــروژه ای  بایــد  نمی کنــد.  اســتقبال  دولتــی 
کــه فکــر می کنیــد بــا احتســاب تــورم  بیاوریــد 
کــه ایــن 40  در ســال 40 درصــد بازدهــی دارد، 
درصــد بــا احتیــاط 30 درصــد حســاب شــود و 
مــردم بــا شــما شــریک شــوند. الزم اســت پروژه 
قابلیــت بازگشــت ســرمایه در یــک بــازه زمانــی 

مشــخصی را داشــته باشــد. 
گــر  ا بــود  شــده  مطــرح  دیگــری  ســوال  در 
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ــا  ــرمایه ب ــازار س ــرمایه از ب ــن س ــد تامی ــرار باش ق
گرانتــر خواهــد شــد  تضمیــن بانــک باشــد پــول 
کــه 9 درصــد نقدینگــی در  ــه ایــن  ــا توجــه ب و ب
پروژه هــا  الزم  پوشــش  اســت  ســرمایه  بــازار 
بــود،  نخواهــد  امکان پذیــر  شــرایط  ایــن  در 
بــرای انتشــار  کــرد:  آقــای امیــری عنــوان  کــه 
ــرای پروژه هــای  اوراق ضامــن الزم اســت امــا ب
مــورد  در  نیســت.  الزم  تضمیــن  صنــدوق 
بــا شــما  ریســک  پذیــرش  بــا  مــردم  پروژه هــا 

می شــوند.  شــریک 
کــه توســط یکــی از حاضــران  ســوال دیگــری 
در ایــن نشســت بــود هزینــه الزم بــرای حضــور 
ــرای اســتفاده از  ــا ب کــه آی در بــورس بــود و ایــن 
ــا زمیــن و مســکن حضــور در  ــروژه ی صنــدوق پ
کــه آقــای صالحــی  ــه،  ــا ن ــورس الزامی اســت ی ب
کار  کــرد: بــرای  در پاســخ بــه ایــن ســوال عنــوان 
کــردن در ایــن مکانیــزم حضــور در بــازار بــورس 
الزامی نیســت، البتــه در مــورد اوراق حضــور در 
ــا را  ــن مجوزه گرفت ــرعت  ــت و س ــر اس ــازار بهت ب
بیــش  مــورد صندوق هــا  بیشــتر می کنــد. در 
از بورســی بــودن شــرکت، ســابقه و قدمــت آن 
اهمیــت دارد، یعنــی مدیــر ســاخت تجربه الزم 

کار دارد.  ــن  گرفت ــده  ــرای برعه را ب
در  بــود  شــده  عنــوان  دیگــری  ســوال  در 
مکانیزمهــای صنــدوق پروژه و زمین و مســکن 
آیــا شــخص ســرمایه گذار می توانــد تضمینــی 
ســرمایه پذیر  از  خــود  ســرمایه  حفــظ  بــرای 
در  کــرد:  عنــوان  صالحــی  آقــای  کــه  بگیــرد، 
کت تضمیــن معنــی نمی دهــد. وی  بحــث شــرا
کوچــک پیمانــکاری  دربــاره حضــور شــرکتهای 
گفتــه  کــرد: اصطاحــا  در بــورس نیــز عنــوان 
بــا  امــا  اســت  بــزرگان  بــازی  بــورس  می شــود 
 ... و  جوینت ونچــر  ماننــد  مکانیزم هایــی 
مــن  نظــر  بــه  شــد.  بــازار  ایــن  وارد  می تــوان 
پیمانــکار بایــد آنقــدر ظرفیــت داشــته باشــد 
 FEASIBLE پــروژه  بــرای  بانــی  یــک  بتوانــد  کــه 
خــود بیــاورد. بــازار ســرمایه بــه طــور خــودکار بــه 
کــه جذابیــت الزم بــرای جــذب  پروژ هایــی را 
اســت.  بی توجــه  نداشــته اند  ســرمایه گذار 

دکتــر  پانــل  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در 
کــه تمــام تــاش  ــر ایــن  کیــد ب ــا تا گابتونچــی ب
ــاف بخــش خصوصــی  ــه بندن ک مــا ایــن اســت 
در بخــش پیمانــکاری از دولــت جــدا شــود و 
خصوصی هــا بــا خصوصی هــا طــرف باشــند، 
دولــت  فقــط  کــه  اســت  آن  هــدف  واقــع  در 
کارفرمــای مــا در اجــرای پروژه هــای مختلــف 

بــورس  اســت  کــرد: الزم  کیــد  تا نباشــد. وی 
کــه می توانــد ســرمایه  را بــه عنــوان یــک بــازار 
بخــش  اختیــار  در  و  کنــد  جــذب  خصوصــی 

قــرار دهیــم. قــرار دهــد مدنظــر  خصوصــی 
کــه طــرف آن  بخــش خصوصــی بــه پروژه هایــی 

دولــت اســت عاقه نــدارد
کــه آیــا می تــوان پــروژه  در پاســخ بــه ایــن ســوال 
دولتــی را از طریــق صنــدوق انجــام داد آقــای 
امــکان ورود پروژه هــای  کــرد  امیــری عنــوان 
دولتــی وجــود دارد امــا بــا توجــه بــه شــرایط 
ــد بخــش خصوصــی  ــی دولــت، پــروژه از دی مال
مهنــدس  داشــت.  نخواهــد  جذابیتــی 
گذشــته دولــت  کــرد: در  صالحــی نیــز عنــوان 
گارانتــی بــود، هنــوز هــم در دنیــا ایــن  بهتریــن 
قانــون نانوشــته وجــود دارد امــا بــا توجــه بــه 
شــرایط دشــوار دولــت در حــال حاضــر، بخــش 
کــه طــرف  خصوصــی عاقــه ای بــه پروژه هایــی 

آن دولــت اســت نشــان نمی دهــد. 
دربــاره حداقــل آورده بــرای شــروع صنــدوق 
کــه  زمیــن و ســاختمان نیــز ســوالی مطــرح شــد 
کــرد: در ایــن زمینــه  مهنــدس صالحــی عنــوان 
ــه نظــر  ــدارد امــا ب دفترچــه راهنمایــی وجــود ن
می رســد حداقــل 30-40 میلیــارد تومــان بــرای 
کــه  تعریــف پــروژه الزم اســت. اولیــن چیــزی 
بــرای ســازمان اهمیــت دارد بحــث IRR)نــرخ 
ــان از  ــی، و اطمین ــت مال ــروژه، جذابی ــازده( پ ب
اعــداد ارائــه شــده توســط شــرکت اســت. وی 
کــرد: یــک ســرمایه گذار عموما تــورم را در  کیــد  تا
محاســبات خــود می بینــد، البتــه تــورم نورمــال 
بــازده 33 درصــد صحبــت  نــرخ  از  را. وقتــی 
گرفتــن همــه شــرایط  می شــود بــا فــرض در نظــر 
کــه  اســت  ایــن  هــم  انتظــار  اســت، حداقــل 

ــازده از نــرخ تــورم بازنمانــد.   ب
در بخــش دیگــری از ایــن پانــل و در پاســخ بــه 
ســوالی دربــاره مزیــت بــورس بــرای پیمانکاران 
بورســیران  کارگــزاری  ســرمایه گذاری  مدیــر 
کــرد: وقتــی از مکانیــزم شــفافی ماننــد  عنــوان 
تضمینــی  می شــود  گرفتــه  فاصلــه  بــورس 
بــرای انجــام پــروژه نیــز وجــود نــدارد، نظارتــی 
از جانــب ســازمان بــورس، متولــی و حســابرس 
وجــود نــدارد. بازارگردانــی هــم وجــود نــدارد 
ناراضــی  صــورت  در  خــرد  ســرمایه گذار  کــه 
ج  خــار پــروژه  جریــان  از  کار  رونــد  از  بــودن 
بــا تعریــف پروژه هــا در  بــر ایــن  شــود. عــاوه 
کوچــک هــر فــردی  واحدهــای و ســهم های 
می توانــد بــه آنهــا دسترســی داشــته باشــد. 

مهنــدس ســعیدآبادی، نائــب رئیــس ســندیکا 
کرد: ســندیکا قصــد دارد این مســیر  نیــز عنــوان 
کســب اطاعــات از ســازمان بــورس و بــازار  را بــا 
کــه در  بــه محدودیت هایــی  ســرمایه و علــم 
کار مــا وجــود  کســب و  آن زمینــه بــرای حــوزه 
کنــد و ریســک های قابــل شناســایی  دارد طــی 
یــا  کاهــش  بــرای  راهکارهایــی  و  معیــن  را 
هــم  دوســتان  از  دهــد.  پیشــنهاد  آنهــا  رفــع 
مطــرح  بــرای  را  پــروژه ای  گــر  ا داریــم  تقاضــا 
در  مالــی  تامیــن  و  ســرمایه  بــازار  در  کــردن 
وی  کننــد.  معرفــی  ســندیکا  بــه  دارنــد  نظــر 
کــرد:  ضمــن تشــکر از مهمانــان جلســه عنــوان 
بــرای ورود اعضــای ســندیکا بــه ایــن عرصــه، 
و مشــورت دوســتان خــود  بــه همــکاری  مــا 
امیدواریــم  و  داریــم  نیــاز  بــورس  ســازمان  در 
گرفتــه ادامــه یابد. همــکاری و همراهــی شــکل 

حضور در بازار سرمایه
 با دانش و سرمایه 

از  امیــدواری  ابــراز  بــا  نیــز  مهنــدس صالحــی 
کــه بتواننــد حداقــل بــه بخشــی از صنعــت  ایــن 
کننــد از پیمانــکاران  احــداث خدمــات ارائــه 
یــاد  الگوهــای  در  کــه  پروژه هایــی  خواســت 
کننــد تــا  شــده قــرار می گیــرد بــه بــورس معرفــی 
ظرفیــت ایــن پروژه هــا بــرای اجرایــی شــدن در 

ــود.  ــی ش ــدوق بررس ــب صن قال
مهنــدس امیــری نیــز در ســخنان پایانــی خــود 
کــرد: دوســتان بایــد ســرمایه خــود را بــا  تصریــح 
ــازار ســرمایه  کننــد و وارد ب دانــش فنــی همــراه 
شــوند. نمی تــوان در ایــن بــازار فقــط دانــش را 
کــه وارد  فروخــت. اولیــن ســوال از شــرکتهایی 
از ورود  آنهــا  بــورس می شــوند دربــاره هــدف 
کــه عمومــا پاســخ مقبــول در  بــه بــورس اســت 
ایــن بــاره توســعه اســت. پروژه هــا هــم قابلیــت 
توســعه و بــزرگ شــدن در بــازار ســرمایه را دارنــد 
کــه ســرمایه و دانــش را بــه  مشــروط بــر ایــن 

همــراه داشــته باشــند. 
گابتونچــی در پایــان این نشســت ضمن  دکتــر 
تشــکر از حاضران و مهمانان این ســمینار ابراز 
کــرد ســندیکا بتوانــد بــا همــکاری  امیــدواری 
کارشناســان حــوزه بــورس بــا دانــش بهتــری در 
کنــد و همــکاران خــود را  ایــن زمینــه فعالیــت 
کنــد تــا دانــش  در شــرکتهای مختلــف تشــویق 
کــه بتواننــد در  خــود را بــه ســطحی برســانند 
کننــد و بــا اســتفاده از ایــن بــازار  بــورس شــرکت 

رونــق بهتــری بــه بنگاههــای خــود بدهنــد.  
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حبیــب زاده  محمدرضــا  مهنــدس  اشــاره: 
تحقیــق  و  کار  صــرف  را  بســیاری  ســالیان 
از  و  اســت  نمــوده  ماشــین آالت  حــوزه  در 
تجربیــات ارزنــده ای در ایــن بــاره برخــوردار 
از  دوم  بخــش  حاضــر  می باشد.نوشــتار 
مقاله »تجهیزات تولید و دانه بندی مصالح 
که قسمت اول آن در شماره  سنگی« است 

قبل منتشر شده بود:
ژیراتــوری  از دســتگاه های  کــه   در صورتــی 
کــه روی آنهــا  اســتفاده می شــود دقــت شــود 
بــه  ورودی  مصالــح  کننــده    تنظیــم  ســیلوی 
ایــن  گــی  ویژ باشــد.  شــده  تعبیــه  دســتگاه 
بــا  همــواره  بایــد  کــه  اســت  آن  دســتگاه ها 
کزیمــم ظرفیــت و بــار یکنواخــت و همگــن  ما
نماینــد،  تولیــد  بهتــری  مصالــح  تــا  کارکننــد 
کم، ناهمگن  که با بار  ک آنها در زمانی  استهال

کار می کنند، بیشتر است. و غیر یکنواخت 
 در صورت وجود ژنراتور و استفاده از آن چه 
بــرای بــرق اصلــی و چــه بــرق یــدک در صورت 
وجود برق شــهر، حتمأ یــک موتوربان آموزش 
گرفته شود.که دستگاه  دیده برای ژنراتور بکار 
و نگهداری هــای  کــرده  را روشــن و خامــوش 
اولیــه را بنمایــد و در صــورت وجود هــر مورد و 
مشــکلی مسئولین ذیربط را در جریان بگذارد 
بایــد  کــه در شــرایط اضطــراری چــه  و بدانــد 
بکند.ایــن فــرد نباید هیچ مســئولیت دیگری 

داشته باشد.
هــر  در  و  روز  هــر  بایــد  کارگاه  ایمنــی  افســر   
کل سیســتم تولیدی  کاری یــک بار از  شــیفت 
را  الزم  توصیه هــای  و  آورده  بعمــل  بازدیــد 
کتبًا اخطارهــای الزم را به  بنمایــد و هر هفتــه 
مســئولین باالتر بدهند و پیگیر رفع مشکالت 

باشند.
 دســتگاه های تولیــدی ضمــن اینکه بســیار 
آنهــا  کار  بــا  کارگاه  نبــض  امــا  هســتند  ســاده 
می زنــد، لــذا بایــد بــه آنهــا از نظــر دارا بــودن 
کار ماهــر، ابــزار و تجهیزات مناســب و  نیــروی 
لوازم و مصالح مصرفی و یدکی و نیز تسهیالت 
کافی داشت. چه بسا  و امکانات رفاهی توجه 
پرســنل ایــن واحــد باید بــه نوعــی منافعی در 
کمیت بیشــتر داشــته  کیفیت بهتر و  تولیــد بــا 

باشند.
ایــن  کــه در  بایــد تمهیداتــی چیــده شــود   
کلیــه ی دســتگاه ها و  گــزارش روزانــه از  واحــد 
فعالیت هــا و مشــکالت و مســائل و بیکاریهــا، 
کــه تولید را  تعویضــات و تعمیــرات و هــر آنچــه 

تحــت تاثیر قــرار می دهد تهیه و به سرپرســت 
کارگاه، و بصــورت هفتگــی  قســمت و رئیــس 
بــه مدیــر پــروژه ارائــه شــود. مدیــران مربوطه 
نیــز باید هر هفته جلســه ای با سرپرســت این 
بخش و بررســی مســائل و مشکالت منبعث از 
گزارشــات داشــته و اقدامات اصالحی  بررســی 

کار قرار دهند.  الزم را در دستور 
کار  نتایــج  دیــدن  و  گزارشــات  بررســی  در   
)بخصــوص  راندمانهــا  در  مغایرتــی  چنانچــه 
که  راندمــان لــوازم و قطعات مصرفــی( با آنچه 
ح شــده بــود  در زمــان تحویــل دســتگاه مطــر
دیده شــد باید دالئل تغییر از سرپرست تولید 
گذاشته شود.  خواسته و با فروشنده در میان 
کشــف دالئل اشــکال و رفع آن بود  باید پیگیر 
گــر نیــاز افتــاد از تأمین کننــده هم خواســته  و ا
که بازدیدی از دستگاه داشته و علت ها  شــود 
را بررســی نماید تا بتوان باتفاق نسبت به رفع 
کید می شــود هــر زمانی در  آنهــا اقدام نمود.تأ
سیســتم تولید و دانه بندی مصالح با شــرایط 
قبلی و حتی مفروض اولیه مغایرتی نشان داد 
گذشــت و نســبت بدان بی تفاوت  نباید از آن 
که عامل دردســرهای امروز  بــود یادمان نــرود 

کم توجهی های دیروز ماست.
گــردش اطالعات در یک سیســتم  چنانچــه 
وجــود نداشــته باشــد و یــا به هــر دلیلــی رفته 
مســتندات  بــدون  افــراد  شــود  حــذف  رفتــه 
حــرف می زنند و سرپرســتان و مدیــران بدون 
را  حرف هــا  کافــی  مســتندات  درخواســت 
از  بــی توجــه  یــا  و  یــا رد می کننــد  می پذیرنــد 
کنــار آن می گذرنــد، تصمیمــات اشــتباه زیــاد 
می گیرنــد و در نهایت بدون داشــتن اطالعات 
کارشناسی ناچارند در هر اقدام  و بررســی های 
کنند و دســتوری بدهند چون  جزیی دخالت 
گــردش  سیســتم نهادینــه شــده ای بــر بســتر 
بــه  نیــاز  کــه  انــد  نیــاورده  بوجــود  اطالعــات 
دخالت خودشــان را حداقل نماید، در چنین 
کارها و خواســتن مسئولیت از  حالتی تقســیم 
متصدیان مســتقیم هم لوث می شــود و افراد 

کارآزموده هم بی انگیزه می شوند.
 معمواًل متصدیان و سرپرســتان این واحد، 
مثــل همه افراد دیگر دوره هایی را به مرخصی 
می رونــد، لــذا بایــد فــرد دومی مســئولیت این 
گیرد، این  مجموعه تولیــدی را موقتًا بر عهده 
افــراد نبایــد بــه هیــچ وجــه مجــاز بــه تغییرات 
گــر مدیــر  اساســی در سیســتم باشــند، حتــی ا
کارگاه دستوری به فرد موقت  پروژه و یا رییس 
جانشــین بدهــد مگر بــا مشــورت و موافقت و 

دستور سرپرست اصلی.
لــوازم تجهیــزات  و  انبــار قطعــات   مســئول 
لــوازم  لیســت  بایــد  تولیــدی  دســتگاه های  و 
موجود را هر ماه یا حتی هر هفته به سرپرست 
واحــد تولیــدی بدهــد چــون اتفــاق می افتــد 
کــه فرامــوش می شــود چــه اقالمــی در انبارهــا 
موجود اســت، روش درســت البته این اســت 
که مدیریت انبار موظف شــود هر ماه در مورد 
موجــودی و میــزان متوســط مصــرف ماهانــه 
گزارشــی به  اقــالم مصرفــی و یدکی هر قســمت 
مدیریت و سرپرســتان همان قســمت ها ارایه 
کــه همــواره هــم مدیریــت انبــار و هــم  نمایــد 

که: سرپرستان قسمت ها بدانند 
• چه دارند.

• چــه تعــداد حــد اقلــی همــواره بایــد داشــته 
باشند.

•کی باید درخواست مجدد نمایند.
•در صــورت وجــود مغایــرت در مصرف هر ماه 
نســبت به متوســط مصرف ماهانــه )ماه های 
جــود  و  احتمــال  مــاه(  همیــن  باضافــه  قبــل 

اشکال در سیستم وجود دارد.

 

تجهیزات تولید 
و دانه بندی 

مصالح سنگی
مهندس محمدرضا حبیب زاده 

قسمت دوم
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 نشست

کــه مصرف  •چــه لــوازم اضافــی در انبــار دارند 
ندارد.

•چــه خرید هایــی را باید با تامل بیشــتر انجام 
دهند.

•چــه چیز هایــی را باید حتمــا در انبار داشــته 
باشــند و چه چیزهایی را میتوان هر وقت نیاز 

کرد. بود از بیرون تهیه 
کردن  •چــه چیزهایی در صورت خریــد و انبار 

کیفیتشان را از دست می دهند.
کیفیت  کــه  کجاهــا بخرند  •چــه برنــدی را و از 

مناسبتری داشته باشد.
کلیدی    مدیران ارشد باید با این واحدهای 
و مسئولین مستقیم آنها ارتباط بیشتر و فعال 
تر و متکی بر مســتندات داشــته باشــند تا این 

کارگاه را همواره زنده نگهدارند. قلب تپنده   
روســای  و  پــروژه  مدیــران  اینکــه  خالصــه 
گــر در مــورد بخش  کــه ا کارگاه هــا بایــد بداننــد 

تولید مصالح خســت مالی و مدیریتی نداشته 
کــه این بخــش مرتب  باشــند و تــالش نماینــد 
کار نماید،  و منظــم وبــدون هیــچ دغدغــه ای 
قطعا ســایر فعالیت ها ی وابســته طبق برنامه 
انجــام می گیرند، اتالف وقت و انرژی در ســایر 
واحدها به حداقل می رســد و در نهایت زمان 
انجــام پــروژه و در نتیجه باالســری آن افزایش 

نخواهد یافت.
کــه در یــک مجموعه    دســتگاه ها و تجهیزاتــی 
 تولیــد و دانــه بنــدی مصالــح مــورد اســتفاده

 قرار می گیرند، عبارتند از:
دو  هــر  خروجــی  و  ورودی  مصالــح  چنانچــه 

گردگوشه باشند: رودخانه ای و 

1-ســیلوی روی فیــدر: بــا ذخیــره ی مناســب 
بــه  مصالــح  ورود  میــزان  و  ســیکل  از  متأثــر 

مجموعه 
2- شــبکه روی ســیلو: بســته به ابعاد درشت 
که نباید به ســیکل  دانه هــای مصالح ورودی 

کار وارد شوند.
3- فیــدر: متأثر از ابعاد مصالح و وظیفه )روی 

زمینی یا زیر زمینی(
4- اســکرابر:برای شستشــوی مصالح ورودی 
گل چســبیده به دانه های  در صورت داشــتن 

سنگی
بــه  نیــاز  صــورت  در  ســرند:  روی  دوش   -5
شستشــوی بیشــتر و یــا در صــورت تمیز بودن 

مصالح شستشوی بدون اسکرابر
کــه بــر عهده  6- ســرند: بســته بــه وظیفــه ای 

دارد و تعداد تفکیک دانه ها
7- ماســه شور:برای تفکیک ماسه تمیز از آب 

گل آلود
که در  گردانــدن فیلری  گیر: بــرای باز  8- فیلــر 

ج می شود. اثر شستشوی مصالح از مدار خار
یــادآوری می گــردد دســتگاه های ماســه شــور 

کار را انجام می دهند. جدید هر دو 
۹- تأسیسات بازیابی آب مصرفی

بــرای جابجایــی مصالــح بیــن  10- الواتورهــا: 
دســتگاه ها و یا درنقاط انتهایی برای تفکیک 

و دسته بندی
11- شوتها: برای هدایت مصالح به دستگاه ها 

و یا الواتورها
کردن فضای ورودی  12- قیفها:برای محدود 

مصالح به دستگاه ها و الواتورها

13- راهروها و حفاظ ها و پوشش ها وسکوها و 
فلز یاب: برای ایجاد شــرایط ایمن و دسترسی 
آســان به دستگاه ها و تجهیزات و جلوگیری از 

ورود فلز به داخل دستگاه ها
در  تابلوهــا  کشــی ها:  کابــل  و  تابلوهــا   -14
کشــی ها روی  کابل  کنترل و  اطــاق یا زیــر اتاق 

کنار دستگاه ها سینی های 
15- ژنراتورهــا: بــا توجه به میــزان مصرف برق 

کل دستگاه ها و یدکی
چنانچــه نیــاز بــه شکســتن درشــت دانه های 
مصالــح رودخانــه ای هم باشــد دســتگاه های 

زیر به دستگاه های فوق اضافه می شود.
که  1- قلــوه شــکن بــا توجه بــه ابعاد دانــه یی 

باید شکسته شود 
2- ماســه ســاز بــا توجــه بــه ابعــاد دانه هــای 

ورودی
در  فــوق:  دســتگاه های  روی  ســیلوی   -3
کــه نیاز باشــد بار یکنواخــت به درون  صورتــی 

این دستگاه ها ریخته شود.
کوهی باشد کوهپایه ای و یا  چنانچه مصالح 

دســتگاه های زیــر بــه مجموعه اضافه شــده و 
ممکــن اســت دســتگاه ها یــا تجهیزاتــی مثل: 
شــبکه ی روی ســیلو، اســکرابر، ماســه شــور، 
فیلرگیــر و تاسیســات بازیابــی آب از مجموعــه 

گردد. حذف 
1- فکــی اولیــه: متأثــر از اندازه هــای دانه های 

ورودی
گریزلی: سرندی خاص برای تفکیک  2- سرند 

مصالح )معموال بعد از فکی قرار می گیرد(
3- فکــی ثانویه: متأثــر از اندازه های دانه های 

ورودی داخل سیکل
ح شــده با توجه به  و همه   دســتگاه های مطر

کل و تک تک اجزاء مجموعه راندمان 
که در انتخاب بهینه ی این دســتگاه ها  آنچــه 
لــوازم و قطعــات  مهــم اســت میــزان مصــرف 
دســتگاه ها  خــود  ک  اســتهال و  آنهــا  مصرفــی 
که معمواٌل توسط تولیدکنندگان میزان  اســت 
مصــرف لوازم و قطعات مصرفی بر حســب تناژ 
ح  کار و با توجه به جنس مصالح مطر یا متــراژ 
می شــود. خریــدار بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه 
که هزینه ی بعدی این دستگاه ها لوازم  نماید 
مصرفی آنهاســت لذا به جنــس و راندمان آنها 
در قرارداد خرید باید حساســیت نشان داده و 
فروشنده را به نوعی متعهد نموده و تضمینی 

برای راندمان آنها داشته باشد.
کنار  که در  امکانــات و تأسیســات و تجهیزاتــی 

ماشین آالت
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بایــد  ویــا  می توانــد  تولیــدی  مجموعــه  ایــن 
وجود داشته باشد.

1- محلی برای استقرار ژنراتورها
ک ها به منظور تخلیه  2- رمــپ برای تردد ترا

باربه درون سیلوها
مصالــح  دپــوی  بــرای  مناســبی  محــل   -3

ورودی در صورت نیاز
4- محــل مناســبی برای دپــوی مصالح دانه 

بندی شده در صورت نیاز
5- انبار لوازم و قطعات مصرفی و یدکی

6- انبار داغی
و  لــوازم  و  قطعــات  تعمیــر  بــرای  محلــی   -7
نگهــداری ابزار و احتمااًل نصب یک دســتگاه 

تراش
8- محلی برای ســرویس و استراحت پرسنل 

کمک های اولیه و تجهیزات 
۹- آزمایشگاه مصالح با تجهیزات الزم

کها 10- باسکول با ظرفیتی متناسب با ترا
11- تأسیســات بــرق، آب و هــوای فشــرده و 
شــبکه ی روشنایی و در صورت امکان شبکه 

کابل جوش پای هر دستگاه
ایمنــی مثــل سیســتم اطفــاء  12- امکانــات 
حریــق و آژیــر خطــر و چراغ هــای راهنمایی و 

تابلوهای اضطراری
کنترل ورودی ها به مجموعه  13- نگهبانی و 

و خروجی ها از مجموعه
و  مصالــح  جابجایــی  بــرای  کــه  امکاناتــی 
تجهیــزات و عملیات تعمیــر و نگهداری مورد 

نیاز است شامل موارد زیر می باشد.
راندمــان  بــا  متناســب  ظرفیتــی  بــا  لــودر   -1

مجموعه تولیدی
2- جرثقیل بصورت پاره وقت

کمپرسور  -3
4- سیستم روشنایی سیار

5- چکش یا پرفراتور
کاری و  6- ابــزار آهنگــری، تعمیراتــی، تمیــز 
سرویسکاری طبق نظر متصدیان دستگاه ها

گیری 1- تجهیزاتی برای نمونه و راندمان 
کارخانه آسفالت و متعلقات آن

کــه در اغلــب  از دیگــر دســتگاه های تولیــدی 
قــرار  اســتفاده  مــورد  راهســازی  پروژه هــای 
ایــن  اســت.  آســفالت  کارخانــه  می گیــرد، 
کــه عمدتــأ  دســتگاه دارای متعلقاتــی اســت 
بــه مــاده ی چســباننده   دانه هــای  مربــوط 
فیلــر  افــزودن  و  قیــر  یعنــی  آســفالت  ســنگی 
کارخانه هــای  اجــزاء  می باشــد.  مصالــح  بــه 

ح زیر هستند. آسفالت به شر
که هر ســیلو مجهز به  1- فیدر چند ســیلویی 
یــک ویبــره بدنــه و دریچه ای قابــل تنظیم و 

کنترل است. 
کننــده    کــه حمــل  2- الواتورهــای زیــر فیــدر 
کن یعنی درایر  مصالح از ســیلوها به خشــک 

است.
3- درایرکــه فضایــی اســتوانه ای اســت برای 
خشــک شــدن و به حرارت مطلوب رســیدن 
دانه هــا و انتقال دهنــده   مصالح از دریچه ی 

ورودی به دریچه خروجی.
4- مشــعل همــراه بــا دمنــده بــرای دمیــدن 

هوای داغ به مصالح در درایر.
گرد و غبار )فیلر(. کانال های هادی   -5

ک )فیلر( از  گــرد و خــا گرفتــن  6- فیلتــر بــرای 
هــوای خروجــی بمنظــور برگردانــدن فیلــر به 
کمک به تمیز بودن  مصالــح در صورت نیاز و 

هوای محیط.
الذکــر  فــوق  فیلتــر  زیــر  کــه  فیلــر  مخــزن   -7

قراردارد.
8- الواتــور قاشــکی بــرای برگردانــدن فیلــر از 

مخزن به مصالح و یا دریافت فیلر از بیرون.
ج ســاختن فیلر  ۹- مارپیچ یا الواتور برای خار

اضافی.
10- ســرند برای دانه بنــدی مجدد و دقیق تر 

مصالح داغ شده.
11- سیلوهای ذخیره مصالح سرند شده.

مصالــح  کــردن  وزن  بــرای  باســکول   -12
خروجی از سیلوهای فوق.

کــه مصالــح مــازاد را از  13- شــوت خروجــی 
ج می نماید. سیستم خار

از  شــده  دریافــت  مصالــح  کــه  میکســر   -14
ســیلوها را مخلــوط می کنــد و قیــر نیــز بــدان 
می افزاید همراه با دریچه ی خروج آسفالت.

)می توانــد  قیــر  ی  ذخیــره  تانک هــای   -15
استخر قیر یا هر مخزن دیگری هم باشد(.

16- فالسک قیر برای رساندن درجه حرارت 
قیر به درجه ی مطلوب.

کردن قیر. 17- تجهیزات و تأسیسات داغ 
کشــی های قیــر از مخازن  18- پمپ هــا و لوله 

به فالسک و از فالسک به میکسر.
کالســکه حمــل مخلــوط مصالــح و قیــر   -1۹
)آســفالت(به سیلوهای ذخیره آسفالت برای 

بارگیری.
کالسکه. 20- ریل 

دو  یــا  یــک  آســفالت  ذخیــره  ســیلوی   -21

مخزنــی، هــر مخــزن دارای یک یــا دو دریچه 
خروجی.

بــاد  تولیــد  بــرای  بــاد  کمپرســور   -22
کلیه ی دریچه ها. کردن  بمنظور باز و بست 

23- سیستم تبدیل قیر بسته ای یا بشکه ای 
به قیر مایع و روان.

کنوپــی دار و محــل اســتقرار آن  24- ژنراتــور 
)اطاق ژنراتور(.

کابل ها و تابلوهای برق در اطاق ژنراتور   -25
کنترل. یا اطاق 

کیوســک  کنترل و پنل اپراتوری و  26- اطاق 
ک های حامــل آســفالت و احتمااًل  کنتــرل ترا

باسکول.
کامپیوتــر بــرای دادن برنامــه ی عمــل   -27
دریافــت  بــرای  پرینتــر  بــا  همــراه  خــودکار 

گزارشات.
هشــداردهنده،  عالئــم  و  سیســتم ها   -28

ایمنی و اطفاء حریق.
کمک های اولیــه و امکانات الزم  2۹- جعبــه 

برای شرایط اضطراری.
ک ها به  30- امکانــات و تجهیزات هدایت ترا
زیــر ســیلوهای ذخیــره آســفالت و تانک های 

قیر برای تخلیه در تانکهای ذخیره قیر.
کارخانــه  خریــد  زمــان  در  مهمی کــه  نــکات 
گیر  آســفالت بایــد مــد نظــر مدیــران تصمیــم 

باشد
کننــده  1- بررســی وضعیــت تعــدادی تأمیــن 

معتبر.
2- میــزان تعهدات فروشــنده ها و اعتبار آنها 

در ارائه خدمات پس از فروش.
برنامــه  بــه  توجــه  بــا  دســتگاه  ظرفیــت   -3

زمانبندی پروژه برای آسفالت.
4- زمان نصــب، راه اندازی آزمایشــی، تولید 
کارگاهــی، ریختن آســفالت آزمایشــی و  ح  طــر

تحویل قطعی.
5- بررســی نیــاز بــه داشــتن ســیلوی ذخیــره 
بــه  میکســر  از  آســفالت  انتقــال  متعلقــات  و 

سیلوی ذخیره.
6- تهیــه لــوازم، مصالح و قطعــات مصرفی و 
یدکــی مــورد نیــاز بــرای تولید حداقــل یکصد 

هزار تن آسفالت در زمان خرید دستگاه.
7- دسترسی ساده به بخش خدمات پس از 
فروش فروشــنده و داشتن یک ارتباط آنالین 
صــورت  در  و  فنــی  خدمــات  دریافــت  بــرای 
نیــاز قطعــات همراه بــا تضمین فروشــنده به 

مستمر بودن این ارتباط و تأمین قطعات.
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 نشست

8- نیــاز بــه سیســتم تبدیل قیر جامد بســته 
ای و یا بشکه ای به قیر روان.

۹- نیــاز بــه داشــتن تجهیــزات جانبــی مثــل 
دهنــده ی  کاهــش  و  کنترل کننــده  برقگیــر، 
و  برقــی  تجهیــزات  و  تابلوهــا  در  رطوبــت 

سیستم های پنیوماتیک.
10- لیســت لــوازم و مصالــح و قطعــات یدکــی 

مورد نیاز با توجه به تجربه ی فروشنده.
11- ســه جلد یا ســه بســته اطالعاتی در مورد 
تــا  کارخانــه اعــم از فونداســیون  نقشــه های 

برقی.
بــه  مربــوط  نرم افــزاری  تمامی کدهــای   -12

دستگاه.
13- چگونگــی آموزش و آمــوزش اپراتوری در 

زمان نصب و راه اندازی و تولید آزمایشی.
کار از یک اپراتور  14- شناســایی و دعــوت بــه 

کارخانه آسفالت. ماهر 
15- شناســایی و دعوت بکار از یک مهندس 

کارخانه آسفالت. برق آشنا به برق 
یــک  از  کار  بــه  دعــوت  و  شناســایی    -16

سرپرست تولید آسفالت.
کلیــه اجزای  گــزارش روزانه از  17- تهیــه فــرم 
کارخانــه و فعــل و انفعــاالت حــوزه  آســفالت 

ضمن دریافت مشورت از فروشنده.
 توصیه هایــی بــه مدیران پروژه و سرپرســتان

کارخانه آسفالت  
کارخانه آســفالت معموأل دارای یک  1- فیدر 
کــه در زمان تولیــد آســفالت نیاز  رمــپ اســت 
که یک دستگاه لودر مرتبأ مصالح مورد  است 
اســتفاده را در ســیلوهای فیــدر بریزد. دپوی 
این مصالح در اطراف رمپ باشــد بهتر اســت 

کمترین  که طول مســیر رفت و برگشــت لــودر 
ممکن باشد. 

2- در صــورت وجــود قیــر بســته ای یا بشــکه 
ای نیــز بــرای جابجایــی آنهــا و انتقــال آنهابه 
دســتگاه تبدیل قیر بسته ای به قیر روان نیاز 
کننده  به یک دســتگاه بشــکه بــر دار و حمل 
لــودر موجــود می توانــد بــه ایــن  کــه  هســت 

مسأله بپردازد
کارخانــه )بعــد  در زمــان تحویــل   -3
از تولیــد آزمایشــی و در زمــان تولیــد نهایــی( 
باید همه ی وســائل، اطالعات و مســتندات 
کارخانه را طبق یک چک لیســت  مربــوط به 
گرفته و صورت جلســه  از قبــل آمــاده تحویل 
شود و همان را به سرپرست و اپراتور دستگاه 
تحویــل داده و در زمان هر تغییر و تحولی نیز 

گردد.  به آن توجه 
بایــد  آســفالت  کارخانــه  محــدوده ی   -4

محصور شود.

کارخانــه آســفالت باید نگهبان  5- محــدوده 
داشــته وافــراد متفرقــه نباید بدون اجــازه در 

این محدوده تردد نمایند. 
کارخانــه، هردوهفته  6- در صــورت بیــکاری 
باشــد،  داشــته  مانــورو  یــک  کارخانــه  یکبــار 
گرفته  کــه تمام بخش هــای آن بــکار  بطــوری 
بــودن آن اطمینــان  بــکار  آمــاده  از  تــا  شــود 

حاصل شود. 
کارکنان  7- محلی برای استراحت و سرویس 

گرفته شود. در نظر 
8- پیش بینــی محلــی برای نگهــداری ابزار و 

تعمیرات احتمالی وداغی ها.
یــک مشــاور  از  ۹- در زمــان خریــد دســتگاه 

کارشناس آسفالت استفاده شود. 
کارخانه در  10- بهتر اســت سرپرست و اپراتور 
زمان خرید، ســاخت فونداسیون ها، نصب و 
کار حضور داشته و  راه اندازی و در تمام طول 

حتی االمکان ثابت باشند. 
11- در صــورت جابجایی سرپرســت یا اپراتور 
که همه چیز طبق صورتجلســات  دقت شــود 
قبلی از آنها تحویل گرفته شده و به سرپرست 
کارخانه باید  یــا اپراتور بعــدی تحویل شــود. 

کار تحویل و تحول شود.  روشن و در حین 
که  کارخانه و هر چیزی  12- همــه ی جزئیات 
کارخانه تعلق دارد را به سرپرست و اپراتور  به 
کارخانــه تحویــل دهیــد تــا در زمــان تســویه 

حساب بتوانید تحویل بگیرید
13- در زمــان نصــب و راه انــدازی بهتر اســت 
کلیــه ی فعالیت ها و اطالعات مربوطه  فردی 
کرده و این مستندات در دفتر فنی  را مستند 

کارگاه ضبط و نگهداری شود. 
آســفالت  کارخانــه  اپراتــور  و  سرپرســت   -14
کمیت آســفالت و  کیفیت و  بایــد بــا توجه بــه 
کار حتمأ تشــویق  نداشــتن مشــکالت حیــن 

شوند
کلید داشــته و  کنتــرل قفل و  15- درب اتــاق 
کســی مجــوز ورود به آنرا نداشــته  جــز اپراتــور 
تولیــد  سرپرســت  و  بــرق  مهنــدس  باشــد، 
آســفالت نیز با اطــالع و هماهنگی اپراتور وارد 

این اتاق می شوند. 
پــروژه  سرپرســتان  و  اجرایــی  مدیــران   -16
بایــد هــر هفته بــا سرپرســت و مســئول تولید 
آســفالت و مســئول پخش اســفالت جلساتی 
گزارشــات داشــته باشــند  بــا توجه به بررســی 
و با مشــکالت این هر دو بخش آشــنا شوند و 
نسبت به رفع آنها و هماهنگی های الزم بین 

این دو بخش تالش نمایند. 
کت و پرایم  که برای تک   MC2 17- تانک قیر
کــت مــورد نیــاز اســت بدلیــل قابــل اشــتعال 
کارخانه نصب  بــودن بایــد در محلی دورتــر از 

گردد. ک ریزی  و اطراف آن خا
کارخانه آسفالت  کارگاه های راه سازی  18- در 
یک دســتگاه استراتژیک اســت بنابراین باید 

گرفت مسائل مربوط به آن را جدی 
تولیــدی  دســتگاههای  سرپرســتان   -1۹
مثــل تولیــد مصالح، بتــن و آســفالت افرادی 
متخصص هســتند باید به آنها اهمیت داد و 
نســبت به مســائل رفاهی و حقــوق و مزایای 

کم توجهی نکرد. آنها 

ماشین آالت
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که منظم  20- یــادآوری ایــن نکتــه الزم اســت 
کار دســتگاههای تولیــدی بــه  و مرتــب بــودن 
کمک  انجــام طبــق برنامــه ی فعالیتها بســیار 

می نماید
کارخانــه آســفالت و میزان  کار  کــه  21- از آنجــا 
تولیــد آن بــه توانایــی بخــش پخــش اســفالت 
که بــه این بخش هم  مربــوط میشــود جا دارد 
توجه جدی بشــود بخصوص در ارتباط با بکار 
که بایــد دارای  گیــری مســئول و سرپرســت آن 

کافی باشد: دانش و تجربه 
و  مصالــح  بــه  نســبت  بشناســد،  را  آســفالت 
قیــر مصرفــی و نیــز ماشــین آالت ایــن پخــش 
شــامل قیر پــاش، فینیشــر و غلتک های آهنی 
 و الســتیکی غریبه نباشــد، ایرادات اسفالت و
  راه حل های رفع آنها را بداند، به کلیه فعالیتهای
 ایــن حــوزه اشــراف داشــته باشــد، در مصرف 
حجــم و وزن آســفالت دقیــق باشــد، رابطــه و 
هماهنگــی خوبــی بــا قســمت تولیــد آســفالت 
داشــته باشــد و همــواره تمامی تجهیــزات این 
بخــش راضمــن همــکاری بــا واحــد نگهــداری 
از ماشــین آالت تمیــز، آمــاده بــکار و بــا قابلیت 

اطمینان باال حفظ و حراست نماید. 
کارخانه آســفالت  که در زمــان نصب  مــواردی 

گیرد باید مورد توجه قرار 
گیرد بطوری  گودی قــرار  کارخانــه نبایــد در   -1
کــه در زمــان بارندگــی زیــر تجهیــزات آب جمع 

شود.
کارخانــه بایــد پــس از  2- بخش هــای موبایــل 

نصب ثابت شوند. 
کابل هــا باید روی ســینی های عایق  کلیــه   -3
و در ارتفــاع باشــند و در صــورت امــکان اینکــه 
مربــوط بــه چــه تجهیــزی هســتند روی آنهــا 

برچسب زده شود. 
و  نگهــداری  بازرســی،  بازدیــد،  به منظــور   -4
تعمیــرات می بایســتی راه هایــی ایمــن اطراف 

تجهیزات پیش بینی شده باشد. 
کارخانــه سیســتم اطفاء  5- بایــد در محوطــه  
کمک های اولیه وجود داشته باشد.  حریق و 
کافــی بــرای تــردد  کــه فضــای  6- دقــت شــود 
کامیون های حمل آسفالت و تانکرهای قیر در 

کارخانه پیش بینی شده باشد.  اطراف 
کافی به  کارخانه باید اشــراف  کنترل  7- اطاق 
کامیون های حمل آســفالت  کل سیســتم ها و 
داشته باشد به همین منظور بهتر است باالتر 
که  گرفته و اطراف آن راهروهایی  از زمین قــرار 
بــه تجهیــزات دسترســی ایجــاد نمایــد، تعبیه 

شده باشد.
صــورت  در  کــه  می شــود  آوری  یــاد  انتهــا  در 
کارخانه تولید اســفالت در اطراف محل  وجود 
کار بهتــر اســت خریــد آســفالت آمــاده) یا حتی 
کارگاه به  کارخانه (در مقایســه با تجهیز  اجــاره 

گیرد. کارخانه اسفالت مورد بررسی قرار 

دستگاههای تولید بتن
بسته به اینکه میزان بتن مورد نیاز یک پروژه 
چــه مقــدارو دارای چه خصوصیاتی باشــد،در 
چــه شــرایط آب و هوایــی مــورد اســتفاده قــرار 
گیرد،چقدر حســاس باشــد و بتــن تولیدی آن 
کار رود از دســتگاههای با  در چــه ســازه ای به 
که البته  گیهای مختلفی استفاده می شود  ویژ
گرفتــه شــده در همــه   آنهــا  اصــول اولیــه بــکار 

یکسان است.
گیها،اهمیــت  ویژ تعــداد   ، مقــدار  چــه  هــر 
از  شــود  بیشــتر  بتــن  حساســیت  و  ســازه 
دســتگاههای تولیــد بتــن بــا راندمــان باالتــر، 
تولیــد دقیقتر،دارای ملحقات بیشــتر و دارای 
که  اتوماســیون پیشــرفته تراســتفاده می شود 
قطعــأ قیمت باالتری نســبت به یک دســتگاه 
معمولــی خواهــد داشــت و برای بهــره برداری 
از آنهــا هــم نیــروی متخصــص تــری مــورد نیاز 

خواهد بود.
که در مورد همه  دستگاههای  نظر این نیست 
تولید بتن توضیحاتی داده شود بلکه فقط به 
که مصرفی  کلیــات انواع معمول و مرســوم آنها 
کــه تقریبــآ در تمام  عمومی دارنــد می پردازیــم 
کارگاههــای پروژه هــای عمرانی مورد اســتفاده 

قرار می گیرند.
این دســتگاهها نسبت به ســایر دستگاههای 
تولیــدی مصرفــی عمومی تــر دارنــد و بهمیــن 
دلیــل شــناخته شــده تــر هســتند. در دو نــوع 
الیناربینــی(  ( خطــی  ســیلو  و   گالینــی  درا
تولیــد می شــوند، بــا توجــه بــه زمــان و محــل 
اختــالط بــا آب بــه خشــک و تــر و از نظــر نــوع 
 میکســربه تخت افقی ، استوانه ای و دوقلوی

 استوانه ای معروفند.
کــه مصرفــی  ظرفیــت ایــن قبیــل دســتگاهها 
مکعــب  متــر   70 تــا   35 بیــن  عمومی دارنــد 
کارگاهــی ظرفیــت  گــر در  در ســاعت اســت و ا
بیشــتری الزم باشــد معموأل تعداد بیشتری از 

گرفته می شود. آنها بکار 
که  در پروژه هــای ســد ســازی و یــا پروژه هایی 
ســازه های حساســی در آنهــا اجــرا می شــود از 

دســتگاههای تولیــد بتــن خاص و بــا ظرفیت 
اســتفاده  تــر  دقیــق  نیــاز  صــورت  در  بــاالو 
که داســتان دیگریســت اما همانطور  می شــود 
گفته شــد اصــول اولیه یکبار رفتــه در همه  کــه 

دستگاههای تولید بتن یکسان است. 
مصالــح  مخــزن  یــک  دارای  دســتگاهها  ایــن 
که باید   که بــا توجه به نــوع مصالحی  هســتند 
با هم مخلوط شــوند سیلو یا فضاهای ذخیره   

مجزا دارند.
معمــوأل ســه نــوع مصالــح در طرحهــای بتــن 
ح اســت :ماســه ، نخــودی و بادامی کــه  مطــر
البتــه بــا آب و ســیمان و در مــواردی هم مواد 
کردن و یا روان  گیر یــا دیرگیر  اضافــی برای زود 
نمودن بتن به آن اضافه و مخلوط می شوند.

دیگر اجزاء این دستگاه عبارتند از :
گالین باالی پارتیشن ها 1- نوار زیر سیلو یا درا

2- دریچه هــای ورود مصالــح زیر ســیلوها و یا 
در دیواره ی پارتیشن ها

کننــده یــا  کــت مصالــح و ریــل هدایــت  3- با
الواتــور برای حمل مصالح به میکســر یا داخل 

ک ترا
4- میکســر تخت افقی یا تک اســتوانه ای و یا 

استوانه ای دو قلو
گیر 5- سیلوهای سیمان همراه با فیلتر غبار 

6- اســکرو یــا مار پیچ بــرای انتقال ســیمان از 
سیلو به باسکول سیمان

7- باسکول سیمان
تنظیــم  شــیر  و  آب  پمپ هــای  و  مخــازن   -8

کننده مقدار آب مورد نیاز برای مخلوط  بتن
۹- سیستم انتقال آب به میکسر

10- سیســتم های انتقــال مواد اضافه شــونده 
به بتن

بــا  همــراه  شــونده  اضافــه  مــواد  مخــازن   -11
متعلقات مثل همزن

شــوت  و  بتــن  تولیــد  دســتگاه  شاســی   -12
ک  خروجــی بتن بــرای هدایت آن به داخل ترا

میکسر
کنترل  13- سیســتم دوربین مدار بســته برای 
همه ی اجزاءدســتگاه و مخلوط بتن در حال 

تولید
14- سیستم اعالم دستورات و هشدار و عالئم 

ایمنی
کنتــرل و تابلو هــا و پنــل پیانویــی و  15- اتــاق 
گزارشات  کامپیوتر برای دادن برنامه و دریافت 

الزم
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 نشست

تجهیــزات جانبی مورد نیاز دســتگاه تولید 
بتن نیز عبارتند از:

1- ژنراتور
2- لودر

کمپرسور  -3
کتی)در صورت  4- دستگاه تغذیه سیمان پا

نیاز(
کــردن  5- سیســتم ســرمایش بــرای خنــک 
مصالــح و آب در صورتیکــه در شــرایط آب و 

گرم بتن تولید و مصرف می شود هوایی 
گرم کردن مصالح  گرمایشی برای  6- سیستم 
و آب در صورتیکــه در شــرایط آب و هوایــی 

سرد بتن تولید و مصرف می شود.
کها 7- سیستم شستشوی دستگاه و ترا

کردن آب 8- سیستم تصفیه آب و ریسایکل 
۹- سیستم جمع آوری آب محوطه و انتقال 

آن به مخازن ریسایکل
10- سیستم دفع ضایعات

گیری و آزمایش بتن 11- تجهیزات نمونه 
12- در صورت نیاز آزمایشگاه

که در هنگام نصب باید مورد توجه  مــواردی 
گیرد قرار 

مثــل دســتگاه  اســتقرار  مــورد محــل  در    •
گودی  تولید مصالح و آســفالت حتمأ باید در 

نباشد. 
کها )زیر دســتگاه تولید  •  محــل بارگیــری ترا
کیوســک  کار شــود  بتــن (بایــد اســلب بتنــی 
کها و  کنتــرل و هماهنگی برای رفــت و آمد ترا
کنار  ارائه بارنامه و مســائل دیگر در محلی در 

کها الزم است مسیر عبور ترا
•  اطــراف ســیلوهای ذخیــره ســیمان بایــد 
کافی برای رفت و برگشــت بونکرهای  فضای 

سیمان پیش بینی شده باشد 
که ســیلوهای سیمان هر یک  •  دقت شــود 
بــه تنهایــی و یــا دوتایــی یــک فیلتــر داشــته 

باشند 
•  محلــی هم برای دپوی مصالح در صورتی  
که دســتگاه تولید بتن الیناربینی اســت باید 
کــه حداقل بــرای یــک هفته  مــد نظــر باشــد 

مصالح دپو شود.
کهــا هــم فضــای  •  بــرای توقــف و پــارک ترا
کافــی پیــش بینــی شــود.چنانچه از ســیمان 
کتــی اســتفاده می شــود ، حتمــأ یــک انبــار  پا

الزم  کتــی  پا ســیمانهای  بــرای  سرپوشــیده 
است

- محوطــه ی دســتگاه تولیــد بتــن و پــارک 
دســتگاههای حمــل بتــن و ســایر تجهیزات 
که  باید محصور بوده و نگهبان داشــته باشد 
از عبــور و مرور افراد متفرقه جلوگیری شــده و 

کنترل شود. هر رفت و آمدی 

دستگاه تولید بیس
بــرای تهیــه بیــس در پروژه  های راه ســازی از 
گ میل استفاده می شود  دســتگاهی بنام پا
که مصالح  وظیفه ی این دســتگاه این است 
مــورد نظــر برای تهیــه بیس را با نســبت های 
کــرده و بــه رطوبــت مورد  مشــخص مخلــوط 
کم را پس  کــه بهترین ترا نیاز برســاند بطوری 
کوبیدن ایجاد  از پخــش روی  ســاب  بیــس و 
نموده و بستری محکم و بادوام برای اجرای 

گردد. الیه  های آسفالتی 
این دستگاه تشکیل شده از:

کثر  1- فیــدر الینار بین یا ســیلو خطــی با حدا
چهار ســیلوی دارای ویبره بدنه و دریچه ای 

کنترل و تنظیم. قابل 
از  شــده  ج  خــار مصالــح  الواتورحامــل   -2

سیلوها.
3- الواتــور انتقــال دهنــده مصالــح بــه داخل 

میکسر.
کــه روی آن یــک  4- قیــف روی الواتــور فــوق 
برابــر  ســه  کثــر  حدا چشــمه های  بــا  تــوری 
کــردن از ورود  بزرگتریــن دانه برای جلوگیری 
در  اســت  ممکــن  کــه  درشــتی  ســنگ های 

مصالح باشد نصب شده است 
گیــری بار ورودی  5- تجهیزاتــی بــرای اندازه 

به میکسر، نصب شده روی شاسی الواتور.
6- میکســر بــا دو ردیــف قاشــقک بــرای هــم 
زدن مخلوط و راندن آن به سمت خروجی.

بــار  بــرای هدایــت تنظیــم شــده  7- شــوت 
خروجی از میکسر به الواتور انتهایی.

بــه  میکســر  از  مخلــوط  حامــل  الواتــور   -8
قفــل جلوگیــری  بــا  ســیلوی ذخیــره همــراه 

کننده از برگشت الواتور.
۹- شــوت مخصوص برای جلوگیری نمودن 
از جــدا شــدن دانه ها در زمــان ریختن درون 

سیلوی ذخیره.

10- سیلوی ذخیره.
و  ســیلو  از  مصالــح  خــروج  دریچــه ی   -11
کامیون هــای حمــل  هدایــت بــار بــه داخــل 

کننده بیس.
12- تانک ذخیره آب و پمپ های مربوطه.

13- سیســتم پخــش آب روی مخلوط درون 
میکسر.

14- پنــل اپراتــوری، تابلــوی بــرق و احتمــاآل 
یک دستگاه ژنراتور یدک.

که: محسنات این دستگاه در این است 
1- مصالــح بــا نســبت های دقیقتــری بــا هــم 

مخلوط می شوند.
کــه می توانــد  2- از ورود ســنگ های درشــت 
برای ماشــین آالت و الیه آسفالتی مسأله ساز 

شود جلوگیری می گردد.
و  تنظیــم  قابــل  بیــس  رطوبــت  میــزان   -3

کنترل می شود.
حمــل  کامیون هــای  بارگیــری  ســرعت   -4

کننده بیس افزایش می یابد.
کنار  •  محــل اســتقرار ایــن دســتگاه بایــد در 
مصالــح  دانه بنــدی  و  تولیــد  دســتگاه های 

باشد.
•  نیــاز به یــک رمپ برای ریختــن مصالح به 

داخل سیلوها دارد.
بارگیــری  بــرای  کــه  شــود  توجــه  •  بایــد 

کافی وجود داشته باشد. کامیون ها فضای 
•  حتمأ دستگاه در گودی قرار نگیرد که آب در 

زیر تجهیزات و یا محل بارگیری جمع گردد.
•   ایــن دســتگاه بعــد از هر بار اســتفاده باید 

کامأل تمیز شود )بخصوص میکسر آن(
•  قاشــقک های میکســر بازدیــد شــده و در 

ک اصالح و تعویض شوند. صورت استهال
گیربکس هــا بازدید شــده و نســبت  •  الکتــرو 
بــه روان بودن عملکــرد آن اطمینان حاصل 

شود.
• سنگ های روی سرند جمع آوری شود.

گیرهای زیر الواتورها بازدید شوند و در  •  گل 
صورت نیاز اصالح و تعمیر شود.

که درســت  • شــوتها و قیفهــا بازدیــد شــوند 
عمل نمایند و باعث جداســازی ریز و درشت 

مصالح از یکدیگر نشوند.
•  از عملکرد درســت دریچه  های سیلوها نیز 

گردد. اطمینان حاصل 

ماشین آالت
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