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 پاسخ دهنده گرامی؛
های عضو از هیات مدیره و دبیرخانه سندیکا و بمنظور تدوین دستورکار هیات مدیره سندیکا و این پرسشنامه با هدف شناسایی انتظارات شرکت

 های کاری دبیرخانه طراحی شده است.اولویت

 نام شرکت:

 سمت: نام فرد تکمیل کننده:

 آدرس ایمیل: شماره تماس مستقیم:
 

 صنعت برقکسب و کارهای : بررسی مسائل 1بخش 

صنعت برق تا چه میزان اهمیت دارد؟ میزان اهمیت  کسب و کارهای یک مسئله کلیدیبه نظر شما هر یک از موارد زیر به عنوان 

 هریک از موارد زیر را با انتخاب خیلی کم تا خیلی زیاد مشخص نمایید. 

 خیلی زیاد نمی دانم کم خیلی کم مسائل و مشکالت اصلی در کسب و کارهای صنعت برق

      کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش

      هاپروژهها و گذاری طرحکاهش سرمایه

           افزایش هزینه های نیروی کار

           برای تامین تجهیزات تامین ارز مورد نیاز

           های تابعه وزارت نیروخرید کاالهای خارجی توسط دولت و شرکت

      های تابعه وزارت نیروعدم کنترل و نظارت کیفی بر خریدهای شرکت

      کیفیت ارزان خارجیورود کاالهای بی

های بزرگ دولتی در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت )مس، انحصار شرکت
      فوالد و ...(

           عدم اجرای قوانین و مقررات حمایت از تولید داخل توسط وزارت نیرو

خرید کاال و های تابعه وزارت نیرو در معامالت و شرکت مالی عدم اجرای تعهدات
           خصوصی )عدم پرداخت یا دیرکرد پرداخت(از بخش خدمات

           های دولتی تابعه وزارت نیرومقررات گذاری یکسویه و جانبدارانه به نفع شرکت

           عدم وحدت رویه در قراردادهای حاکم بر صنعت برق

           هاوجود مقررات مخل و متعدد برای انجام فعالیت

           های بین المللیتحریم

           عدم حمایت و پشتیبانی دولت از صادرات صنعت برق

           انحصار دولت )وزارت نیرو( در صادرات انرژی برق

      های اجراییفساد مالی و اداری در دستگاه

 سایر: )لطفا نام ببرید(
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 خدماتی سندیکاهای کاری و :  اولویت2بخش 

زان باشد؟ میکاری سندیکای صنعت برق چه میزان دارای اولویت می( به نظر شما هر یک از موضوعات زیر به عنوان اولویت1

 اولویت هر یک از موارد را با انتخاب گزینه از خیلی کم تا خیلی زیاد مشخص نمایید.

 خیلی زیاد زیاد نمی دانم کم خیلی کم های کاری سندیکای صنعت برق ایراناولویت اهداف

صیانت از حقوق 
قراردادی اعضا در 
برابر کارفرمایان 

 دولتی

رفع مشکل قراردادهای متوقف و  پیگیری مشکالت حقوقی و قراردادی از 
 های سیاستگذار و کارگروه تدابیر ویژهدستگاه

          

های زیرمجموعه شرکترایزنی و مطالبه اصالح و استقرار قراردادهای تیپ در تمامی 
 وزرات نیرو

          

           اعمال تعدیل قراردادها متناسب با افزایش نرخ ارز و مواد اولیه )بخشنامه های جبرانی( 

حفظ جریان 
نقدینگی و توان 

های مالی شرکت
 عضو

      های عضو از کارفرمایان دولتیپیگیری پرداخت مطالبات معوق شرکت

      های صنعت برقارائه پیشنهادات کارشناسی برای تامین مالی پروژهتدوین و 

      و بازار سرمایهتسهیل تامین مالی شرکت ها از طریق تعامل با نظام بانکی 

حمایت از ساخت 
 داخل

تسهیل شرایط تامین مواد اولیه سازندگان از صنایع باالدستی )مس، آلومینیوم، فوالد و 
)... 

     

      پایش مناقصات و جلوگیری از خرید خارجی محصوالت مشابه داخلی 

      ها )مشکالت بانکی، گمرکی و ...( رفع مشکالت تامین تجهیزات پروژه

      بنیان و فناورانه ساخت داخل به بازار صنعت برقزدایی از ورود محصوالت دانشمانع

بازارسازی و رونق 
بخشی کسب و 

 کار

رونق بخشی بازار سازی و  ای متناسب با شرایط موجود در جهتهو ارائه مدلتدوین 
 کسب و کارهای صنعت برق

     

های شرکت های صادرکننده در تعامل با دستگاه های اجرایی و تسهیل فعالیت
 پشتیبانی از صادرکنندگان

     

های بهبود رویه
مالیات و تامین 

 اجتماعی
 حاکم بر مالیات و بیمه تامین اجتماعیبهبود شرایط و رویه های 

          

ارزیابی و تشخیص 
 صالحیت

 سازندگان ارزیابی و تشخیص صالحیت
          

           انتشار فهارس بهاجهت استعالم قیمت و ارائه مستندات  تدوین فهارس بها

تاثرگذاری بر 
سیاستگذاری 
عمومی جهت 
بهبود محیط 
 کسب و کار

ارتباطات با نهادهای حاکمیتی )مجلس، قوه قضاییه، دولت و ...(جهت اصالح توسعه 
 ها و مقررات حاکم بر صنعت برقسیاست

     

 های عضو به نهادهای تصمیم گیریانعکاس مسائل و مشکالت شرکتشناسایی و 
     

      تدوین راهکار در تعامل با نهادهای سیاسنگذار جهت اصالح نظام مالی صنعت برق
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باشد؟ میزان اولویت هر یک از موارد زیر را با انتخاب هر یک از خدمات زیر چه میزان دارای اولویت می( به نظر شما ارائه 2

 گزینه از خیلی کم تا خیلی زیاد مشخص نمایید.

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم خدمات سندیکای صنعت برق

ها و موضوعات مهم اطالعات مورد نیاز شرکتاطالع رسانی قوانین و مقررات و 
           در پیام رسان هاف اینستاگرام و بولتن رسانا به صورت روزانه صنفی

های آماری از وضعیت ها و ارائه گزارشنظرسنجی و جمع آوری اطالعات شرکت
           موجود صنعت

بران/ کانال نشریه ستتولید و انتشار نشریات تخصصی و الکتریکی )بولتن خبری/ 
      تلگرامی و ...(

      ایجاد دایرکتوری اعضا در سایت سندیکا و تخصیص پروفایل اختصاصی

      تهیه فهرست و معرفی توانمندی های اعضا در کاتالوگ فارسی و انگلیسی

      درج اگهی اعضا در سایت سندیکا و ایجاد لینک مستقیم سایت شرکت عضو

           های آموزشی تخصصیدورهبرگزاری 

           های تخصصی در حوزه مرتبط با کسب و کاربرگزاری سمینارها و کارگاه

      ارائه تسهیالت ویژه برای استفاده اعضا از مراکز معتبر آموزشی 

      ری مشکالت اعضا با نهادهای دولتییپیگ

      حل اختالف و داوری

           ای و تخصصیای در امور حقوقی، بیمهمشاورهارائه خدمات 

      ارائه خدمات رفاهی )مانند خدمات بیمه ای و ...(

های معتبر بیمه، مانند بیمه مسئولیت، اتش سوزی با ارائه خدمات بیمه ای شرکت
      تخفیف ویژه

کارکنان تسهیل امکان بهره برداری اعضا از بیمه تکمیلی درمان گروهی 
      های عضو سندیکاشرکت

های معتبر در حوزه خدمات اتوماسیون ارائه نرم افزارهای اتوماسیون اداری شرکت
      اداری

توسعه ارائه خدمات کسب و کار)انواع مشاوره و خدمات اختصاصی( به اعضا از 
      طریق سامانه خدمات

های بصورت حقیقی و شبکههای عضو سازی و تسهیل ارتباط بین شرکتشبکه
           مجازی

      اعزام و پذیرش هیات های تجاری

 سایر: )لطفا نام ببرید(

          

 


