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 نتایج پیگیری اهی مصوبات هیات مدریه
  هیأت مدیره و دبیران هشت تشکل مهندسی کشور برای جلسه مشترک در با دعوت از روسای  جلسهبرگزاری

 خصوص انتخابات شورای هماهنگی

  شرکتهای عضو در مورد نشست با اعضای شورای شهر و شهردار تهران برای اعضای تنظیم و ارسال بخشنامه به

 سندیکا

 پیگیری ها در خصوص ثبت نشان )لوگو( سندیکا 

  تشکیل جلسه جهت بررسی چگونگی برگزرای جشن هفتاد سالگی سندیکا 

  ازرگانیلیست کمیسیونهای اتاق بپیگیری دریافت 

 سالگی سندیکا 70در خصوص جشن  برگزاری جلسات 

  برنامه ریزی برای تشکیل جلسه در خصوص انتخابات شورای هماهنگی با حضور آقایان: دادمان، ملکیانی

 ، خوانساری و گالبتونچیفرد،عطاردیان

  نفر  از اعضای شورای شهر تهران )ریاست کمیسیون عمران، عضو کمیسیون بودجه و عضو کمیسیون  3جلسه با

 حمل و نقل( 

  اعضای منتخب هیات مدیرهبررسی آیین نامه داوری سندیکا توسط برنامه ریزی برای 

 بررسی آیین نامه کمیسیون عضویت 

 ا امور قراردادهای قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء انجام برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری جلسه ب 

  دیکا توسط کمیسیون تحقیق  و توسعهبرنامه ماموریت و تعیین اهداف سنبررسی 

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

 ادامه همکاری سندیکا با شورانگی بررسی نتایج انتخابات هیات اجرایی شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی و چگو 

  یه ماموریت سندیکا تهیه شده توسط در خصوص موضوع همصدایی با تشکلهای مختلف مندرج در بیانبحث

 کمیسیون تحقیق و توسعه

  یق و توسعه به کمیسیونها محورهای بیانیه مصوب ارائه شده از سوی کمیسیون تحقابالغ 

 میسیون حقوقیک هبررسی آیین نامه دادرسی تجارت ب ابالغ 

  توسعه و تحقیق کمیسیون پیشنهاد اساس بر پایش و ریزی برنامه کمیته تشکیل تصویب و بررسی موضوعبررسی 

  و تهیه گزارش فنی از مناطق زلزله زدهسفر آقایان  مهندسان یوسفیان و  عابدیان به کرمانشاه 

 همایش شرکت هسکو وابسته به هپکو حمایت معنوی از 

  تایید پذیرش عضویت شرکت پایدار پی سازه 

 هندس توحید زورچنگ در برنامه رادیویی حضور آقای م 

  تشکیل میزگرد در خصوص ویژه نامه درگذشت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی 

  خصوص کمک رسانی به زلزله زدگان غرب کشوردرخواست از اعضا در 

  تعامل با شورای هماهنگیهماهنگی اعضا هیات مدیره در خصوص چگونگی همکاری و 

  تهیه نامه در خصوص معرفی آقای مهندس عطاردیان بعنوان نماینده سندیکا در مرکز ملی رتبه بندی و اعالم به اتاق

 ایرانبازرگانی 
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 خالهص عملکرد کمیسیون اه
مات کمیسیون   اقتصاد:اهم اقدا

 بررسی روش های تامین مالی پروژه ها 
 کارگروه های الزم برای کمیسیون از جمله کارگروه فرابورس، کارگروه پروژه های نیمه تمام، کارگروه بانک تعیین 
  بررسی پیش نویس جبران خسارت اسناد خزانه اسالمی که توسط شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی تهیه شده بود

 و اعالم نظرات کمیسیون و سندیکا به شورا
  اقتصاد و بررسی موضوعات مرتبط با کمیسیون اقتصادساختار سازمانی کمیسیون 
  برگزاری نشست با نمایندگان فرابورس به جهت بررسی یکی از راههای تامین مالی سرمایه از بازار سرمایه برای شرکت

 این موضوع همچنان در حال پیگیری است.های عضو سندیکا که 

 
مات کمیسیون فنی   اهم اقدا

 های اخیر کارهای پیمانکاری، مستندات قیمت دهی پیمانکاران در مناقصات بر اساس  ادامه بررسی شرایط مناقصه

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

 شرایط نامعقول در شرایط مناقصه

  و اعالم به سازمان برنامه 96تهیه  نرخ عوامل شاخص های تعدیل تا پایان شهریور سال 

 شرکت نمایندگان در جلسات استاندارد مصالح 

 شرکت نماینده در جلسات بررسی فهرست بها آبیاری و زهکشی 

 بررسی نقاط ضعف و قوت بخشنامه سرجمع جدید 

  تشکل 5بررسی مفاد شرایط عمومی پیمان پیشنهادی 

  عالم مشکالت و پیشنهاد های مربوط به دبیرخانه و ا 1394بررسی آئین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب سال

 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 12کمیته ماده 

 تحلیل گزارش آقای مهندس یوسفیان از بازدید بعمل آمده از مناطق زلزله زده 

 بررسی روش های تامین مالی و نقش سندیکا در این ارتباط 

  شرکت فوالد ساختمان ایستاارائه نظرات در خصوص گزارش نماینده 

  55بحث و تبادل نظر در خصوص بازنگری نشریه شماره 

 ( در جلسات ، بلند پایه، سکوکار، سیویل آسینراهنمایی اعضا )شرکت های بتن شانتیه، فوالد ساختمان ایستا، بهمبر

 دگانکمیسیون و رفع موارد ابهام مطروحه در ضوابط و بخشنامه ها و قوانین از قرارداد نامبر

  بحث در خصوص زلزله کرمانشاه و حضور کارگروه سندیکا در محل و بررسیهای گستردگی تخریب و نحوه کمک

 رسانی

 بحث در خصوص شرایط عمومی پیمان 

 بحث در خصوص آیین نامه تضمین در مناقصات 

 

 



 

3 

مات کمیسیون   ااشتنرات: اهم اقدا
  میزگرد در خصوص رقابت پذیری حلقه گمشده با حضور آقای عباس ارون تاج 

 بررسی مطالب ماهنامه شهریور و تصمیم گیری در خصوص آن 

 تمرکز بر روی زلزله کرمانشاه و جمع آوری عکسهای مر بوطه و چاپ برروی جلد نشریه 

 ها و بخش خصوصی برای آبان ماهای با موضوع تحریمسرمقاله 

 ا آقای دکتر مقدس زادهمصاحبه ب 

 ایگزارش از همایش اخالق حرفه 

  ماه آینده 3تصویب انتشار ویژه نامه مربوط به جشن هفتاد سالگی طی 

  سالگی سندیکا 50پیدا کردن مستندات مربوط به جشن 

 رسانیتهیه و تکمیل بروشور اولیه اطالع 

  و خاطرات خودانتشار دعوتنامه از شرکتهای عضو سندیکا برای ارسال مستندات 

 انجام مصاحبه با بزرگان صنف درباره تاریخچه سندیکا 

 –رضوی  –نوروزی  –فرد ملکیانی –پورشیرازی  –انصاری  –معدلی  –خوانساری  –آقایان مهندسان: عطاردیان 

 عظیمی –درودیان  –آزاد  –آذری  –زاده هاشم

  های ماهنامه منطبق با این سطح از برگزاری امهسالگی در سطح سوم و در داخل سندیکا، و برن 70برگزاری جشن

 جشن باشد.

 تهیه مقاله جشن هفتادسالگی سندیکا 

 تشکیل گروه تلگرامی برای ماهنامه آبادگران 

 تنظیم فرم نظرسنجی از اعضا درباره ماهنامه پیام آبادگران 

 پوشش خبری دیدار کمیسیون اقتصادی سندیکا با فرابورس 

  مهر در سرمقالهپرداختن به مسئله مسکن 

 ای با مدیران یکی از بانکهای خصوصی مصاحبه 

 هایی با محوریت دوران سازندگی انجام مصاحبه 

 ان ماه زده برای ماهنامه آبگزارش آقای مهندس یوسفیان از مناطق زلزله 

 گذاری نشریه گزارش آقای مهندس مصطفی زاده از جلسه شورای سیاست 

  گرددشود یا مطلب آنها در نشریه منتشر میبرای افرادی که با آنها مصاحبه میجلد ماهنامه  10تصویب ارسال 

 

مات کمیسیون   ماشین آالت: اهم اقدا
 تشکیل جلسه عمومی با موضوع تدوین تقویم آموزشی و نمایشگاه تخصصی ماشین آالت 

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

  نظر مبلغ  تجدید –تداوم فعالیت های کمیته کارشناسی  –دعوت از نمایندگان شرکتهای عضو انجمن راهسازان

 شهریه دوره های آموزشی ایمنی و سایر دوره های آموزشی

 برگزاری جلسات هسته مرکزی آموزش و تدوین تقویم اموزشی فصل زمستان سندیکا 
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مات کمیسیون   قوانین و مقررات:اهم اقدا
  م و ارائه نظرات قانون برگزاری مناقصات، تهیه گزارش به هیات مدیره محتر 12آیین نامه اجرای ماده  "ج"بررسی بند

 سندیکا به شورای هماهنگی تشکلهای فنی و مهندسی کشور

 م نظرات ت دولتی بنا به درخواست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و اعالبررسی آیین نامه تضمین معامال

 12کمیسیون به هیات مدیره محترم و ارسال به کمیته ماده 

 ی و بررسی اسناد خزانه اسالمی و مشکالت این اسناد و شرکت در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوص

 اعالم نظرات سندیکا در این شورا

 ت و قانون مالیات های مستقیم و حضور در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دول 186ماده  3بصره بررسی ت

 بخش خصوصی و گزارش موضوع به هیات مدیره محترم و حضور در جلسه اصلی شورای گفت و گوی دولت و بخش

 خصوصی در خصوص این موضوع در دستور کار کمیسیون فرار دارد.

  راه با قانون تامین اجتماعی و گزارش به هیات مدیره محترم در خصوص موضوع فوق هم 41بررسی طرح حذف ماده

 پیشنهادهای اجرایی

 تشکیل کارگروه مالیاتی و بررسی نمایندگان حل اختالف مالیاتی برای حضور در جلسات هیات ها 

 

 

 

مات کمیسیون   تحقیق و توسعه:اهم اقدا
  أمین مالی و تارائه گزارشهای کارگروههای  /96سندیکا در سال بحث در مورد سند مربوط به اقدامات مأموریت

 عضویت/ پلت فرم خلق مشترک تبادل نظر شد

 برگزاری جلسه کارگروه نحوه برخورد با نهادهای نظامی در پروژه های عمرانی 

 موضوع انجام خدمات ویژه برای اعضا از طریق دبیرخانه به هیات مدیره پیشنهاد گردد 

 ره ، جهت تامین مالی پروژه نمونه جهت تصویب به هیات مدیره ارسال و پس از تصویب هیات مدی نمودارگردش کار

سیم کار ارجاع به کمیسیونهای تخصصی و یا برون سپاری تصمیمات از سوی هیات مدیره ابالغ گردد. مقرر شد تق

موریت سندیکا در راستای بیانیه ما مربوط به  نمودار درختی اقدامات انجام پذیرفته در کمیسیون تحقیق و توسعه  در

 کمیته راهبری انجام و پس از تصویب کمیسیون ، از طریق هیأت مدیره محول شود 

  لسه آتی جبررسی بیشتر قرارگرفته و در  موردنامه ارسالی از سوی موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث

 کمیسیون مجددا زمانی برای تشریح فعالیتهای موسسه گذاشته شود

 / تغییرات در  تشکیل کمیته جهت بررسی راهکارهای فعال سازی مؤسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی

 نمودار درختی بیانیه مأموریت سندیکا/تشکیل کمیته برنامه ریزی و پایش

 ادامه بررسی بیانیه ماموریت هدف سندیکا / نحوه ارتباط شاخه جوانان 

  ود بررسی عدم وج-ای مستقل به منظور برنامه ریزی و پایش اهداف سندیکاتصویب تشکیل کارگروه و کمیته

 اطالعات کافی در مورد مرجع اعالم گزارشات کمیسیونها
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مات کمیسیون   :حقوقیاهم اقدا

  آیین دادرسی تجاری بنا به درخواست اتاق بازرگانی ایران و مصوبه هیات مدیره محترمبررسی 
  ،بررسی مشکالت حقوقی شرکت های عضو سندیکا )شرکتهای لوجانک، فوالد ساختمان ایستا، سداد،  بتن شانتیه

 کاربردکار، ناورود(
  قضاییبررسی موضوع احضار مدیران عامل در حوادث ناشی از کار به مراجع 
 بررسی آیین نامه داوری سندیکا 

 

 

 
 نتایج پیگیری اهی هفتگی دبیرخاهن

 گزارش حضور نمایندگان سندیکا در مرکز پژوهشها در جلسات مالیات بر ارزش افزوده 

  مشکالت پیمانکاران احکام با موضوع بررسی رئوسقانون  12شرکت در کمیته ماده 

 پیگیری و مکاتبه در خصوص درخواستهای اعضا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 دریافت پاسخ نائب رییس شورای اسالمی شهر تهران به پیام تبریک سندیکا 

  راه اندازی سیستم ایمیلینگ سندیکای شرکت های ساختمانی ایران با دامنهmailacco.ir 

  جلسه کمیته راهبری کمیسیون تحقیق و توسعه در محل سندیکابرگزاری 

 شرکت در جلسات شورای هماهنگی 

 رائه گزارش هماهنگی جهت بازرسی فنی از سیستم دوربین های مداربسته و سیستم امنیتی ساختمان سندیکا و ا

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

 ماسیون اداریهمکاران سیستم جهت آموزش مجدد پرسنل جهت بهره برداری کامل از امکانات اتو مذاکره با شرکت 

  نگیتشکل صنعت احداث عضو شورای هماهنگی در مورد انتخابات پیش روی شورای هماه 7جلسه با اعضای 

 شکلها پس از تزی دریافت نامه از سوی معاونت امور تشکل های اتاق ایران در خصوص مباحث حمایتی و توانمندسا

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

 این خصوص بطور کامل صورت پذیرفته است.

 ه شرکت هریسوندریافت گواهینامه های دوره آموزش ایمنی ویژه کارگری برگزار شده توسط سندیکا در محل کارگا 

 گواهینامه های دوره آموزش ایمنی ویژه مسئولین ایمنی )برگزار شده در محل سندیکا( دریافت 

 مکاتبات با اعضا، شورای هماهنگی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کار 

  دعوت از شرکتهای عضو برای حضور در نشست با حضور اعضای شورای شهر و شهردار تهران 

  رانبرای اتاق تهران طبق درخواست معاونت تشکلهای اتاق تهتکمیل و ارسال اطالعات اعضای سندیکا 

 همعرفی آقای مهندس ملکیانی فرد بعنوان نماینده سندیکا در نهاد تعامل سازمان برنامه و بودج 

  دگان جلسه مشترک کارگروه ماشین آالت با انجمن تولیدکنندگان و واردکننهماهنگی، دعوت و برگزاری 

  مه درخواست اعالم مشکالت حوزه مالیاتی شرکتهای عضو به سندیکا برای طرح در بخشناتدوبن و اطالعرسانی

 کارگروه مالیاتی
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 نامه به آقای دکتر نوبخت  برای اعالم فهرست طرحهای عمرانی نیمه تمام به سندیکا 

  عضو رکتهای شنامه به سردار عبدالهی رئیس قرارگاه خاتم االنبیا )ص( برای تشکیل کارگروه جهت حل مشکالت

 سندیکا

 نامه به آقای سالح ورزی جهت طرح موضوع اسناد خزانه اسالمی در اولین جلسه شورای گفتگو 

 ضربارسال لیست اسامی شرکتهای فعال و باسابقه و کارآفرین برای دومین دوره مراسم نشان امین ال 

 اهنگی نامه اعتراض به پیش نویش بخشنامه جبران خسارت اسناد خزانه اسالمی به شورای هم 

  اسامی تشکلهای عضو اتاق ایران به مؤسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی 

 و حرفه ای کشور  ارسال نمومه تفاهم نامه همکاری آموزشی به آقای سازگارنژاد معاونت محترم و رئیس آموزش فنی 

 کز تحقیقات و کا زیر نظر مربرگزاری دوره آموزش ایمنی ویژه مدیران عالی شرکتهای صنعت احداث در محل سندی

 تعلیمات وزارت کار

  حل سندیکا زیر شرده آموزش مدیریت ریسک در ایمنی ویژه مدیران و مسئوالن ایمنی شرکتها در مفبرگزاری دوره

 نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار

 ستاندارد جهت کا بصورت اتدوین فرمت جامع اطالعات اعضا و اجرای برنامه جمع آوری کلیه اطالعات اعضای سندی

 بهره برداری ها و رفع نیازهای فعلی و ایجاد امکان تحلیل اطالعات سندیکا

  صوص تدوین خبرگزاری نشست هم اندیشی با کارشناسان و صاحبنظران ماشین آالت )شرکتهای عضو و برندها( در

 برنامه آموزشی منسجم و کاربردی ماشین آالت

 برنامه آموزشی ماشین آالتدر خصوص تدوین  اتبرگزاری جلس 

 شرکت در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع مشکالت اسناد خزانه اسالمی 

  تشکل مختلف در خصوص انتخابات شورای هماهنگی در محل سندیکای  8شرکت در جلسه هم اندیشی با

 شرکتهای تاسیساتی

 ت اطالعارسال آیین نامه دادرسی تجاری به اعضای هیات مدیره جه 

 ام به خارج از کشوردریافت پاسخ از سازمان تامین اجتماعی در خصوص مکاتبات با موضوع  بیمه کارگران ایرانی اعز 

  نشست با کارشناس وزارت کار در خصوص بررسی مشاغل سخت و زیان آوربرگزاری 

  حضور در کمیته مرکزی اعطای نشان عالیHSE و برگزاری اولین جلسه در وزارت راه و شهرسازی 

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

 سندیکا 97درج در سالنمای  برنامه ریزی برای دریافت آخرین اطالعات ارتباطی اعضا جهت 

 مرادومین سال پیاپی در جهت تسریع و سهولت  راحی و به کارگیری ثبت اطالعات آنالین اعضا برایط 

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

 ارسال پیام تبریک به جناب آقای عدل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

 ی اجراییمکاتبه با سازمان تامین اجتماعی در خصوص استفاده از اتباع خارجی در طرح ها 

 پیگیری پرداخت حق عضویت معوقه از اعضای سندیکا 

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

 اسالمی شورای مجلس عمران کمیسیون اعضای با جلسه خصوص در پیگیری 

 و  مسائل طرح و نوبخت دکتر آقای جناب بودجه و برنامه سازمان محترم ریاست و جمهوری ریاست معاون با دیدار

 بودجه و برنامه سازمان محل در پیمانکاران مشکالت
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 های راهنمایی و اندیشی هم و مربوطه مشکالت و موضوعات طرح و دبیر با سندیکا اعضای از برخی حضوری دیدار 

 الزم

 ل سخت و موضوع مشکالت اسناد خزانه اسالمی شاغ شرکت در جلسه کمیته بیمه و مالیات شورای هماهنگی با

 زیان آور

  ماشین آالت، ثروت ملی"پیگیری در خصوص برگزاری همایش ساالنه ماشین آالت با نام" 

 گزاری دوره های آموزش ایمنی فصل زمستانتدوین برنامه پیشنهادی  بر 

 گانی تهرانپیگیری تعریف کاربران، دریافت اطالعات و آموزش بهره برداری از اتوماسیون اداری اتاق بازر 

  انتخابات کانون عالی کارفرمایی مجمع عمومی و برگزاری 

 امضا تفاهم نامه با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 

 همیاری برای زلزله زدگان غرب کشور به اعضا در خصوص نیواطالعرسا تهیه نامه 

  تهیه نامه درخواست مالقات با ریاست محترم ریاست محترم مجلس شورای اسالمی 

 برگزاری شورای سیاستگزاری نشریه آبادگران 

 تجمیع و ارسال  لیات بر ارزش افزوده جهتارسال فراخوان به اعضا برای دریافت نظرات در خصوص اصالح قانون ما

 به کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران

 اطالعرسانی گردهمایی آشنایی با فعالیتهای اتاق تهران به اعضا 

  اطالعرسانی چاپ کتاب دستورنامه رابرتز به اعضای سندیکا 

  اد میزانی در بزرگداشت همسر جناب مهندس قبارسال پیام تسلیت، اطالعرسانی و هماهنگی ارسال گل و حضور

 ریاست سابق دفتر فنی سندیکا

 شرکت درجلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خصوص اوراق خزانه 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان 22مبحث  شرکت در جلسه مربوط به 

 

 

 

 

 

کاتبات   وارده و صارده  وضعیت م
 فقره 352: نامه های وارده                |             فقره 493: نامه های صادره

اهبردی ریاساات ربودجه، معاونت اهم مکاتبات )وارده و صااادره( شااامل: مکاتبات با اعضااا / مکاتبات با سااازمان برنامه و  

نک  جمهوری،  شااورای هماهنگی تشااکلهای مهندساای، اتاق های بازرگانی، مرکز پژوهش های مجلس، بانک مرکزی، با  

سازمان تامین اجتماعی، بیمه مرکزی، وزارت نفت، وزارت ن       شت مجلس، وزارت کار،  سیون بهدا سیان، کمی یرو، وزارت پار

عاون، کار تمجلس شورای اسالمی،  دفتر ریاست جمهوری، نظام فنی و اجرایی، وزارت     راه و شهرسازی، کمیسیون عمران   

معاونت های      و رفاه اجتماعی، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی وبهداشااات کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،             

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و ...
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کاخالهص گزارشی از  جلسات  بیرونی از   سندی
 جلسات شورای هماهنگی درباره نظام فنی و اجرایی / برنامه شورا 

  شورای گفتگو(12کمیته ماده  حضور  فعال در جلسات( 

  صنعت احداثموسسه  تحقیق برای توسعه  اتدر جلسحضور 

  مجلس یمرکز پژوهش هاحضور  فعال در جلسات 

  نگیکارگروه تعیین استراتژی شورای هماهحضور  فعال در جلسات 

  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصیحضور  فعال در جلسات 

  مرکز پژوهشهای مجلس حضور  فعال در جلسات 

   و کار اتاق تهران کمیسیون کسبحضور  فعال در جلسات 

 ی کشورحضوردر انتخابات هیات اجرایی و هیات بازرسان شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی، حرفه ا 

  برخی از  صالحیت در شورای هماهنگی در مورد تغییر آیین نامه تشخیص صالحیت و اصالحجلسه کمیته تشخیص

 ماده های مربوطه

 جلسه تامین مالی و کمیته راهبردی مؤسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث 

  صوص توسعه خجلسه ریاست محترم هیات مدیره سندیکا با جناب آقای سیف معاون امور تشکلهای اتاق ایران در

 مکاری های فی مابینه

  اتاق (/ سازکارهای دقیق برای عضو گیری 97کمیته تعامل با با اتاق ) انتخابات سال 

 کمیته بیمه و مالیات شورای هماهنگی با موضوع اسناد خزانه اسالمی 

  تولید و  قانون رفع موانع 46شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی : اعتراض بخش خصوصی به اجرای حکم ماده

دید در مورد نهادات اصالح قانون / اعتراض بخش خصوصی به آیین نامه اجرایی موضوع فوق بود که مقرر گرپیش

مل و بانک صدور خدمات فنی و مهندسی اسناد حسابرسی گردد و برای سایر موارد تصمیم گیریبین بانکهای عا

شخاص حقوقی/ مقرر زیابی دارایی های امرکزی اتفاق بیفتد/ موضوع تعلق مالیات برافزایش بهای ناشی از تجدید ار

 درج شود.  97گردید پیشنهاد و اصالح در الیحه بودجه 

  شرکت در جلسه استاندارد 

  بازنگری بخشنامه ها و آیین نامه ها در شورای هماهنگی 

  جلسه و مصاحبه با دکتر عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه 

 : ه دفتر بتنظیم نامه  –آیین نامه  2اصالح جداول پیوست  جلسه شورای هماهنگی با موضوع تشخیص صالحیت

 نظام فنی و اجرایی 

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

  آیین نامه تشخیص صالحیت 2کمیته تشخیص صالحیت شورای هماهنگی: اصالح جدول پیوست 

  شورای هماهنگی در خصوص انتخابات شورای هماهنگیتشکل عضو  8جلسه هم اندیشی و تعامل 

 71 امین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع اسناد خزانه اسالمی 

 جلسه در وزارت کار با موضوع اتباع خارجی غیر مجاز 

 و  سائلم طرح و نوبخت دکتر آقای جناب بودجه و برنامه سازمان محترم ریاست و جمهوری ریاست معاون با دیدار

 ریزی برنامه و مدیریت سازمان در پیمانکاران مشکالت
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  کمیته بیمه و مالیات شورای هماهنگی با موضوع مشکالت اسناد خزانه اسالمی شاغل سخت و زیان آور 

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

  و فن آوری با موضوع هم اندیشی و تفاهم و همکاری بین انجمن ها و جلسه همایش نشست انجمن ها با پارک علم

 شرکتهای دانش بنیان 

  :روش تصمیم گیری  2کارگاه آموزشی روشهای تصمیم گیری تشکلها 

  انون ق 186ماده  3جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی اعتراض تشکلها به تبصره

 مالیاتهای مستقیم

 زشی روابط عمومی در تشکلهای اقتصادیکارگاه آمو 

 کمیته تخصصی تشخیص صالحیت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 

 

 

 

 

داهی آموزشیر  ربگزار شده توسط دبیرخاهن ویدا
 ر:برگزاری دوره های آموزشی ایمنی زیر نظر مستقیم مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کا

  ایمنی شرکتهای پیمانکاریبرگزاری دوره آموزش ایمنی ویژه مسئولین 

 برگزاری دوره آموزش ایمنی ویژه مدیران عالی شرکت های پیمانکاری 

 

 ولوو ازفروش پس ومرکزخدمات تولید بازدیدازخطبرگزاری 
 

 

 

 

کا داه و نشست اه رد سندی  ربگزاری رویدا
 هم اندیشی نهادهای مدنی های نشست

 مجمع عمومی و انتخایات کانون عالی کارفرمایی 

 نشست هم اندیشی هفت تشکل همسو در خصوص انتخابات شورای هماهنگیبرگزاری 

 سندیکا با انجمن واردکنندگان ماشین آالت صنعتی و معدنیهیات مدیره مشترک نمایندگان نشست 

 تهران داریرشههمکاری با مشکالت  موضوعبا نمایندگان هیات مدیره سندیکا و اعضاء سندیکا هم اندیشی نشست 

 نمایندگان سندیکا و برخی از اعضا با شهردار و رئیس شورای شهر تهراننشست 

 از استاندار اسبق سیستان و بلوچستانتجلیل برگزاری 

 کارگاه مطالعه تطبیقی راهکاری برای کمک به کاهش فقر توسط سمن های ایرانیبرگزاری 

 کارگاه نقش سمن ها در سیاست گذاریبرگزاری 

 

 

 



تشکلی سر افراز از فرهیختگان

عقل گرا ، دانشگرا و تکثر گرا

سخت کوش ومردم گرا 

سندیکاي شرکت هاي ساختمانی ایران

1326-1396



گزارش پیش رو جهت اطالع اعضـــــــــاي محترم هیات مدیره 

سـندیکاي شـرکت هاي سـاختمانی ایران از فعالیت عملکرد سـه 

ماهه سـوم سـال جاري (پاییز 1396)  دبیرخانه اجرایی سـندیکا 

تهیه و تدوین گشته است.
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