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 1396سال در  ایراناهم اقدامات و دستاوردهای سندیکای صنعت برق  -1
، «قراردادهای تیپ»، «قراردادهای متوقف»، «مالیات»های در حوزهخالصه اقدامات و دستاوردهای بدست آمده  ،گزارشدر این بخش 

پیگری مطالبات »، «1397الیحه بودجه سال »، «حقوقی و قراردادها»، «بیمه تامین جتماعی»، «کارگروه مجلس»، «کارگروه راه حل»

های تحمایت از شرک» ،«ارزیابی و تشخیص صالحیت»، «توسعه صادرات صنعت برق»، «هاو تعرفه تدوین فهارس بهای برق»، «اعضا

همکاری »، «های سندیکارسانهپیگیری منافع اعضا از طریق »، «دی کسب و کار صنعت برق ایرانسند راهبرپیشرفت »، «بنیاندانش

 شود:ارائه می «های تخصصیبرگزاری مجامع و نمایشگاه»و  «پژوهش و برنامه ریزی»، «های اقتصادیبا تشکل

 

 قراردادهای تیپ -1-1

 اقدامات آتی دستاوردها اهم اقدامات

 پتی قراردادهای کارگروه توسط کاال خرید تیپ قرارداد بررسی 

 الکا خرید تیپ قرارداد اصالح برای توانیر شرکت با مکاتبه 

 یپت قرارداد اصالح و بررسی خصوص در مشترک جلسات برگزاری 
 کاال خرید

 راردادق تیپ نویسپیش از نسخه آخرین دریافت برای رییپیگ 
 توانیر شرکت کاالی خرید

 هایشرکت توسط مناقصات اسناد و تیپ قرارداد رعایت پیگیری 
 ایمنطقه برق و توزیع

 یپت قرارداد ویرایش در سندیکا نظر مورد اصالحات اعمال پیگیری 

 ات پیشنهادی برای درج در قرارداد تیپحالصارسال ا 

 ااجر برای تیپ قرارداد بالغا 
 (اول ویرایش)

 پتی قرارداد تدوین و تنظیم 
 بر کاال( دوم ویرایش) خرید

 مطرح پیشنهادهای اساس
 کاسندی تیپ قرارداد کارگروه

  تالش برای اصالح قرارداد
تیپ براساس نظرات 

 کارشناسی شده سندیکا

 اجرای مستمر پایش 
 توسط کاال خرید قراردادتیپ
 کارفرمایان

 اساس بر قرارداد روزکردن به 
 موجود شرایط

 دوم ویرایش ابالغ پیگیری 
 تیپ قرارداد

 تیپ قرارداد از استفاده پایش 
 کارفرما هایشرکت در
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 قراردادهای متوقف -2-1

 اقدامات آتی دستاوردها اهم اقدامات
 ولتید کارفرمایان با سندیکا عضو هایشرکت قراردادهای بررسی 

 اعضا حقوق احقاق برای

 ادقرارد فسخ از جلوگیری برای کارفرما عامل مدیران با مذاکرات 

  تضامین ضبط و

 قراردادهای خصوص در توانیر شرکت عامل مدیر مشاور با مذاکره 

 متوقف

 جمهور رئیس اول معاون نظارت و هماهنگی معاونت با مکاتبه 

 سخف از جلوگیری برای سندیکا درخواست پیگیری خصوص در

 هانامه ضمانت ضبط و قراردادها

 ضبط و قرارداد فسخ جلوگیری و بررسی جلسات در حضور 

 هانامه ضمانت

 شورای مجلس انرژی کمیسیون ریاست با جلسه و مکاتبه 

 برق صنعت قراردادهای خصوص در اسالمی

 اسالمی شورای مجلس انرژی کمیسیون با نشست برگزاری  

 شورای مجلس 44 اصل ویژه کمیسیون از موضوع پیگیری 

  اسالمی

 عالی شورای از مجوز اخذ درخواست و توانیر شرکت با مکاتبه 

  فنی

 وانیرت و نیرو وزارت سندیکا، مجلس، مشترک نشست برگزاری  

 ایطقهمن برق برنامه، سازمان سندیکا، مشترک نشست برگزاری 

 خوزستان

  برگزاری نشست مشترک با مدیرکل پارلمانی شرکت توانیر جهت

 اخذ مجوز الزم از هیات وزیران

 تضامین ضبط از جلوگیری 

 قراردادها از بسیاری

 نظارت و هماهنگی معاون مکاتبه 

 در جمهور رئیس اول معاون

 فسخ از جلوگیری خصوص

 نامه ضمانت ضبط و قراردادها

 با قرارداد طرف هایشرکت

 نیرو وزارت

 سرئی با توانیر شرکت مکاتبه 

 خذا برای مجلس انرژی کمیسیون

  مجوز

 مدیریت کارگروه تشکیل 

 توانیر با قراردادی اختالفات

 و سندیکا مشترک متن تنظیم 

 مجلس به ارسال و توانیر شرکت

 معضل حل و بررسی 

 در متوقف قراردادهای

 اختالف مدیریت کارگروه

  قراردادی

 اننمایندگ با مستمر ارتباط 

 اسالمی شورای مجلس

 معضل حل برای

  متوقف قراردادهای

 مشترک نشست برگزاری 

 برای نیرو وزیر معاون با

 مشکل حل پیگیری

 و متوقف قراردادهای

 دور شروع از جلوگیری

  متوقف قراردادهای جدید

 

 پیگیری مطالبات اعضا -3-1

 دستاوردها اهم اقدامات
 های عمومی از های عضو طی فراخواناستعالم مستمر مطالبات شرکت

 همه اعضا
 مکاتبه و رایزنی با مقامات وزارت نیرو و توانیر جهت وصول مطالبات 

 یروی و توزیع ن ایهای برق منطقهمکاتبه و رایزنی با مدیران عامل شرکت
 برق برای وصول مطالبات اعضا

 

 های عضواستمرار پیگیری وصول مطالبات شرکت 

  دریافت دستور معاون برق و انرژی وزارت نیرو به مدیرعامل
شرکت توانیر مبنی بر اولویت پرداخت مطالبات اعضای 

 سندیکا

 



 

    9 

 سندیکای صنعت برق ایرانگزارش عملکرد   

 مالیات -4-1

 اقدامات آتی دستاوردها اهم اقدامات
  کارگروه مالیات با حضور مشاور مالیاتی سندیکا برگزاری جلسات

 برای طرح و بررسی مشکالت مالیاتی اعضا

 انعکاس مشکالت مالیاتی اعضا به سازمان برای بررسی و حل 

 ای همکاتبه با سازمان امور مالیاتی کشور برای اصالح قانون مالیات

 مستقیم

 یبررسی قوانین و مقررات معاف از مالیات مناطق آزاد تجار 

 های مستقیمپیگیری برای استفاده از ظرفیت قانون مالیات 

 بررسی راه کارهای برون رفت از مشکالت حوزه قوانین مالیات 

  تالش برای حضور نماینده سندیکا در جلسات هیات حل اختالف

 مالیاتی برای دفاع از حقوق اعضا

  پیگیری برای تمدید حکم نماینده سندیکا در جلسات هیات حل

 مالیاتیاختالف 

 عضویت نماینده سندیکا در هیات

های حل اختالف مالیاتی برای 

 دفاع از حقوق اعضا

  تمیدی حکم نماینده سندیکا در

 های حل اختالفهیات

 

  پیگیری مستمر
مشکالت مالیاتی اعضا 
برای بررسی و حل از 
طریق سازمان امور 
مالیاتی کشور، اتاق 

 بازرگانی و سایر مراجع

 

 

 اجتماعی تامین بیمه -5-1

 اقدامات آتی دستاوردها اهم اقدامات
 وثرم رسیدگی عدم خصوص در اجتماعی تامین سازمان با مکاتبه 

 مطالبات تشخیص بدوی هایهیات از بعضی در

 اجتماعی تامین سازمان هایبخشنامه مفاد اجرای برای تالش  

 تماعیاج تامین سازمان با اقتصادی هایبنگاه مشکالت پیگیری  

 به انعکاس و اجتماعی تامین سازمان کارشناسان تخلفات بررسی 

 سازمان

 خرید قراردادهای به بیمه حق شمول عدم بررسی 

 خصوص در اجتماعی تامین سازمان درآمد کل مدیر با مکاتبه 

  پیمانکاری قراردادهای بیمه حق تکلیف تعیین

 انکارکن بیمه حق خصوص در اجتماعی تامین سازمان با مکاتبه 

 قرارداد اجرای در شاغل

 اغلش کارکنان بیمه حق به اجتماعی تامین سازمان پاسخ دریافت 

 قرارداد اجرای در

 پیگیری برای تمدید بخشنامه جرائم کارفرمایان خوش حساب 

 در رسیدگی عدم انعکاس از بعد 

 این بدوی های هیات از بعضی

 تا و پیگیری سازمان توسط موضوع

 شد مرتفع مشکل این حدودی

 از برخی تخلفات انعکاس از بعد 

 دمور موضوع این سازمان کارشناسان

 این از که گرفت قرار پیگیری

  آمد بعمل جلوگیری تخلفات

 رد بازرگانی اتاق نمایندگی انتقال 

 سندیکا به اختالف حل های هیات

  تمدید بخشنامه جرائم کارفرمایان

 خوش حساب

 مستمر بررسی 
 تامین و بیمه مشکالت
 اعضاء اجتماعی

 با مستمر ارتباط 
 حل برای بیمه سازمان

 اعضاء بیمه موضوعات
 حق موضوع پیگیری 

 قراردادهای بیمه
 پیمانکاری
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  قراردادها و حقوقی -6-1

 اقدامات آتی دستاوردها اهم اقدامات
 بررسی مناقصات فاقد تعدیل 

 های عضو در خصوص مکاتبه با مدیران عامل شرکت

 انسجام صنفیدرخواست همکاری برای حفظ 

  ارسال قراردادهای فاقد تعدیل و درخواست اصالح و

 تمدید بخشنامه

  مکاتبه با شرکت توانیر برای جبران تغییرات نرخ ارز و

 هاافزایش شدید قیمت

 پیگیری برای اصالح و تمدید بخشنامه ارزی 

  ارسال مستندات برای شورای عالی فنی جهت تمدید

 بخشنامه ارزی 

  ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر برنامهمکاتبه با معاون

در خصوص تالطمات ارزی و لزوم اعمال تعدیل در 

 قراردادها

  بررسی مشکالت ناشی از افزایش قیمت فلزات و

 نامه های حسن انجام تعهدات درخواست تمدید ضمانت

 مکاتبه با مدیر عامل شرکت توانیر برای استفاده از قیمت-

 التفاوت نرخ فلزات ابههای واقعی برای محاسبه م

  پیگیری موضوع ارز طی برگزاری نشست مشترک با

 سازمان برنامه

  برگزاری جلسات مشترک با سازمان برنامه درخصوص

)انعکاس تعیین میزان انعکاس و بررسی مشکالت اعضا 

درصد ارزبری در قراردادهای خرید و انعکاس به توانیر 

 برای اجرا(

  خسارات ناشی از نبود تعدیالت چاره اندیشی برای جبران

 نرخ ارز و فلزات

  انعکاس الزام تعدیل نرخ ارز در قراردادهای جاری به قائم

 مقام دبیر شورای گفتگو

 دار نبودن فهرست بهای خطوط، پیگیری برای قیمت

 های فوق توزیع و انتقالپست

 قانون رفع  12های ماده بررسی مدل استفاده از ظرفیت

 عکاس به اتاق بازرگانیموانع تولید و ان

 

  انسجام بخشی صنفی میان

اعضای سندیکا و امتناع از شرکت 

 در مناقصات فاقد تعدیل

 های صورت با توجه به پیگیری

گرفته تمدید تعدادی از ضمانت 

های حسن انجام محقق نامه

 گردید

  مکاتبه شرکت توانیر با نظام فنی

اجرایی سازمان برنامه و بودجه 

بران تغییرات کشور در خصوص ج

 هانرخ ارز و افزایش شدید قیمت

  تشکیل کارگروه فلز از سوی

 شرکت توانیر

  

  بررسی مستمر مشکالت
 حقوقی و قراردادی اعضا

 ها و آیینبررسی بخشنامه 
ها برای تنظیم و اجرای نامه

هرچه بهتر در راستای منافع 
 اعضا

  پیگیری منافع اعضاء در
هرچه بهتر تنظیم شدن 

 مقرراتقوانین و 
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 ها بهای برق و تعرفه تدوین فهارس -7-1

 اقدامات آتی دستاوردها اهم اقدامات
  تدوین آنالیز بهای خطوط هوایی انتقال نیرو 

 گذاری فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی و ارائه به قیمت
 سازمان برنامه و بودجه

 ها های گمرکی دکلارائه پیشنهاد به سندیکا در خصوص تعرفه
 و تابلوهای برق

 

  قیمت گذاری و ارسال به سازمان
 برنامه و بودجه کشور 

 

  پیگیری و آنالیز بها برای
بهای برق ابالغ فهارس

 جهت اجرا
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 تصالحیارزیابی و تشخیص -8-1

 

 اقدامات آتی دستاوردها اهم اقدامات
  تشکیل کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت

 اعضای هیئت رئیسه )دوره جدید(و انتخاب 

 های بلندمدت و کوتاه مدت تدوین برنامه

کمیته برای ارزیابی و تشخیص صالحیت 

 اعضا

  تدوین دستور العمل معرفی اعضا به فراخوان

 ای و توزیعهای برق منطقهمناقصات شرکت

 جهت کسب امتیاز عضویت در سندیکا

 ها و جداول نویس شاخصتدوین پیش

تجهیزات کابل و یراق آالت و ارجاع ارزیابی 

های تخصصی مربوطه جهت نهایی به کمیته

 سازی مستندات

 یم و های ستشکیل جلسه مشترک با کمیته

کابل و یراق آالت انتقال و نیز انجمن صنفی 

سازندگان سیم و کابل جهت دریافت نظرات 

 تخصصی

  تدوین برنامه و بودجه مورد نیاز جهت ارزیابی

 هاای از شرکترهو بازرسی دو

 ها و جداول ارزیابی تدوین پیشنویس شاخص

تجهیزات کابل و یراق آالت و ارجاع به 

های تخصصی مربوطه جهت نهایی کمیته

 سازی مشترک

  تشکیل جلسات متعدد با اعضای کارگروه

 ارزیابی و مطابقت با استاندارد توانیر

  ،توافق با شرکت های برق منطقه ای تهران

خراسان، هرمزگان برای احتساب امتیاز اصفهان، 

 عضویت در سندیکای صنعت برق در مناقصات

  تفویض اختیار به سندیکا جهت ارزیابی و احراز

صالحیت تأمین کنندگان کاال و خدمات تخصصی 

 صنعت برق از جانب توانیر

  تفویض اختیار به سندیکا برای انجام بازدیدهای

از جانب  دوره ای شرکت های احراز صالحیت شده

 توانیر 

  حضور سندیکا در جلسات تدوین استاندارد و

دستورالعمل های صنعت برق و انرژی به عنوان 

 عضو دائم

  تفویض اختیار به سندیکا از جانب توانیر جهت

مشارکت در  ارائه گزارش از ظرفیت آزمایشگاهی 

شرکت های فعال در صنعت برق و تسهیل استفاده 

ر آزمایشگاهی این شرکت از نرم افزار و سخت افزا

 ها 

  تفویض اختیار به سندیکا برای ارائه دوره های

آموزشی مرتبط در صنعت برق در صورت نیاز از 

 جانب توانیر

  تفویض اختیار به سندیکا جهت مشارکت در نظارت

و اخذ بازخورد از شرکت های تابعه صنعت برق در 

مورد استفاده از تجهیزات دارای گواهی ارزیابی از 

 جانب توانیر

  عضویت نماینده سندیکا در مرکز ملی رتبه بندی

 اتاق ایران

  طراحی سیستم ارزیابی و

تشخیص صالحیت شرکت ها 

به عنوان مرجع ارزیابی با 

 استفاده از فرصت های قانونی 

  امع جتدوین پروپوزال سیستم

و ساختار منسجم برای 

 صالحیت و تشخیص ارزیابی

 کاال و خدمات صنعت برق

 ارائه به توانیر جهت

  تشکیل جلسات مشترک با

 های تخصصی سندیکاکمیته
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 (توانیر – سندیکا مشترک کارگروه) حل راه کارگروه -9-1

 اقدامات آتی دستاوردها اهم اقدامات
 هایپروژه حوزه در بویژه پیمانکاران به وارده خسارات بررسی 

 توزیع

 شرکت به تیپ قرارداد از خارج قراردادهای و مناقصات انعکاس 

 توانیر

 جرایا خصوص در توزیع بخش پیمانکاران بالتکلیفی بررسی 

 به انعکاس و فلزات قیمت افزایش بدلیل قراردادی تعهدات

 توانیر شرکت

 زاتفل و ارز نرخ تعدیلمحاسبه  فرمول تعیین برای پیگیری  

 رایب واقعی هایقیمت از استفاده برای توانیر شرکت با مکاتبه 

 فلزات نرخ التفاوتمابه محاسبه

 فنی عالی شورای طریق از قرارداد تعدیل پرداخت پیگیری 

 توزیع هایشرکت از اعضا مطالبات پیگیری 

 و طرح و آن دامنه و فلز و ارز نرخ تغییرات زمانی بازه بررسی 

 تشرک مدیره هیات در انعکاس برای کارگروه درجلسات بررسی

 توانیر

 توانیر شرکت توزیع هماهنگی معاونت با مشترک نشست برگزاری 

 اداسن افزایش از ناشی زیان و ضرر جبران و بررسی درخواست و

 خزانه

 مناقصات برگزاری از جلوگیری 

  تیپ داد قرار حدود از خارج

 در تیپ قرارداد از استفاده 

 سندیکا طرف از که قراردادهایی

 یدگرد منعکس توانیر شرکت به

 اب اعضا مطالبات از بخشی وصول 

 ایهپیگیری و مکاتبات به توجه

 گرفته صورت

 جلسات مستمر برگزاری 

 حضور با حلراه کارگروه

 توزیع هماهنگی معاون

 و بررسی و توانیر شرکت

 این در اعضا مشکالت حل

 جلسات

 

 مجلس کارگروه -10-1

 اقدامات آتی دستاوردها اهم اقدامات
 هب انعکاس و سندیکا اعضای مشکالت و موضوعات اهم بررسی 

 جویی چاره و بررسی برای اسالمی شورای مجلس

 و مرتبط هایکمیسیون با مشترک هاینشست برگزاری 

 نفعالی مشکالت بررسی و طرح خصوص در مجلس نمایندگان

 برق صنعت

  برگزاری چندین نشست مشترک

با نمایندگان مجلس و طرح و 

بررسی مشکالت احصاء شده 

 اعضا با نمایندگان مجلس

 

  ارتباط مستمر با نمایندگان

مجلس تا حصول کامل 

نتیجه در تحقق 

سندیکا و رفع هایهخواست

 مشکالت اعضا
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 توسعه صادرات صنعت برق -11-1

 اقدامات آتی دستاوردها اهم اقدامات
 های عضو از دولت بندی مطالبات شرکتاستعالم و جمع

 عراق و پیگیری آن از مشاور معاون اول رئیس جمهور و
رئیس ستاد ویژه اقتصادی ایران و عراق، ستاد عراق وزارت 

 نیرو، معاون اول رئیس جمهور و سایر نهادهای مرتبط

 به سه زبان  صنعت برق تهیه تیزر توانمندی صادراتی
 عربی-انگلیسی -فارسی

  میزبانی و برگزاری جلسات مرتبط با معاون وزیر برق عراق
حاشیه نمایشگاه بینو وزیر برق سوریه و هیات همراه در 

 المللی برق

 های تخصصی در حاشیه نمایشگاه برگزاری نشست
المللی برق با حضور مقامات ارشد وزارت نیرو، شرکت بین

 توانیر و مجلس شورای اسالمی

 های صادراتی اعضااستعالم و جمعبندی اولویت 

 های اعالم شده های کمیته براساس اولویتتدوین برنامه
 اعضا

  تهیه گزارش صادرات صنعت برق برای ارائه به تدوین و
مجلس و وزیر نیرو با مشارکت و همکاری معاونت پژوهشی 

 سندیکا

 اعالم پیشنهادات سندیکا برای درج در تفاهم نامه کمیسیون
 -قطر -تونس -ارمنستان-های مشترک کشورهای غنا

 عراق

  انجام مذاکرات با مقامات و دست اندرکاران مرتبط در
تصاص بخشی از خط اعتباری سوریه جهت انجام خصوص اخ

 های برق در آن کشورپروژه

 الملل معاونت علمی و فناوری ریاست هماهنگی با دفتر بین
جمهوری در خصوص تسهیل صادرات محصوالت دانش 

 بنیان

 رژیالمللی برق و انهای بینحضور اعضا در نمایشگاه تسهیل 

   با نهادهای مرتبط تدوین برنامه راهبردی ایجاد ارتباط
  صادراتی

 

  تامین منابع مالی برای هماهنگی
حضور مقامات برق کشور در هیات 

 اعزامی به نمایشگاه برق خاورمیانه

  تدوین طرح ارزیابی شرکتها جهت
 تیاهای صادرحضور در کنسرسیوم

  کسب کرسی دائمی برای سندیکا در
کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه 

تجارت و سازمان وزارت صنعت معدن 
 توسعه تجارت

 

  تدوین برنامه راهبردی و
عملیاتی جهت حضور در بازار 

 عراق

  تشکیل اتاق فکر صادرات با
حضور صاحبنظران و 

 کارشناسان مورد نظر

  معرفی کنسرسیومهای مورد
تائید سندیکا در بازارهای 

 هدف

 های معتبرحضور در نمایشگاه 
 بین المللی صنعت برق 

 و پذیرش  هااعزام هیات
های مرتبط صنعت برق هیات

و انرژی در راستای افزایش 
 صادرات به بازارهای هدف 

  راه اندازی وب سایت چند
زبانه با امکان معرفی 

 محصوالت شرکتهای عضو

 نامه همکاری با امضای تفاهم
 شرکت برشنا افغانستان

  برگزاری کارگاه آموزشی
اهمیت حضور در 

 های صادراتیکنسرسیوم
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 بنیانهای دانشحمایت از شرکت -12-1

 اقدامات آتی دستاوردها اهم اقدامات
 بنیانتشکیل کمیته دانش 

  برگزاری جلسه با جناب آقای دکتر ستاری معاونت علمی و
ها و موسسات فناوری ریاست جمهوری و ریاست مرکز شرکت

 دانش بنیان

 های دانشبرگزاری جلسه با رییس هیات مدیره مجمع تشکل 
 بنیان 

  همکاری با دفتر کسب و کار امور بین الملل معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری در معرفی کارگزاران از جانب سندیکا 

 در خارج از ایران

  معرفی سندیکا و کمیته دانش بنیان در جلسه با دفتر توسعه
 الملل معاونت علمی و فناوریکار امور بینو کسب

 ا نمایندگان صندوق حمایت از تحقیقات و برگزاری جلسه ب
 توسعه صنایع الکترونیک

  برگزاری جلسه با مدیر مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی
 ریاست جمهوری

  برگزاری جلسه با معاونت نوآوری و توسعه فناوری صندوق
 نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

 های داخلی و خارجی جهت حمایت از معرفی نمایشگاه
به معاونت علمی و فناوری ریاست  ای دانش بنیانهشرکت

 جمهوری

 

 نامه با ستاد توسعه امضای تفاهم
فناوری حوزه انرژی معاونت علم و 

 فناوری ریاست جمهوری

  اعالم آمادگی مدیر مشارکت صندوق
نوآوری و شکوفایی جهت معرفی 

 طرح از جانب سندیکا

  اعالم آمادگی معاونت نوآوری و
دریافت طرح توسعه فناوری جهت

 های دانش بنیان از جانب سندیکا

 

 امضای تفاهم نامه همکاری
با صندوق حمایت از تحقیقات 

 و توسعه صنایع الکترونیک

 برگزاری جلسه مشترک با
ها و ریاست مرکز شرکت

موسسات دانش بنیان و 
رییس هیات مدیره مجمع 
تشکا های دانش بنیان اتاق 

 بازرگانی ایران

 پیگیری طرح موضوع و
حضور سندیکا در مشاوره 

های دانش ارزیابی شرکت
بنیان با ریاست مرکز شرکت

 ها و موسسات دانش بنیان

 ارایه نظرات سندیکا و رفع
نواقص لیست محصوالت 

 دانش بنیان صنعت برق
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 ریزیپژوهش و برنامه -13-1

 اقدامات آتی دستاوردها اهم اقدامات
  برق در الیحه بودجه سال تدوین گزارش تحلیل بودجه صنعت

 و ارائه پیشنهادات اصالحی 1396

 ن گزارش تحلیل ساختاری سندیکای صنعت برق و ارائه یتدو
 پیشنهادهای اصالحی

  تدوین گزارش آماری صادرات و واردات صنعت برق 

 تدوین گزارش آماری وضعیت مطالبات بخش خصوصی از دولت 

 واگذاری به بخش های ناتمام و قابل تدوین گزارش پروژه
 خصوصی در صنعت برق

 های ایجاد فدراسیون ها و چالشتدوین گزارش تحلیلی فرصت
 صنعت برق

 نویس سند راهبردی برق و تدوین گزارش بررسی پیش
 الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت

 های کوتاه مدت و میان نظرسنجی از اعضا در خصوص اولویت
 1397در سال  مدت و تدوین دستور کار سندیکای

  همکاری با پژوهشگاه نیرو برای حمایت از تحقیق و توسعه در
 های عضوشرکت

 العمل پیوست همکاری با پژوهشگاه نیرو برای تدوین دستور
 های مهم ملیفناوری قراردادهای بین المللی و طرح

  بررسی کارشناسی موضوعات و موارد استعالم شده از سندیکای
 های اجراییه نتایج به دستگاهصنعت برق ایران و ارائ

 پیگیری مسائل اعضا از پژوهشگاه نیرو 

 مبادله قرارداد پژوهشی با اتاق بازرگانی تهران 

  ارائه بسته حمایت از تحقیق و
 های صنعت برقتوسعه در شرکت

  درخواست وزیر نیرو از سندیکا
برای اجرای طرح پژوهشی 

های توسعه درخصوص چالش
 صادرات صنعت برق

 

 های تعیین انجام پژوهش
شده در سند راهبردی و ارائه 

های سیاستی جهت بسته
بهبود محیط کسب و کار 

 صنعت برق

 

 

 پیشرفت سند راهبردی -14-1

 اقدامات آتی دستاوردها اهم اقدامات
 های پژوهشی به اتاق بازرگانی تهران و ایران جهت تامین ارائه طرح

 های پژوهشیمالی انجام طرح

  های تامین مالی صنعت برقطرح پژوهشی بررسی روشاجرای 

  اجرای طرح پژوهشی بررسی بازارهای انحصاری مواد خام مورد نیاز
 صنعت برق و ارائه مدل کنترل بازارهای انحصاری

  اجرای طرح پژوهشی تدوین راهبردها و برنامه عملیاتی توسعه
 صادرات صنعت برق

 های تخصصی و ارائه گزارش
کا نهادی سندیهای پیشسیاست

گذاری به نهادهای سیاست
)وزارت نیرو، مجلس شورای 
اسالمی، وزارت صنعت( و 

 تصویب برخی از موارد

 

 های تعیین انجام پژوهش
شده در سند راهبردی و ارائه 

های سیاستی جهت بسته
بهبود محیط کسب و کار 

 صنعت برق
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 های سندیکا رسانهپیگیری مطالبات و منافع اعضا از طریق  -15-1

 اقدامات آتی دستاوردها اهم اقدامات
  1396شماره نشریه ستبران در سال  6انتشار 

  های توزیع نامه )بیست و دومین کنفرانس شبکهویژه 1انتشار
 نیروی برق (

  شماره بولتن الکترونیک روزانه )رسانا( 106انتشار 

  ویژه نامه بولتن رسانا )معرفی و حمایت از وزیر پیشنهادی  2انتشار
 نیرو و انعکاس کنفرانس مطبوعاتی هیات مدیره(

  گزارش تحلیلی 150خبر و  380تهیه و انتشار 

  خبرنگار و عکاس بیش  70برگزاری کنفرانس مطبوعاتی با حضور
 رسانه سراسری  50از 

  بیانیه 20تهیه و انتشار بیش از 

 

  انتشار منظم نشریه ستبران به
 صورت دو ماهنامه 

  انتشار مستمر بولتن روزانه به
 صورت منظم 

 روز رسانی مستمر سایت به
 سندیکا 

  انعکاس گسترده کنفرانس
 مطبوعاتی سندیکا

 ها ویهنانعکاس گسترده بیا 
های سندیکا در رسانهجوابیه

 های جمعی

  میلیون  200کسب درآمد
و  تومان از فروش آگهی

 دستیابی به خودگردانی ستبران

 

  برقراری ارتباط هدفمند و
 های عضواثرگذار با شرکت

  حفظ و تقویت ارتباط با
های سراسری و رسانه

 تخصصی 

  تقویت ارتباطات با روابط
عمومی نهادهای مرتبط از 
جمله اتاق بازرگانی و وزارت 

 نیرو

 تقویت روابط با کمیسیون
های مرتبط مجلس شورای 

 اسالمی

 ر ها دتدوین و انتشار بیانیه
 های عمومیرسانه

  افزایش اثربخشی سندیکا در
 فضای عمومی کشور

 

 

 1397الیحه بودجه سال  -16-1

 اقدامات آتی دستاوردها اهم اقدامات
  و تدوین گزارش  1397بررسی تحلیلی الیحه بودجه سال

 کارشناسی 

  1397ارائه پیشنهادات اصالح الیحه بودجه سال 

 های تخصصیمکاتبه با مجلس و کمیسیون 

 های تخصصی و مرکز برگزاری جلسات مشترک با کمیسیون
 های مجلسپژوهش

  تصویب پیشنهادات ارائه شده در
 1397قانون بودجه سال 

  پایش عملکرد بودجه و
 های بودجهتاثیر سیاست
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 های تخصصیبرگزاری مجامع و نمایشگاه -17-1

 دستاوردها اهم اقدامات
 ای هبرگزاری نمایشگاه جانبی بیست و دومین کنفرانس شبکه

توزیع نیروی برق با همکاری شرکت توانیر و شرکت توزیع نیروی 
 برق استان سمنان

  برگزاری نمایشگاه جانبی بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق
 با همکاری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 لی الملدر هفدهمین نمایشگاه بین مشارکت در برگزاری و حضور
 صنعت برق 

 ای همشارکت در برگزاری و حضور در نمایشگاه بین المللی انرژی
 تجدیدپذیر 

 المللی برگزاری نمایشگاه جانبی چهارمین کنفرانس بین
 ترانسفورماتور

 مشارکت در برگزاری کنفرانس شبکه هوشمند انرژی 

  برگزاری مجمع عمومی سالیانه و انتخابات دوره جدید هیأت مدیره
 سندیکا 

 اندیشی با اعضابرگزاری جلسه هم 

 میلیون 100ها: حدود های اعضا در بخش نمایشگاهکاهش هزینه 

 تومان

 

 

 

 های اقتصادیهمکاری با تشکل -18-1

 اقدامات آتی دستاوردها اهم اقدامات
  های همکار صنعت برقتشکلبرگزاری جلسات مستمر با 

 های مرتبط جهت بسترسازی همفکری و تعامل با تشکل
 تشکیل فدراسیون برق 

 صی های تخصحضور فعاالنه در هیئت نمایندگان و کمیسیون
 اتاق بازرگانی ایران و تهران

 های صنعت توافق مابین تشکل
 برق برای ایجاد شورای هماهنگی

 

  استمرار جلسات هماهنگی با
 های همکارتشکل
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 اطالعات آماری اعضای سندیکای صنعت برق – 2
داد تع نمودارهای مختلف صنعت برق مشغول به فعالیت هستند. عضو دارد که در زمینه 504در حال حاضر سندیکای صنعت برق ایران 

شرکت جدید به عضویت سندیکا صنعت برق ایران  46تعداد  1396دهد. در سال اعضای سندیکا را از زمان تأسیس تاکنون را نشان می

 درآمدند.

 های واحد عضویتاقدامات و فعالیت -2-1

  (  95کل سال درصد رشد نسبت  25حدود  ) 96اسفند  29تا  میلیون تومان حق عضویت 904میلیارد و  1وصول 

 314  اند. های خود را تسویه کردهحق عضویت 96شرکت از اعضا طی سال 

 377  اند. کرده های خود را پرداختحق عضویت 96طی سال  شرکت از اعضا 

 مکاتبه و پیگیری برای افزایش تعداد اعضای برخوردارضا و اع کارت عضویت و بازرگانی هایبررسی وضعیت کارت 
 مدیره هیأت انتخابات و عمومیحق رأی در مجمع از

  برابری تعداد کارت بازرگانی اعضای سندیکا  5افرایش 

 تعداد این سندیکا هایپیگیری با که داشتند معتبر بازرگانی کارت 96 سال ابتدای در سندیکا یاعضااز  شرکت 61)
 .(است رسیده شرکت 326 تعداد به مدیره هیأت انتخابات و عمومی مجمع برگزاری زمان تا

 های عضویت و دفاتر حسابداری سندیکارفع مغایرت سنواتی مابین حساب 

 کارت عضویت برای اعضا  377صدور و  اعضا اطالعاتی هایبانک به روز نگهداری 

 هاعضویتای از حقهای دورهو پیگیری حق عضویت اعضا و ارائه گزارش انجام مکاتبات 

 
 1396تعداد اعضای سندیکا تا پایان سال  دهد.را نشان می 1396تعداد اعضای سندیکا از زمان تاسیس تا پایان سال  1نمودار 

 باشد.عضو می 504

 تعداد اعضای سندیکا از زمان تأسیس تا کنون -1 نمودار
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های عضو سندیکا در تر شرکتدهد. بیشنمایش می 1396تعداد اعضای سندیکا را به تفکیک استانی در سال  2 نمودار
کنید البرز، اصفهان و قزوین نیز از نظر تعداد مشاهده می زیرهمانطور که در نمودار متمرکز هستند.  ، خراسانهای تهراناستان

 اند.های بعدی را به خود اختصاص دادهاعضا جایگاه

 

  1396تعداد اعضای سندیکا به تفکیک استانی در سال  -2 نمودار

 

 در جذب اعضای جدید های واحد عضویتاقدامات و فعالیت -2-2

  اندشناسایی شده 96و  95شرکت که طی سال  125دعوت به عضویت 

  در حوزه برق و انرژی در کشور جدیدشرکت  120شناسایی 

  شرکت در دستور کار دعوت به عضویت هستند( 80)شرکت  73بررسی مدارک و پیگیری عضویت 

  شرکت عضو جدید 46جذب 

 است داشته کاهش %13 حدود 95 سال به نسبت 96 سال در جدید اعضای تعداد.  

 میلیون تومان است. 110بالغ بر  96در سال  اعضای جدید درآمد حاصله از جذب 
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 سندیکای صنعت برق ایرانگزارش عملکرد   

 رسانیروابط عمومی و اطالعهای بخش فعالیت -3

 انتشار مجله ستبران و بولتن خبری -1-3

 3000دهد. نشریه ستبران با تیراژ نشان می 1396اطالعات آماری نشریه ستبران و بولتن خبری روزانه سندیکا را در سال  1 جدول

 درتحلیل  28و  یادداشت 46، صنعتگران و اقتصاددانان مجلس، نمایندگان دولتی، مسئولین با مصاحبه 64 از بیشنسخه مشتمل بر 

مقاله علمی و مدیریتی  10و اقتصاد  و گزارش خبری درباره رخدادهای مهم صنعت برق 28، برق صنعت محوری موضوعات خصوص

 . نفر مخاطب داشته است 2000شماره خبرنامه الکترونیکی روزانه سندیکا منتشر شده است که بیش از  230است. همچنین در این سال 

  1396 سال در یخبر بولتن وستبران  هینشر یآمار اطالعات -1 جدول

 

 دهد. نشان می 1396تا  1393های منتشر شده را از سال تعداد خبرنامه 3 نمودار

 

 1393-1396های های منتشر شده طی سالتعداد خبرنامه -3 نمودار
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 تعداد نمایه ردیف
مجله ستبران )نشریه داخلی  1

 سندیکای صنعت برق ایران(
تا پایان  96های چاپ شده )از ابتدای سال تعداد شماره

 (96سال 
 شماره نشریه ستبران  7

بولتن خبری رسانا )خبرنامه  2
 الکترونیکی روزانه سندیکا(

تا  96های منتشر شده )از ابتدای سال تعداد بولتن
 (96پایان سال

 شماره( 230) 2161تا شماره  1931از شماره 
 شماره ویژه نامه دو+ 
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 های مجازیرسانی در سایت و شبکهاطالع -2-3

های مجازی از قبیل کانال و گروه تلگرام سندیکا اقدامات زیر صورت در سایت سندیکای صنعت برق و شبکه رسانیدر زمینه اطالع

 گرفته است:

 خبر در سال  865عضو )انتشار  600 به نزدیک باسندیکا  تلگرام در کانال ایران برق صنعت هایرسانی اطالع و اخبار اعالم

1396)  

 خبر( 570سندیکا ) سایت طریق از اعضا به برق صنعت و سندیکا با مرتبط یرویدادها و موضوعات سریع رسانیاطالع 

 سندیکا تلگرام گروه طریق از سندیکا های عضوایجاد فضای تبادل نظر بین شرکت 

 سندیکا مجازیهای گروه سایت برای محتوی تهیه 

 

 سندیکامکاتبات آمار  -3-3

شود بطور متوسط سال اخیر(. همانطور که مشاهده می 5دهد )نمایش می 1396تا سال  1392آمار مکاتبات سندیکا را از سال  4 نمودار

و کمترین  1395بیشترین تعداد نامه صادره مربوط به سال نامه دریافت شده است.  4200نامه صادر و  1700ساالنه در سندیکا حدود 

 باشد.می 1392مربوط به سال 

 1396 تا 1392 سال از کایسند مکاتبات -4 نمودار
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 ها و رویدادهانمایشگاه -4
 :ها و رویدادهای صنعت برق اقدامات زیر انجام شده استدر زمینه برگزاری نمایشگاه

 ( سمنان) برق نیروی توزیع هایشبکه کنفرانس دومین و بیست جانبی نمایشگاه برگزاری 

 ( نصیر خواجه دانشگاه) برق مهندسی کنفرانس پنجمین و بیست جانبی نمایشگاه برگزاری 

 برق صنعت المللی بین نمایشگاه هفدهمین در حضور و برگزاری در مشارکت  

 تجدیدپذیر هایانرژی المللیبین نمایشگاه در حضور و برگزاری در مشارکت  

 ترانسفورماتور المللیبین کنفرانس چهارمین جانبی نمایشگاه برگزاری 

 انرژی هوشمند شبکه کنفرانس برگزاری در مشارکت  

 سندیکا مدیره هیأت جدید دوره انتخابات و سالیانه عمومی مجمع برگزاری  

 خاورمیانه برق المللیبین نمایشگاه از بازدید هیأت اعزام 

  سندیکا و انتخابات هیات مدیره برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه 

  پایان سال با اعضای محترم سندیکااندیشی همبرگزاری نشست 
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 گزارش عملکرد سندیکای صنعت برق ایران  

 خدمات آموزش و پژوهش -5

 یآموزش خدمات -1-5

سندیکا را  1396های برگزار شده در سال دوره 2جدول موزشی در سندیکا برگزار شده است. آدوره و سمینار  15تعداد  1396در سال 

  دهد.نشان می

 دوره( 15)تعداد کل: 1396های برگزار شده در سندیکا به تفکیک موضوع در سال دوره -2جدول 

 دوره عنوان ردیف
 نحوه پیگیری وصول مطالبات مالی در قراردادها 1

 دوره حفاظت کاتدی 2

 یابی مدارهای الکتریکیتست و عیب 3
 حفاظت ژنراتورهای نیروگاهی 4
 های نوین تامین مالیروش 5
 حفاظت تاسیسات زمین 6
 های خورشیدیسرمایه گذاری در نیروگاه 7
 های الکتریکیدوره مقره 8
 های هوشمند الکتریکیشبکه 9
 یابی ترانسفورماتوردوره عیب 10
 نحوه تهیه اسناد ادعا و طرح دعوی در قراردادهای پیمانکاری و سرمایه گذاری  11
 های شارژیدوره باتری 12
 گذاردوره اصول فنی و اقتصادی جذب سرمایه 13
 دوره ایمنی در صنعت برق 14
 هازغال و اسلیپ رینگدوره  15

 

 1395اند که در مقایسه با سال موزشی سندیکای صنعت برق ایران شرکت کردهآ یهانفر ساعت در دوره 41000تعداد  1396در سال 

مندی اعضا از طریق سایت سندیکا های برگزارشده در مراکز مختلف جهت بهرههمچنین اطالعات دورهدرصد رشد داشته است.  37

 .شودرسانی میاطالع 

 یپژوهشهای گزارش -2-5

ارائه راهکارهای کارشناسی جهت حل مسائل کسب و کارهای اعضا، بخش پژوهش مسائل کلیدی صنعت برق و بمنظور شناسایی 

 که عناوین آن عبارتند از: کرده استتدوین  1396در سال را  ییهاشگزاردبیرخانه سندیکا 

  1396در سال های عضو سندیکا از وزارت نیرو شرکتمطالبات 

 1395سال  تا آمار صادرات و واردات صنعت برق 

  1396و  1395مقایسه احکام بودجه وزارت نیرو در سال 

  1397بررسی بودجه پیشنهادی دولت در سال 
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 سندیکای صنعت برق ایرانگزارش عملکرد   

  1397تصویب پیشنهادات سندیکا در خصوص الیحه بودجه سال 

  صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی صنعت برق ایرانتدوین برنامه راهبردی توسعه 

  ذاری گبررسی و ارزیابی راهکارهای تنظیم مقررات بازار در بازارهای انحصاری مواد خام و صنایع باال دستی و مقرراتپژوهش

 کنندگان انحصاریبرای حمایت از حقوق سازندگان در برابر تولید

 گذاری در صنعت برق سرمایههای نوین تامین مالی و پروژه تدوین مدل 

 و پیمانکاران شبکه توزیع نیروی برق ایران تهای سازندگان تجهیزاچالشهای عضو و تدوین گزارش نظرسنجی از شرکت 

 جهت ارائه در کنفرانس توزیع برق

 واردات و صادرات مقررات قانون 31 ماده اصالح پیشنهادی طرح درباره ایران برق صنعت سندیکای نظر اظهار گزارش 

  های همکاری با اروپا در صنعت برق در چارچوب برجام زمینهگزارش 

 های ناتمام به بخش خصوصیتهیه گزارش واگذاری پروژه 

 1397های کاری سندیکا در سال تهیه گزارش نظر سنجی از اعضا درخصوص اولویت 

 تهیه گزارش تولید برق با مالحظات زیست محیطی و توسعه پایدار 

، تدوین گردیده و به مخاطبان آن مانند وزارت نیرو، وزارت ی صنعت برقسیاستگذار فرایند بمنظور تاثیرگذاری برها این گزارش

 صنعت، مجلس شورای اسالمی و اتاق بازرگانی ارائه شده است.

  

 اداری و مالیهای واحد عالیتفاقدامات و  -6
 است: زیر انجام گرفته هایدر حوزه امور اداری و مالی فعالیت

 1396 مالی سال در شده انجام هایپرداخت و هادریافت پیگیری 

 1396 مالی سال حسابداری اسناد صدور و مالی رویدادهای ثبت 

 سندیکا مالی وضعیت از اطالع جهت مدیران به هفتگی و ماهانه هایگزارش ارائه 

 مالی مسائل خصوص در سندیکا عضو هایشرکت و مراجعین به پاسخگویی 

 1395 سال مالی هایصورت تهیه 

 (مالیاتی نامه اظهار) 1395 مالی سال نامه اظهار تنظیم و تهیه 

 افزوده ارزش بر مالیات نام ثبت نامه گواهی دریافت و افزوده ارزش بر مالیات نام ثبت پیگیری  

 مالیاتی امور سازمان برای 1396 سال پایان تا افزوده ارزش بر مالیات هاینامه اظهار ارسال و تنظیم 

 1395 مالی سال قانونی دفاتر ثبت 

 نامشخص هایواریزی پیگیری و بانکی مغایرت صورت و هابانک به مربوط هایگزارش تنظیم و تهیه 
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 های عمومی و تخصصیکمیته عملکرد -7
نمایش  1396راه تعداد جلسات برگزار شده در سال را به هم های عمومی و تخصصی سندیکاکمیته هیئت مدیره اطالعات 3 جدول

 های سندیکا ارائه شده است. ها و کارگروهدر ادامه این بخش خالصه عملکرد هر یک از کمیته دهد.می

 های عمومی و تخصصیاطالعات کمیته -3 جدول

 تعداد جلسات رئیس دبیر عنوان ردیف

 26 آقای بخشی -آقای کالهی الدینآقای غیاث )دوره ششم و هفتم( هیئت مدیره *1

 25 آقای شادمان آقای نمازی شعبه خراسان 2

 12 آقای صفرنوراله آقای مسائلی شعبه اصفهان 3

 16 آقای رجایی خانم نقره کمیته اتوماسیون ابزار دقیق و مخابرات 4

 41 آقای باقری آقای مرادیان کمیته توسعه صادرات 5

 24 آقای صمدی بروجنی آقای شریفی کمیته سازندگان یراق آالت توزیع 6

 13 زادهآقای سلطان  آقای مسائلی های فشار قویکمیته پیمانکاران و سازندگان پست 7

 14 آقای بردبار آقای صیاد کمیته حمایت از ساخت داخل 8

 24 آقای حسین شجاعی آقای شریفی کمیته سازندگان انواع تابلوهای برق 9

 11 آقای دکتر عربانی خانم نقره کمیته مهندسین مشاور 10

 23 آقای صالحی آقای تبیانیان های تجدید پذیرکمیته انرژی 11

 38 آقای الهی پناه آقای تبیانیان ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقهکمیته  12

 17 آقای دکتر احمدی آقای صیاد کمیته سازندگان تجهیزات برق *13

 12 آقای ناصح آقای امیری طیبی کمیته حل اختالف 14

 24 آقای بیات آقای محمدی کمیته حقوقی و قراردادها *15

 11 چیآقای فتوره آقای شریفی انتقال نیروکمیته سازندگان دکل های  16

 18 آقای کالهی آقای صیاد کمیته سازندگان سیم و کابل 17

 8 آقای هوشیار آقای محمدی کمیته کاهش تلفات 18

 10 آقای مسائلی  کمیته تولید پراکنده 19

 1 آقای بخشی آقای شریفی کمیته پیمانکاران خطوط انتقال نیرو *20

 10 آقای وفایی آقای صیاد های مشترکتامین مالی و همکاریکمیته  *21

 16 آقای مدنی آقای قربانی کمیته دانش بنیان 22

 9 آقای مقدم آقای تبیانیان کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت 23

 5 آقای تنباکوچیان خانم نقره کمیته مهندسی بازرگانی 24

 13 آقای دکتر یزدآبادی آقای شریفی کمیته ساندگان یراق آالت انتقال نیرو 25

 20  آقای محمدی کارگروه قراردادهای متوقف 26

 5  آقای محمدی کارگروه قرارداد تیپ 27

 10  آقای محمدی کارگروه بیمه و تأمین اجتماعی 28

 9  آقای محمدی حلکارگروه راه 29

 8  آقای محمدی کارگروه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده 30

 14  آقای تبیانیان کارگروه تدوین استاندارد کمیته ارتینگ 31
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دهد. همانطور که در شکل سال گذشته نشان می 3های تخصصی سندیکا را در تعداد جلسات برگزار شده هیئت مدیره و کمیته 6 نمودار

  اند. هگذشته بیشترین جلسات را داشتسه سال در  توسعه صادراتو کمیته  ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقهکمیته  شود،مشاهده می

 

 1396تا  1394های سندیکا از سال جلسات هیئت مدیره و کمیته -6 نمودار

 

 

 

020406080100120140160180

هیئت مدیره

کمیته اتوماسیون ابزار دقیق و مخابرات

کمیته توسعه صادرات

کمیته سازندگان یراق آالت توزیع

های فشار قویکمیته پیمانکاران و سازندگان پست

کمیته حمایت از ساخت داخل

کمیته سازندگان انواع تابلوهای برق

کمیته مهندسین مشاور

کمیته انرژی های تجدید پذیر

کمیته مهندسی بازرگانی

کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه

کمیته سازندگان تجهیزات برق

کمیته حل اختالف

کمیته حقوقی و قراردادها

کمیته سازندگان دکل های انتقال نیرو

کمیته سازندگان سیم و کابل

کمیته کاهش تلفات

کمیته تولید پراکنده

کمیته پیمانکاران خطوط انتقال نیرو

کمیته تامین مالی و همکاری های مشترک

کمیته دانش بنیان

کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت

کمیته ساندگان یراق آالت انتقال نیرو

کارگروه قراردادهای متوقف

کارگروه قرارداد تیپ

کارگروه بیمه و تأمین اجتماعی

کارگروه راه حل

کارگروه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده

کارگروه تدوین استاندارد کمیته ارتینگ

1396 1395 1394
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 هاکمیته معاونتخالصه اقدامات و دستاوردهای  -1-7

عملکرد  د وتشکیل شها معاونت امور کمیتههای عمومی و تخصصی سندیکا با دبیرخانه، های کمیتهبرای هماهنگی و همسویی فعالیت

ه های تخصصی و برگزاری جلسات، پیگیری امور مرتبط بود، اطالع رسانی، استعالمکارشناسی هایبررسیاین معاونت در سه سر فصل 

 است. 

 

 هاکمیته معاونت کارشناسیهای بررسی -1-1-7

کنند. در این رابطه موضوعات بررسی یها و نهادهای دولتی در خصوص مسائل صنعت از سندیکای صنعت برق استعالم مسازمان

شود. همچنین تقاضاها و نیازهایی از سوی اعضا به دبیرخانه ها ارائه میکارشناسی شده و از طریق نامه، پاسخ الزم به این دستگاه

های مرتبط طرفصورت مکتوب به  شود که این موارد نیز، پس از بررسی کارشناسی، نظرات سندیکا جمع بندی و بهسندیکا ارجاع می

 شود. اهم این موارد به شرح زیر است:با آن ارسال می

 عمومی هایکمیته مورد در گزارش تهیه و مطالب ارائه  

 برق صنعت سندیکای تخصصی و عمومی هایکمیته اداره و تشکیل نامهآئین اجرای و تصویب پیگیری و تدوین و تهیه  

 کمیته رئیسه هئیت انتخابات برگزاری و بنیان دانش عمومی کمیته تشکیل  

 کمیته رئیسه هئیت انتخابات برگزاری و صالحیت تشخیص و ارزیابی عمومی کمیته تشکیل  

 انتخاب برای پیگیری و هاتشکل هماهنگی شورای به کشور برتر مشاوران و پیمانکاران معرفی مورد در نامه ارسال و تهیه 

 سندیکا شده معرفی نمایندگان

 پتروشیمی یهاپروژه به مربوط ساخت عدم کارشناسی بررسی 

 ایدئولوژی خدمت در اقتصاد» کتابچهتدوین  و مطالب تهیه» 

 

 های حمایت از ساخت داخل و سازندگان تجهیزات برقیکمیته خالصه اقدامات و دستاوردهای -2-1-7 
 پیگیری شده است. اهم آن عبارتند: در جهت پیگیری منافع اعضا، جلسات متعددی با ذینفعان برگزار شده و موضوعات مطرح

  پیگیری اجرای مصوبات ممنوعیت خرید خارجی کاالهای مشابه ساخت داخل 

 ی غرب اهای مورد نیاز شبکه برق کشور و حضور در جلسات شرکت توانیر و شرکت برق منطقهپیگیری خرید داخلی خازن 

 لت آلومینیوم گذاری شمش و بیسندیکای آلومینیوم در مورد قیمت همکاری با 

 وزارت صمت در مورد مشکالت عرضه کاتد و مفتول مس همکاری با 

  پیگیری اجرای مفاد اقتصاد مقاومتی در رونق تولید و اشتغال در شرکتهای عضو 

 های برقی هتولیدی و خدماتی در اجرای پروژ پیگیری اجرای قانون حداکثر استفاده از توان 

 ت از معاونت کیفیدر وندور لیست توانیر و عدم تائید محصوالت بی متقاضی ثبت های تولیدیهای شرکتپیگیری تقاضا

 هماهنگی توزیع 

  حضور و مشارکت در جلسات حمایت از ساخت داخل در وزارت نیرو 

 های تخصصی صنایع برق و الکترونیک در وزارت صمت اندیشی با روسای انجمنحضور در جلسه هم 



 

    29 

 سندیکای صنعت برق ایرانگزارش عملکرد   

 برق  دگان صنایع کوچک و تنظیم روابط با اقتصادپیگیری اصالح وندور لیست سازن 

 حمایت از تولید داخل  برایهای حمایت از ساخت داخل و سازندگان تجهیزات برقی و تهیه پیشنهاد جلسات مشترک کمیته 

 کابل در مورد مشکالت تامین مواد اولیه صنعت سیم و کابل  برگزاری جلسه کمیته سیم و 

  ای خراسان های خطوط انتقال شرکت برق منطقهوضعیت فاینانس پروژ هپیگیری و کسب اطالعات از 

 پست  86و  312های پیگیری و کسب اطالعات از آخرین وضعیت پروژه 

 الحیت شده ص پیگیری رعایت مصوبه هیات وزیران در مورد حذف نام تولیدکنندگان خارجی از فهرست تامین کنندگان تائید

 های توزیع  شرکت

 ای خراسان و سمنان های برق منطقهی عدم خرید خارجی توسط شرکتپیگیری برا 

 معدن تهران  حضور در جلسات شورای عالی خانه صنعت و 

  پیگیری اجرای مصوبات شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان تهران 

 از خام فروشی  نیوم و جلو گیریالمللی در جهت صادرات کابل آلومیپیگیری استفاده از مواد اولیه شمش آلومینیم به قیمت بین

 شمش آلومینیوم 

 پیگیری و بررسی عدم عرضه شمش آلومینیوم در بورس کاال 

 های موثر حفاظتی و جبرانی و ضد قیمت شکنی اطالع رسانی در خصوص اتخاذ تدابیر و اقدام 

  قانون رفع موانع تولید  20ئین نامه اجرائی ماده آاطالع رسانی در خصوص 

 اری ریالی میان صندوق توسعه ملی و بانک سپهذداد سپرده گدر خصوص قرار اطالع رسانی 

  اطالع رسانی در خصوص مصوبات جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی 

  اطالع رسانی در خصوص مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حوزه برق 

  لید داخلقلم کاالی خارجی مشابه تو114اطالع رسانی در خصوص ممنوعیت خرید 

 اطالع رسانی در خصوص ابالغ قرار داد تیپو متعاقبا  فراخوان در مورد بررسی نقاط ضعف و قوت قرارداد تیپ خرید 

 هادی هوائی های فشار ضعیف ، کابل خود نگهدارکنندگان تائید صالحیت شده کابلاطالع رسانی لیست بروز شده تامین 

  های سازنده سیم و کابلو مفتول مس به شرکتاطالع رسانی نتایج جلسه تامین مس کاتد 

 96کنندگان در سال اطالع رسانی و فراخوان در مورد انتخاب واحدهای تولیدی و خدماتی برتر در رعایت حقوق مصرف 

  اطالع رسانی در خصوص مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حوزه نفت 

 یاتی در زمینه مالک محاسبه قرارگرفتن اظهارنامه بجای برگ تشخیصاطالع رسانی در خصوص بخشنامه سازمان امور مال 

  اطالع رسانی در خصوص بسته رونق و اشتغال کشور 

 کنندگان تائید صالحیت شده در زمینه تولیدکنندگان یراق آالت توزیع اطالع رسانی در مورد فهرست تکمیلی تامین 

 ی واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی اطالع رسانی در خصوص دستور العمل بازسازی و نوساز 

  اطالع رسانی در خصوص دستور العمل تعیین الزامات معیارهای ارزیابی فنی و آزمون کنتورهای دیجیتالی سه فاز 

 ساری کنتورهای دیجیتالی در برابر شدت میدان مغناطیسی باالاطالع رسانی در مورد مقاوم 

 رد وضعیت تولید و تامین به مواد های بزرگ کابلسازی در مواستعالم از شرکتXPLE 

  اطالع رسانی در مورد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور 

 در مورد برگزاری آزمون مهارت در زمینه سیم و کابل یاطالع رسان 
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  اطالع رسانی در خصوص بیست و دومین کنفرانس توزیع برق سمنان 

 های انتقال نیرو پیمانکاران تائید صالحیت شده در زمینه نگهداری و تعمیرات شبکه اطالع رسانی در مورد فهرست 

 کنندگان تائید صالحیت شده انواع تابلو برق و پست های کمپکت اطالع رسانی در خصوص فهرست تامین 

 ارائه به شرکت برق منطقهکیلو ولت برای  400و  230های احداث پست یفرخوان و استعالم در مورد پیمانکاران ذیصالح برا

 ای فارس

 در مورد معرفی نمایندگان جهت حضور در جلسات کمیته ملی استاندارد  یته ماطالع رسانی و استعالم از اعضای ک 

  تونس     –اطالع رسانی به اعضای کمیته سازندگان سیم و کابل در خصوص نمایشگاه اختصاصی تجاری ایران  

  کنندگان تائید صالحیت شده انواع کابل در توانیر سیم و کابل در خصوص لیست تامیناطالع رسانی به اعضای کمیته 

 الت آالمللی صنایع مفتولی و سیم و کابل اتصاالت و ماشین مین نمایشگاه بیناطالع رسانی در مورد چهار 

 اطالع رسانی در مورد عرضه کاتد مس در بورس کاال به اعضای کمیته سازندگان سیم و کابل 

 1397الع رسانی و استعالم در مورد پیشنهادات تعرفه گمرکی واردات سال اط  

 کنندگان تائید صالحیت شده انواع کابل در توانیر  اطالع رسانی به اعضای کمیته سیم و کابل در خصوص لیست تامین  

 

 خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته حقوقی و قراردادها -2-7

 تعدیل فاقد مناقصات در حضور عدم بررسی 

 صنفی انسجام حفظ برای همکاری درخواست خصوص در عضو هایشرکت عامل مدیران با مکاتبه 

 بخشنامه تمدید و اصالح درخواست و تعدیل فاقد قراردادهای ارسال 

 هاقیمت شدید افزایش و ارز نرخ تغییرات جبران برای توانیر شرکت با مکاتبه 

 ارزی بخشنامه تمدید و اصالح برای پیگیری 

 ارزی بخشنامه تمدید جهت فنی عالی شورای برای مستندات ارسال  

 قراردادها در تعدیل اعمال لزوم و ارزی تالطمات خصوص در توانیر شرکت اقتصادی امور و ریزیبرنامه معاون با مکاتبه 

 تعهدات انجام حسن های نامهضمانت تمدید درخواست و فلزات قیمت افزایش از ناشی مشکالت بررسی  

 فلزات نرخ التفاوتمابه محاسبه برای واقعی هایقیمت از استفاده برای توانیر شرکت عامل مدیر با مکاتبه  

 ودجهب بررسی برای هاپژوهش مرکز و توانیر سندیکا، مشترک نشست برگزاری برای مجلس هایپژوهش مرکز با مکاتبه 

1397 

 1397 بودجه بررسی خصوص در مجلس هایپژوهش مرکز در جلسه برگزاری 

 1397 بودجه خصوص در سندیکا نظرات اعمال برای انرژی کمیسیون رییس با کاتبهم 

 مجلس تلفیق کمیسیون به 97 بودجه الیحه تکمیلی پیشنهادات ارسال 

 گمرکی هایتعرفه بررسی برای تجارت و معدن صنعت، وزارت الکترونیک و برق صنایع کل مدیر از دعوت 

 تجارت و معدن صنعت، وزارت الکترونیک و برق صنایع کل مدیر با کمیته مشترک نشست برگزاری 

 مشکالت این از رفت برون برای مراجع با مکاتبه و موجود هایبخشنامه با اعضا مشکالت بررسی  

 تجهیزات فروش قراردادهای موضوع تنظیم نحوه خصوص در توانیر شرکت عامل مدیر با مکاتبه 
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 شورای مجلس در بررسی و طرح برای اساسی قانون 44 اصل های سیاست اجرای قانون اجرای نحوه نظارتی گزارش بررسی 

  اسالمی

 پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون 12 ماده خصوص در ایران بازرگانی اتاق جلسه در حضور 

 رفع قانون 12 ماده اجرای موانع رفع برای کشور توسعه برنامه دائمی احکام قانون 12 ماده کمیته دبیر مقام قائم با مکاتبه 

 پذیر رقابت تولید موانع

 به ویژه وجهت درخواست خصوص در مجلس اقتصادی کمیسیون تولید، از حمایت ویژه کمیسیون انرژی، کمیسیون با مکاتبه 

 برق صنعت در فعال خصوصی بخش

 مالیاتی شعب از برخی برابر در کشور تولیدی صنایع از حمایت درخواست و مجلس اقتصادی کمیسیون ریاست با مکاتبه 

 بیمه شعب برخی کردن عمل ایسلیقه با برخورد درخواست و مجلس اجتماعی کمیسیون ریاست با مکاتبه  

 

 کمیته حل اختالفخالصه اقدامات و دستاوردهای  -3-7

 63/230 های دکل تست تایپ معنوی و مادی مالکیت حق خصوص در دو شرکت عضو فیمابین اختالف پرونده طرح 

یکی از  به نآ امتیازتخصیص  و نیرو انتقال هایدکل کمیته در رسیدگی و اختالف حل کمیته در موضوع بررسی و کیلوولت

  طرف اختالف

 مربوطه جلسات در شرکت و قراردادها و حقوقی کمیته در عضویت  

 سندیکا منشور به نسبت مجدد نظر اظهار و بررسی  

 مذکور کمیته مصوبه اساس بر تعهدنامه فرمت تهیه و صالحیت تشخیص و ارزیابی کمیته جلسه در شرکت 

  هاسایر شرکتعضو از  هایشرکت مطالباتو مکاتبه درخصوص  پیگیریانجام 

 و کنندگانمصرف حمایت سازمان هایتشکل بر نظارت و هااستان امور هماهنگی دفتر کل اداره با مکاتبه و پیگیری 

 یکی از اعضای سندیکا درخواست خصوص در تولیدکنندگان

 جلسه دستور خصوص در حقوقی نظر اظهار و صاعقه برابر در حفاظت و ارتینگ کمیته جلسه در شرکت  

 وینچر جوینت شرکت تشکیل خصوص در مشاوره ارائه وهای عضو شرکت مدیران با جلسه تشکیل 

 دستگاه اتمناقص شکایات به رسیدگی هیات رسیدگی جلسه در های عضویکی از شرکت حقوق از دفاع منظور به الیحه تهیه

 کشور بودجه و برنامه سازمان ملی های

 رسید سر به تودیعی چک مبلغ پرداخت عدم و یکی از اعضامورد اختالف  درخواست پیگیریو  انجام  

 های عضو بین شرکتحل اختالف  درخصوصو مکاتبه  پیگیری 

 

 کمیته توسعه صادراتخالصه اقدامات و دستاوردهای  -4-7 

 ارمنستان به اعزامی هیات در حضور جهت سندیکا نمایندگان معرفی 

 مهندسی و فنی خدمات کمیسیون در حضور جهت نماینده معرفی 

 سیاااور اقتصادی مجمع کشورهای برق صنعت بازار مطالعات پروژه یلیصتف خدمات شرح و تعریف 

  عراق به تجهیزات صادرکننده هایشرکت برای دالری میلیون 200 تسهیالت از استفاده امکان عدمپیگیری 
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 عراق بازار مشکالت و موانع اعالم 

 کمیته نظر مورد هدف بازارهای معرفی 

 مهندسی و فنی خدمات صادرکنندگان از حمایت راهکار موضوع نامهتصویب اصالح 

 ارز نرخ تعیین به مربوط تحلیلی گزارش ارائه 

 سرخس -مرو خط پروژه اجرایی هایراه بررسی خصوص در کارگروه تشکیل درخواست  

 مهندسی و فنی خدمات صادرکنندگان از حمایت کارراه موضوعبا  نامهتصویب اصالح 

  عراق کشور به برق صنعت تجهیزات و کاال صادرکننده هایشرکت مطالباتپیگیری 

 عراق کشور برق وزارت مناقصات ابالغ عدم اعالم 

 جمهور رئیس اول محترم معاونت و نیرو وزارت به عراق از عضو هایشرکت مطالبات وضعیت آخرین ارسال  

 عراق به صادرات خصوص در تجهیزات تامین 

 المللبین امور در هاتشکل سنجی نیاز خصوص در سندیکا نظرات نقطه اعالم 

 صادرات فکر اتاق در حضور جهت سندیکا نمایندگان معرفی 

 ایران برق صنعت کارهای و کسب راهبردی سند ارائه 

 ایران صادرات ضمانت صندوق کارگزاری اخذ جهت سندیکا آمادگی اعالم 

 برق صنعت تجهیزات و کاال صادرات خصوص در پیگیری قابل موارد اعالم 

 جارتت توسعه سازمان مهندسی فنی خدمات و کاال صادرات تخصصی میزهای در کمیته رئیسه هیات نمایندگان معرفی 

 ژاپن الکتریک میتسوبیشی شرکت سمینار در حضور جهت سندیکا نمایندگان معرفی 

 جلسه با آقای اوحدی مشاور معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد ویژه اقتصادی  -ها از دولت عراقپیگیری مطالبات شرکت

 ای مرتبطآقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و سایر نهاده -ستاد عراق وزارت نیرو –ایران و عراق 

 هاالمللی صنعت برق و میزبانی از هیاتهماهنگی برگزاری نمایشگاه بین 

 المللی برقمیزبانی و برگزاری جلسات مرتبط با معاون وزیر برق عراق در حاشیه نمایشگاه بین 

 المللی برقمیزبانی و برگزاری جلسات مرتبط با وزیر برق سوریه و هیات همراه در حاشیه نمایشگاه بین 

 المللی برق های تخصصی در حاشیه نمایشگاه بینرگزاری نشستب 

  96حضور فعال در کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 

 استعالم و جمعبندی اولویتهای صادراتی اعضا 

 ارائه مستندات مطالبات شرکتها از دولت عراق به وزارت نیرو 

 در صادرات تدوین برنامه راهبردی ایجاد ارتباط با نهادهای مرتبط 

 تدوین و تهیه گزارش صادرات صنعت برق برای ارائه به مجلس و وزیر نیرو با مشارکت و همکاری معاونت پژوهشی سندیکا 

 راقع -قطر -تونس -ارمنستان-نامه کمیسیونهای مشترک کشورهای غنااعالم پیشنهادات سندیکا برای درج در تفاهم 

  و فن آوری ریاست جمهوری در خصوص صادرات محصوالت دانش بنیان صنعت  الملل معاونت علمیهماهنگی با دفتر بین

 برق و تشکیل کارگروه متشکل از وزارت نیرو سندیکا و معاونت علمی ریاست جمهوری

 های برق در انجام مذاکرات با مقامات و ذیربطان در خصوص اختصاص بخشی از خط اعتباری سوریه جهت انجام پروژه

 سوریه کشور
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 کمیته اتوماسیون و مخابراتخالصه اقدامات و دستاوردهای  -5-7

 فشارقوی هایپست اتوماسیون هایسیستم برای مرجع اجرایی و فنی مشخصات تدوین و تهیه 

 پستهای اتوماسیون هایسیستم برای مرجع اجرایی و فنی مشخصات با مرتبط مدارک و مستندات ارسال و آوریجمع 

 توانیر شرکت به کمیته توسط شده تدوین فشارقوی

 ساز هیکپارچ هایشرکت نامهآیین کردن نهایی جهت سندیکا مشاور مهندسی کمیته با متعدد مشترک جلسات برگزاری 

 پست اتوماسیون سیستم

 توانیر شرکت به پست اتوماسیون سیستم ساز یکپارچه هایشرکت نامه آیین ارسال و سازی نهایی 

 و مخابرات تخصصی کارگروه جلسات برگزاری ICT توزیع دیسپاچینگ و اتوماسیون تخصصی کارگروه و 

 نفتی مشاور و پیمانکار هایشرکت برای یکروزه آموزشی سمینار برگزاری جهت هماهنگی 

 منطقه قبر در شرق شمال دیسپاچینگ مرکز نگهداری و تعمیر مناقصه خصوص در هاشرکت از برخی اعتراضی موارد بررسی

 خراسان شعبه سندیکای طریق از مشکالت حل پیگیری و خراسان ای

 کشور سراسر ایمنطقه هایبرق مدیران برای ایشان سوی از و توانیر به کمیته سوی از نامه آیین ارسال 

 مخابرات و توزیع اتوماسیون تخصصی کارگروهای جلسات برگزاری 

 اسپک قرداد جهت نیرو پژوهشگاه و هادانشگاه توانیر، با مذاکرات 

 کمیته تخصصی کاتالوگ در کمیته عضو هایشرکت آگهی چاپ  

 توانیر و نیرو وزارت حضور با مخابرات و اتوماسیون تخصصی سمینارهای در حضور 

 کمیته اعضای معرفی و تخصصی هاینمایشگاه در حضور 

 تیپ قرارداد ابالغ پیگیری 

 دبیرخانه به هاکمیته سوی از اعتراض و انعکاس و بازرگانی و اتوماسیون ایهکمیته نظرات نقطه تجمیع  

 های عمومیکمیته جلسات در کمیته نماینده حضور 

 و داخل ساخت از حمایت تعرفه، افزایش نظیر مواردی در همفکری و همکاری .... 

 نفتی مشاور و پیمانکار هایشرکت شناخت و بررسی 

 سندیکا مدیره هیئت جلسات در حضور 

 تخصصی هایمصاحبه انجام و مطالب ارائه 

 ها نظیر کمیته توسعه صادراتبا سایر کمیته کمیته هایتوانمندی معرفی 

 توزیع اتوماسیون زمینه در فعال کمیته عضو هایشرکت معرفی  

 در نمایشگاه بین المللی کمیته کانتر در کمیته رئیسه هیئت اعضای حضور  

 در جلسات عمومی کمیته اعضای حضور با ایدوره هاینشست برگزاری 

 

 های تجدیدپذیرکمیته انرژیخالصه اقدامات و دستاوردهای  -6-7

 اجرایی و فنی نظام امور طریق از تجدیدپذیر حوزه در فعال هایشرکت بندیرتبه برای ساتبا با جلسه برگزاری پیگیری 

  بودجه و برنامه سازمان

 خصوص این در اعضا هایدغدغه انتقال و بودجه و برنامه سازمان به نامه ارسال 
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 جانبه همه پیگیری برای کمیته به برق انرژی وری بهره و تجدیدپذیر هایانرژی سازمان نمایندگان از دعوت 

 یاهیاز صنعت برق در حوزه انرژ تیاصالح ماده مرتبط با حمادرخصوص  کمیته عضو هایشرکت از پیشنهادات دریافت 

 صنعت نیبه نفع ا 97بودجه سال  حهیدر ال ریدپذیتجد

 هاتشکل دیگر با مشترک نامه امضای 

 بودجه و برنامه سازمان نیز و مجلس تلفیق و انرژی هایکمسیون به نامه ارسال 

 مجلس انرژی کمیسیون با مشترک جلسه تشکیل 

 سندیکا سایت در درج برای کمیته به اطالعات ارسال جهت اعضا به نامه ارسال (ieis.ir )در یافت اطالعات و  اول قدم در

 برخی از اعضا جهت درج در سایت سندیکا

 انمندیتو معرفی منظور به کمیته جدید اعضای از برخی و یسهئر هیات با مشترک جلسه برگزاری و آلمانی هیات از دعوت

 کمیته عضو هایشرکت های

 فتوولتاییک هایپنل واردات هایتعرفه اصالح خصوص در گمرک با رایزنی و مکاتبه 

 یفتخف از کمیته هایشرکت مندیبهره برای آموزشی سمینارهای و هادوره کننده برگزار هایسازمان و هاشرکت با رایزنی 

 اعضا رایگان حضور یا و

 تقویت جنبه آموزشی کمیتهو  آموزشی هایدوره برگزاری برای سندیکا آموزش واحد با تنگاتنگ ارتباط  

 شدن اجرایی جهت آموزش واحد به آن ارجاع و هادوره موضوع مورد در کمیته اعضای پیشنهادات دریافت 

 کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق و معدن و صنعت وزارت نیرو، وزارت از شده ارسال هاینامه رسانی اطالع و ارسال 

فرصت ها ایجاد شده از طریق اطالع رسانی بهره مندی شرکت های عضو از در جهت  تجدیدپذیر هایانرژی حوزه در ایران

 مناقصات، همایش ها، قوانین، آیین نامه ها و درخواست های سازمان های مختلف

 هاتشکل گردی با جلسه برگزاریو  پیگیری پرداخت مطالبات شرکت های خصوصی از ساتبا ناشی از فروش برق تجدیدپذیر ،

 مجلس انرژی نکمیسیو نمایندگان با جلسه برگزاری، تجدیدپذیر برق عمده تولیدکنندگان و گذاران سرمایه با جلسه برگزاری

  کشور کل داریخزانه به نامه ارسالو 

 ریزیامهبرنو همچنین  ایران فنی و اقتصادی هایکمک و گذاری سرمایه سازمان خارجی گذاریسرمایه دفتر با جلسه برگزاری 

 ایهکمک و گذاری سرمایه سازمان المللی بین موسسات و مجامع وامها، دفتر از نماینده درخواست و مشترک جلسه برای

 پیگیری مشکالت سرمایه گذاری در حوزه تجدید پذیردر جهت  مشترک کارگروه در ایران فنی و اقتصادی

 موضوع این مورد در کمیته اعضای نظرات بندی جمع و دریافت 

 اتاق کشور هایبرنامه دائمی احکام قانون 12 ماده کمیته طریق از بازرگانی اتاق با همکاری  

 دمور در اعضا نظرات بندی جمع و پروژه های تجدید پذیر بخصوص پروژه های بادی و خورشیدی نیموضوع زم یریگیپ 

 این موضوع

 جمع بندی نظرات اعضا در مورد پروژه های مرتبط با برقرسانی و  پیگیری حل مشکالت اعضا در طرح های برق روستایی
لزوم استفاده از  بر دیتاکو انتقال نظرات اعضا به ایشان با  ییطرح برق روستا یمجرآقای مصلحتی، جلسه با  لیتشکروستایی و 

 تهیعضو کم یو تجربه شرکت ها تیظرف
 خارجی هایشرکت به کمیته معرفی محوریت با اینترسوالر پنل در کمیته رییس سخنرانی 

 یونیسف جهانی سازمان نماینده حضور با پایدار توسعه سیمنار پنل در کمیته رییسه هیات عضو حضور 

 (96 اسفند) انرژی وریبهره و تجدیدپذیر هایانرژی زیست، محیط نمایشگاه در حضور 



 

    35 

 سندیکای صنعت برق ایرانگزارش عملکرد   

 دارد سازی استاندر جهت  مابین فی همکاری و ارتباطی بسترهای ایجاد و کمیته معرفی جهت استاندارد ملی سازمان با مکاتبه

 محصوالت و خدمات صنعت انرژی های نو

 استاندارد ملی سازمان جلسات در سندیکا نمایندگان حضور هدفمندسازی و دهی نظم جهت سندیکا دبیر با مذاکره 

 تجدیدپذیر حوزه در خبره کارشناسان معرفی جهت هاشرکت به نامه ارسال 

  شبکه به تجدیدپذیر هاینیروگاه از حاصل توان تزریق و تولید به مربوط آمار آخرین دریافت 

  هاپروژه این در فعال هایشرکت از تجدیدپذیر هاینیروگاه احداث موانع و مشکالت دریافت 

  ( ساتبا) ذیرتجدیدپ هایانرژی سازمان با مشترک جلسات در شرکتو  اصالح قرار داد خرید تضمینی برق تجدید پذیرپیگیری

 خصوص این در

  تشکیل شورای عالی تشکل های و  تجدیدپذیر حوزه در فعال هاانجمن و هاتشکل با جانبه همه ارتباط برقراریهمکاری و

 تجدیدپذیر با میزبانی کمیته انرژی های تجدیدپذیر سندیکا

  جهت نیرو وزارت به نامه ارسالو  های عضوتالش جهت بهبود کسب و کار اعضا و سوق دادن پروژه های جدید به شرکت 

 تجدیدپذیر انرژی از دولتی هایساختمان درصد 20 برق تامین هایپروژه تسهیل

 

 خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته پیمانکاران خطوط انتقال نیرو -7-7

 های خطوط و سازندگان دکلارسال آنالیز اولیه به روسای کمیتهو  نیرو انتقال هوائی خطوط بهای آنالیز و تهیه 

 های عضو سندیکااخذ قیمت از شرکتو  برقی تاسیسات پایه واحد بهای فهرست گذاری قیمت  

 های عمومیمعرفی نمایندگان به کمیتهو  عمومی هایکمیته برای کمیته نمایندگان تعیین 

 مکاتبه با رئیس کمیته پیمانکاران خطوطو  برتر پیمانکاران معرفی  

 انجام مطالعات اولیه و طرح موضوع با رئیس کمیتهو  هاکمیته سایر با کمیته ادغام یا و اندیشی هم روند بررسی 

 

 ن تابلوهای برقاخالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته سازندگ -8-7

 ارزیابی پیگیری( 2 تابلو واردات هایتعرفه( 1 شامل سوم تا اول اولویت کردن مشخص و بخش 7 در کمیته هایبرنامه تدوین

  عضو ایشرکت به مدیره هیئت تصمیمات نتایج رسانی اطالع( 3 مختلف تخصصی های

 تنظیمی هایطرح برای تابلوسازی صنعت آموزشی و مدیریتی هایمهارت پاورپوینت تهیه 

 تابلوسازان کمیته در عضویت ارزیابی نامه آئین تهیه 

 تعدیل فاقد ریالی قراردادهای جهت ارز نرخ تعدیل بررسی 

 برق تابلوهای واردات تعرفه افزایش خصوص در کمیته درخواست به توجه عدم علل بررسی 

 سندیکا عمومی و تخصصی هایکمیته برای کمیته نمایندگان کردن مشخص 

 ایمنطقه هایبرق تیپ قرارداد اصالح 

  96در سال  سندیکا مدت میان و مدت کوتاه کار دستور تعیین و موضوعات بندیاولویت پرسشنامهتکمیل 

 ریالی قراردادهای در ارز نرخ تعدیل درخواست نامه ارسال 

 توانیر و سندیکا مشترک ارزیابی ماهیت چگونگی نامه ارسال 
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 گزارش عملکرد سندیکای صنعت برق ایران  

 سندیکا بودجه و برنامه سازمان جلسات در کمیته نماینده معرفی 

 سندیکا اساسنامه بازنگری و اصالح مورد در کمیته نظر اعالم 

 

 وریاقدامات و دستاوردهای کمیته کاهش تلفات و افزایش بهرهخالصه  -9-7

 های کاهش تلفاتاستفاده در پروژه جهت مالی مدل تدوین 

 تلفات کاهش هایپروژه برای تیپ قرارداد تدوین 

 مجلس انرژی کمیسیون با مشترک نشست برگزاری برای پیگیری  

 تلفات کاهش ملی کمیته در سندیکا نماینده حضورو  توانیر شرکت توزیع هماهنگی معاونت با هماهنگی 

  در جلسه کمیته ملی کاهش تلفات 12تبیین ظرفیت های ماده 

  های کاهش تلفات های این ماده برای پروژهمدل استفاده از ظرفیت 12اجرایی شدن ماده 

 

 های انتقال نیروخالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته سازندگان دکل -10-7

 نیرو انتقال هایدکل نقشه واگذاری شرایط و نحوه جهت حل راه اتخاذ خصوص در اعضا اندیشی هم جلسه  

 کارفرما با مکاتبه و منتشره مناقصات خصوص در اعضا کار و کسب معضالت و مشکالت بررسی 

 با مکاتبه و ارس تجاری آزاد ایمنطقه سازمان منتشره کیلوولت 132 خط تجهیزات نصب و حمل تهیه، مناقصه بررسی 

 الذکر فوق مناقصه به هادکل سازندگان ورود بمنظور لتیس هایدکل از استفاده بمنظور مذکور سازمان

 وانیرت شرکت عامل مدیر و نیرو وزارت سرپرست با مکاتبه و جاری سال دوم ماهه سه در فلزات قیمت افزایش اثرات بررسی 

  هاقیمت افزایش واقعی جبران جهت الزم پیشنهادات ارائه با

 نیرو انتقال هایدکل سازندگان از کشور بودجه و برنامه سازمان بهای فهارس نیاز مورد بهاء آنالیز درخواست  

 سازان دکل کمیته اعضای و سندیکا ارجاعی موارد سایر و تیپ خرید قرارداد شدن اجرایی پیگیری  

 و کیلوولت 400 خط احداث ذیصالح پیمانکاران اسامی اعالم خصوص در فارس ایمنطقه برق شرکت درخواست بررسی 

  مقتضی پاسخ ارسال و انتقال هایپست

  ارس سنگین صنایع 132 خط تجهیزات نصب و حمل ، تهیه مناقصهاطالع رسانی درخصوص 

 عمومی هایکمیته برای کمیته نمایندگان تعیین 

  نیرو انتقال هایدکل ساخت صالحیت واجدان فهرستتهیه 

 هادکل انواع خصوص در اولیه فنی مطالعات انجام نحوه بررسی 

 هادکل تعرفهموضوع  مجدد طرح 

 سازه هامون و بیستون فراگستر هایشرکت اختالف بررسی 

 اصفهان ایمنطقه برق مناقصه در فلزات تعدیل نمودن لحاظ درخواست 

  فلزات قیمت افزایش واقعی جبرانبررسی 

 نظیر سندیکا دبیرخانه از کمیته هایدرخواست پیگیری 

o جاری قراردادهای برای 1391 سال از ارز نرخ تعدیل تبدیل قابل فرمول 
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o 16/12/96 مورخ 96-1771 شماره نامه موضوع فلز کارگروه نتیجه 

o فلزات قیمت واقعی جبران خصوص در نظر تبادل و بحث 

o متوقف یا و راکد قراردادهای خاتمه مورد در نظر تبادل 

o هاپرداخت دیرکرد خسارت جبرات و مطالبات پرداخت 

o ( 30/7/96مورخ 96-988 شماره نامهمیثاق موضوع) تیپ قرارداد از استفاده 

 

 آالت انتقال نیرویراقخالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته سازندگان  -11-7

 مکاتبه با کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیتو  کمیته اعضای کیفی ارزیابی درخواست نامه ارسال 

 حضور  برگزاری جلسات باو  جداگانه بصورت سندیکا و توانیر شرکت ارزیابی هایدستورالعمل مورد در نظر تبادل و مقایسه

 مشاور ارشد سندیکا

 ابالغ  مکاتبه با توانیر به منظور اخذ تائید وو  کشور سراسر ایمنطقه هایبرق در شده ابالغ تیپ قرارداد شدن اجرائی پیگیری

 ایهای برق منطقهبه شرکت

 

 آالت توزیع نیروخالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته سازندگان یراق -12-7

 برق نیروی توزیع هایشبکه کنفرانس دومین و بیست در حضور بمنظور اعضا بین ما الزم هماهنگی و وحدت ایجاد 

 در یپت خرید قرارداد از استفاده عدم خصوص در کردستان و خوزستان برق نیروی توزیع هایشرکت مناقصات اسناد بررسی 

 رتمغای اصالح درخواست و مربوطه توزیع هایشرکت و توانیر شرکت توزیع معاونت به موضوع گزارش و مناقصات اسناد

  مناقصه اسناد

 کانکتور و خط به خط کابل، انشعابی کلمپ شامل دار نگه خود یراق گذاری قیمت بررسی 

 اعضاء کار و کسب توسعه قالب در سازان یراق تولیدی محصوالت شده تمام قیمت تعیین بررسی  

 جاعلین با مقابله هایراه و جاعلین توسط سازان یراق مارک جعل بررسی 

 اجرایی درخواست و توزیع هایشرکت به توانیر شرکت شده ابالغ و مصوب تیپ خرید قرارداد شدن اجرایی عدم گزارش 

  توانیر شرکت هماهنگی معاون و سندیکا از قرارداد شدن

 تیپ خرید قرارداد شدن اجرایی در تسریع بمنظور توانیر– سندیکا حل راه کارگروه با جلسه تشکیل  

 کمیته اعضای مطالبات و دیون پرداخت برای اوراق از استفاده خصوص در توانیر شرکت با مکاتبه  

 در آن هایین تصویب و ارائه بمنظور سازان یراق تولیدی محصوالت فنی جداول نهایی بررسی برای کمیته کارگروه تعیین 

  سازان یراق کمیته

 از خارج اتخدم و کاال کنندگان تامین ورود از جلوگیری رفع بمنظور شیراز شهرستان برق نیروی توزیع شرکت با مکاتبه 

  استان

 سازان یراق کمیته به سندیکا ارجاعی موارد سایر و کمیته اعضای کار و کسب معضالت و مشکالت بررسی  

 برق صنعت المللی بین نمایشگاه در کنندگان تولید هماهنگ استقرار درخواست 
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 انعکاس موضوع به کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکا برای اجرایی شدن تیپ و  قرارداد فاقد منتشره مناقصات مجدد بررسی

 قرارداد تیپ

 گلستان  و سمنان نیروی توزیع هایشرکت مناقصات عدم استفاده از قرارداد تیپ اعالم 

  سندیکا مدت میان و مدت کوتاه کار دستور تعیین و موضوعات بندی اولویت پرسشنامهتکمیل 

 ستبران گزاریسیاست شورای و سندیکا عمومی هایکمیته برای کمیته نمایندگان کردن مشخص 

 به کمیته د شدهئیدارای اسناد مثبته و تادرخواست از اعضای کمیته برای انعکاس مطالبات و  اعضاء مطالبات بررسی و بحث 

 ته فنی مکاتبه با ریاست کمیو  توزیع هایشرکت کارشناسان از برخی بازدید از پس کمیته عضو هایشرکت اطالعات انتشار

 بازرگانی شرکت توانیر

 درخواست از اعضاء برای لحاظ و  توزیع آالت یراق بهاء فهارس تنظیم و تهیه و تیپ قرارداد شدن اجرایی ارز، نرخ بررسی

 های پیشنهادیتعدیل نرخ ارز در قیمت

 ا مکاتبه با ریاست هیات مدیره سندیکو  ارز نرخ کردن واقعی و اعضاء مطالبات پیگیری تیپ، قرارداد شدن اجرایی درخواست

 و دبیر سندیکا

 بت در مرحله تهیه نامه جهت اداره ثو  اعضاء صنعتی طرح ثبت از کننده استفاده علیه بر کمیته اعضاء مشترک اقدام بررسی

 مالکیت صنعتی

 آالت یراق استاندارد انتشار مراههبه سازان یراق لیست وندور انتشار و تیپ قرارداد شدن اجرایی پیگیری 

 ماه 2 مدت به کشور سراسر برق نیروی توزیع های شرکت مناقصات در حضور عدم خصوص در اعضا متحد نامه ارسال 

 برنامه سازمان جلسات در کمیته نماینده معرفی  

 خیص مکاتبه با کمیته ارزیابی و تشو  کمیته اعضای ارزیابی صالحیت تشخیص و ارزیابی خصوص در کمیته آمادگی اعالم

 صالحیت سندیکا

 اساسنامه بازنگری و اصالح مورد در کمیته نظر اعالم  

 خصصیت مادر شرکت حسابیذی طریق از برق نیروی توزیع هایشرکت از اعضا معوقه مطالبات از بخشی دریافت و پیگیری 

 توانیر

 

 خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته مهندسی بازرگانی -13-7

 ایران بازرگانی اتاق رئیس نائب سلطانی پدرام دکتر آقای از حضوری مالقات درخواست نامه ارسال 

 سندیکا بودجه و برنامه سازمان جلسات در کمیته نماینده معرفی  

 المللبین روابط کمیته تشکیل خصوص در پیگیری 

 سندیکا مدیره هیئت جلسات در حضور  

 دیتمحدو و مشکالت خصوص در تقوائی دکتر ـ توانیر آوری فن توسعه و تحقیقات دفتر از جلسه درخواست نامه ارسال 

 وارداتی کاالهای

 قبلی ارسالی اطالعات تکمیل و اعضا اطالعات ارسال درخواست 

 اعضا اطالعات دریافت با داخلی جلسات تشکیل و هاتعرفه بررسی اعالم 

 الملل بین روابط کمیته موضوع نمودن فعال 
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 سفارش ثبت با مرتبط موضوعات و ارز دریافت شرایط بررسی 

 ارز تغییرات اساس بر قراردادها با مرتبط موضوعات بررسی 

 

 مشاور خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته مهندسین -14-7

 کمیته ماهانه جلسات برگزاری جدول تهیه و منظم جلسات برگزاری 

 و پیمانکاران صادرات، توسعه کمیته جمله از مهندسی خدمات به مربوط دیگر هایکمیته در رئیسه هیئت اعضای حضور 

 غیره و خطوط سازندگان

 صادرات توسعه کمیته به ارائه و خارجی مناقصات در شرکت دستورالعمل نهایی تدوین 

 توزیع مشاوره قراردادهای جهت توانیر توزیع هماهنگی معاونت با مکاتبه 

 هاکمیته دیگر با خرید تیپ قراردادهای تکمیل جهت در همکاری 

 بنیان دانش جمله از هاکمیته سایر در نماینده عنوان به کمیته اعضای معرفی  

 انجام و مشاوران به جدید هایپروژه ابالغ جهت توانیر شبکه توسعه و ریزیبرنامه معاونت با حضوری جلسه و مکاتبه 

 هاطراحی

 مهندسی خدمات از استفاده و داخل ساخت توان از بیشتر استفاده بمنظور هاییحلراه یافتن جهت سندیکا جلسات در حضور 

 مشاوران سایر

 نظارتی جدید بخشنامه اصالح جهت ریزی برنامه و مدیریت سازمان با مکاتبه  

 نظارت خدمات الزحمه حق تعیین دستورالعمل خصوص در کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان نظرات دریافت  

 سندیکا بودجه و برنامه سازمان جلسات در کمیته نماینده معرفی  

 هب نیرو توزیع فوق و انتقال های طرح در مهندسین عالیه نظارت و طراحی الزحمه حق محاسبه نحوه نهایی نسخه ارسال 

  کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 

 خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته ارتینگ -15-7

 جلسات تقویم تنظیم همراه به 96 سال در کمیته اهداف و ها برنامه ها،اولویت تعیین 

 صاعقه برابر در حفاظت و ارتینگ کمیته استاندارد تدوین تخصصی کارگروه تشکیل 

 وینتد کارگروه در حضور جهت ارتینگ حوزه کارشناسان و متخصصان شناسایی جهت مستمر هایپیگیری و مکاتبات 

  استاندارد

 صاعقه ابربر در حفاظت و ارتینگ صنعت با مرتبط کاالهای ارزیابی پیشنهادی نامه شیوه کلیات تصویب و ریزی برنامه 

 دبیر با ترکمش جلسات برگزاری و کاال ارزیابی پیشنهادی نامه شیوه تدوین خصوص در رییسه هیات متعدد جلسات برگزاری 

 (تدوین حال در) سندیکا های کمیته معاونت و

 چالش و تمشکال انتقال و ایران استاندارد ملی سازمان -مکانیک و برق پژوهشکده محترم ریاست با مشترک جلسه برگزاری

 سازمان آن به ارتینگ حوزه استاندارد با مرتبط های

 ریزیبرنامه یونکمیس و الکترونیک و برق ملی کمیته در ارتینگ کمیته عضویت خصوص در استاندارد ملی سازمان با مکاتبه 

 (است پیگیری حال در مکتبات و شده اخذ شفاهی موافقت) سازمان آن
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 ایجاد زا جلوگیری و کمیته معرفی جهت ایران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق و کشور وزارت کار، وزارت با مکاتبه 

 صاعقه برابر در حفاظت و ارتینگ موضوع با سندیکا خارج در موازی های تشکل

 آذر در هصاعق برابر در حفاظت و ارتینگ سمینار برگزاری جهت مشهد برق نیروی توزیع شرکت با مشارکت و ریزی برنامه 

 (ریزی برنامه حال در) 96 ماه

 شده وزبر مراجع با استانداردها این مطابقت و اصالح جهت ریزیبرنامه و ارتینگ حوزه در موجود ملی استانداردهای شناسایی 

 حال رد استانداردها بقیه بروزرسانی و اصالح و شده اصالح استاندارد سه) ناموجود ملی استانداردهای تدوین و المللی بین

 (است انجام

 (مشهد توزیع) مشترک جلسه و مشهد در ارتینگ سمینار کننده برگزار از دعوت 

 فنی هایکمک و مقاالت ارسال جهت اعضا به فراخوان 

 سمینار حاشیه در آموزشی کارگاه برگزاری جهت ریزی برنامه 

 غرفه اجاره و حضور جهت عضو هایشرکت هماهنگی 

 سمینار پربارتر هرچه برگزاری جهت کننده برگزار با مستمر هماهنگی و رایزنی 

 استاندارد ملی سازمان مکانیک و برق پژوهشگاه محترم رییس با جلسه 

 استاندارد ملی سازمان استاندارد تدوین دفتر محترم ریاست با جلسه 

 سازمان متناظر هایکمیته و هاکارگروه در کمیته اعضای عضویت جهت استاندارد ملی سازمان با رایزنی 

 موجود کار و ساز از اطالع جهت استاندارد تدوین متخصصان و کارشناسان از دعوت 

 استاندارد ملی سازمان با سندیکا همکاری سابقه بررسی و استاندارد تدوین خبرگان از دعوت 

 استاندارد تدوین آموزشی هایدوره و هاکالس برگزاری جهت سازمان با مکاتبه 

 استاندارد لیم سازمان پرتال در کمیته حقوقی عضویت استاندارد تدوین پروفایل ایجاد و ارتینگ کارگروه مشخصات آوری جمع 

 استاندارد تدوین مجوز اخد برای استاندارد ملی سازمان با مکاتبه  

 کارگروه های فعالیت به دهی جهت و گذاری سیاست 

 گروه کار با کمیته یسهئر هیات متعدد جلسات تشکیل 

 استاندارد تدوین پروانه صدور نظیر گروه کار فعالیت شدن قانونی برای مناسب بسترهای ایجاد و سازمانی حمایت 

 کمیته به ارتینگ صنعت در فعال هایشرکت جذب و کمیته معرفی هدف با ایران بازرگانی اتاق با مکاتبه 

 کشور وزارت سیاسی امور دفتر مدیرکل با مکاتبه 

 کشور وزارت کارفرمایی و کارگری های سازمان کل مدیر با مکاتبه 

 سندیکا اجرایی واحد همکاری با کمیته کاتالوگ چاپ پیگیری 

 ق معرفی، تبلیغات و شناساندن کمیته به جامعه صنعت بربا هدف  سندیکا اجرایی واحد همکاری با استند و بنر چاپ پیگیری

 کشور

 کمیته به جدید هایشرکت جذب جهت رایزنی 

 مربوطه کارشناسان و متخصصان معرفی جهت عضو هایشرکت به نامه ارسال 

 کمیتهدر  جذب جهت ایشان به سندیکا معرفی و کارشناسان به نامه ارسال 
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 کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق و معدن و صنعت وزارت نیرو، وزارت از دریافتی هاینامه رسانی اطالع و ارسال 

 صاعقه برای در حفاظت و تینگ ار حوزه در ایران

 فلزات نرخ تعدیل مشمول قراردادهای ارجاع جهت کمیته هایشرکت کلیه به نامه ارسال 

 نشانی آتش سازمان با ارتباط قراری بر خصوص در الزم اقدامات انجام و بررسی برای جلسه برگزاری 

 نشانی آتش سازمان در ارتینگ تخصصی کارگروه تشکیل پیشنهاد خصوص در نامه تهیه 

 برابر رد حفاظت و ارتینگ صنعت با مرتبط موضوعات در استاندارد ملی سازمان متناظر فنی هایکمیته جلسات در شرکت 

 صاعقه

 در سندیکا ارتینگ کمیته اعضای کارشناسان عضویت TC مرتبط های 

 بهداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز صالحیت پروانه صدور به مربوط هاینامهآیین بررسی و جلسه تشکیل 

  کار وزارت

 تعلیمات و تحقیقات مرکز صالحیت برق ایمنی آزمون برگزاری پیگیری 

 بندی رتبه چارچوب و شدن اجرایی نحوه بررسی جلسات تشکیل 

 کاال ارزیابی نامه شیوه پیشنویس تهیه جهت کارشناسی جلسات تشکیل 

 تشخیص و ارزیابی رییسه هیات در ارتینگ کمیته رییس حضور و سندیکا صالحیت تشخیص و ارزیابی کمیته با تعامل 

 صالحیت

 جلسه تشکیل برای آمادگی اعالم و سندیکا صالحیت تشخیص و ارزیابی کمیته به همکاری درخواست ارسال 

 ارتینگ کمیته داخلی نامه آیین تدوین 

  برای یآمادگ اعالم و کمیته معرفی جهت توانیر شرکت توزیع مهندسی و فنی دفتر کل مدیر خدرزاده دکتر آقای با جلسه 

 مابین فی همکاری

 

 ارزیابی و تشخیص صالحیتخالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته  -16-7

 )تشکیل کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت و انتخاب اعضای هیئت رئیسه )دوره جدید 

 یرهای توزیع و توانای و شرکتهای منطقههای عضو در مناقصات برقارزیابی مقدماتی و معرفی شرکتتهیه و تدوین روش 

 ی ارزیابی و مطابقت با استاندارد توانیر در محل سندیکاتشکیل جلسه شورا 

 تشکیل جلسه مشترک با دکتر شهرتاش عضو شورای ارزیابی توانیر 

 افتن ها برای ارزش یتالش برای ایجاد سیستم منسجم ارزیابی و ایفای نقش در حوزه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت

یان نهادهای ذینفع و ذیربط در حوزه برق و رایزنی با توانیر برای ایفای نقش عضویت در سندیکا و ارتقاء جایگاه سندیکا در م

 های فعال در زمینه برقسندیکا به عنوان بازوی اجرایی در ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت

  رآیند اجرایی شدن فبرای  دریافت نظرات و پیشنهادات و  انجمن سیم و کابلو دعوت از تمامی اعضای کمیته سیم و کابل

ایجاد ارتباط با تمامی سازندگان سیم و کابل که عضو همچنین ارزیابی و تشخیص صالحیت با سازندگان سیم و کابل و 

 سندیکا نیستند
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 تنظیم فرم های اولیه ارزیابی و ارسال به سازندگان کابل جهت در یافت اطالعات اولیه و پیگیری جمع آوری اطالعات شرکت

های ها و مستندات ارزیابی کابل در شرکت توانیر و تهیه پیش نویسآغاز فرآیند ارزیابی و مطالعه کارشناسی فرمها جهت 

 های ارزیابیاولیه مستندات و رویه

 ا ب تشکیل جلسه مشترک کمیته ارزیابی با کمیته های سازندگان یراق انتقال، سازندگان یراق توزیع، سازندگان سیم و کابل

ا و ههای مختلف سندیکا جهت ارزیابی و تشخیص صالحیت و دریافت پیشنهادات این کمیتهارکت کمیتهجلب مش هدف

 هایی های اولیه و نهای ارزیابی در دو فرمت جهت تهیه لیستهای کمیته ارزیابی و تهیه مستندات و رویهتبیین سیاست

 

 اعیخالصه اقدامات و دستاوردهای کارگروه بیمه و تامین اجتم -17-7

 مطالبات تشخیص بدوی های هیات از بعضی در موثر رسیدگی عدم خصوص در اجتماعی تامین سازمان با مکاتبه 

 اجتماعی تامین سازمان هایبخشنامه مفاد اجرای برای تالش  

 اعضا مشکالت فصل و حل برای بیمه مشاور با تلفنی مذاکره امکان و حضوری جلسات برگزاری 

 اعضا مشکالت حل و بررسی برای کارگروه جلسات برگزاری 

 جرایم بخشودگی خصوص در اجتماعی تامین سازمان با مکاتبه 

 مشکالت حل و بررسی جهت اجتماعی تامین سازمان به آن انعکاس و اعضا ای بیمه مشکالت بندی دسته و بررسی 

 درآمد جدید بخشنامه و اجتماعی تامین قانون 47 ماده اجرای بررسی 

 اجتماعی تامین و کار حوزه در خصوصی بخش نشده اجرا مطالبات پیگیری 

 مالی سال آخرین اساس بر دفاتر از اجتماعی تامین بازرسی العمل دستور قانون اجرای برای پیگیری 

 اجتماعی تامین سازمان درآمد جدید بخشنامه مفاد اجرای پیگیری 

 ساختمانی عملیات بیمه حق محاسبه نحوه خصوص در اجتماعی تامین سازمان بیمه حق درآمد کل مدیر با مکاتبه 

 بیمه سازمان درآمد کل مدیر معاون به اعضا ایبیمه مشکالت و موضوعات انعکاس 

 بررسی و حل جهت مربوطه سازمان به آن انعکاس و اجتماعی تامین سازمان در موجود هایرویه به وارده ایرادات بررسی 

 اجتماعی تامین سازمان به ارسال و بندی دسته و قراردادها بیمه حساب مفاصا دریافت مشکالت بررسی 

 هادستورالعمل و مقررات یکنواخت اجرای خصوص در اجتماعی تامین سازمان درآمد و فنی معاونت با مکاتبه 

 اجتماعی تامین سازمان با اقتصادی هایبنگاه مشکالت پیگیری  

 سازمان به انعکاس و اجتماعی تامین سازمان کارشناسان تخلفات بررسی 

 خرید قراردادهای به بیمه حق شمول عدم بررسی 

 بیمه حق درآمد کل مدیر با مکاتبهو  پیمانکاری قراردادهای بیمه حق بررسی موضوع 

 قرارداد اجرای در شاغل کارکنان بیمه حق خصوص در اجتماعی تامین سازمان با مکاتبه 

  خصوص در اجتماعی تامین سازمان با مکاتبه و برق صنعت پیمانکاران قراردادهای بیمه حقپیگیری 

 بیمه قوانین حوزه مشکالت از رفت برون کارهای راه بررسی 
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 حل خالصه اقدامات و دستاوردهای کارگروه راه -18-7

 اعضا مشکالت فصل و حل برای توانیر شرکت توزیع هماهنگی معاونت حضور با حل راه کارگروه جلسات برگزاری 

 مطرح موضوعات حل و بررسی برای هاشرکت نمایندگان از دعوت و اعضا سوی از اعالمی مشکالت و موضوعات بررسی 

 مزبور قرارداد جدید ویرایش برای پیگیری و ابالغی تیپ قرارداد کامل بررسی 

 مزبور قرارداد اجرای جهت توانیر مجموعه به نیستند تیپ قرارداد رعایت به ملزم که کارفرماهایی اعالم 

 توزیع های شرکت مجموعه به اعضا مطالبات انعکاس و بررسی 

 گرفته صورت های پیگیری به توجه با اعضا مطالبات وصول  

 توانیر مجموعه به ارسال برای فلزات و ارز نرخ نوسانات بازه از جامع گزارش تدوین 

 تیپ قرارداد مفاد از نادرست بکارگیری و اجرا عدم خصوص در توانیر شرکت توزیع هماهنگی معاونت با مکاتبه 

 توزیع هماهنگی معاونت با مکاتبه و قراردادها در هاضمانتنامه ضبط از جلوگیری و بررسی درخواست 

 حل راه کارگروه در اسالمی خزانه اسناد فروش بابت زیان و ضرر مشکل حل و بررسی درخواست 

 وهکارگر در نتیجه حصول تا قراردادها فسخ از جلوگیری خصوص در توانیر شرکت توزیع هماهنگی معاونت با مکاتبه 

 متوقف قراردادهای

 تیپ خرید قرارداد شدن اجرایی خصوص در توانیر شرکت توزیع هماهنگی معاونت با مکاتبه 

 توزیع هایپروژه حوزه در بویژه پیمانکاران به وارده خسارات بررسی 

 توانیر شرکت به تیپ قرارداد از خارج قراردادهای و مناقصات انعکاس 

 به نعکاسا و فلزات قیمت افزایش بدلیل قراردادی تعهدات اجرای خصوص در توزیع بخش پیمانکاران بالتکلیفی بررسی 

 توانیر شرکت

 فلزات و ارز نرخ تعدیل فرمول اخذ برای پیگیری  

 فلزات نرخ التفاوت مابه محاسبه برای واقعی هایقیمت از استفاده برای توانیر شرکت با مکاتبه 

 فنی عالی شورای طریق از قرارداد تعدیل پرداخت در مساعدت درخواست 

 توزیع هایشرکت با اعضا مطالبات پیگیری 

 رکتش مدیره هیات در انعکاس برای کارگروه درجلسات بررسی طرح و آن دامنه و فلز و ارز نرخ تغییرات زمانی بازه بررسی 

 توانیر

 افزایش زا ناشی زیان و ضرر جبران و بررسی درخواست و توانیر شرکت توزیع هماهنگی معاونت با مشترک نشست برگزاری 

 خزانه اسناد

 

 خالصه اقدامات و دستاوردهای کارگروه قراردادهای متوقف -19-7

 عضو هایشرکت قراردادهای موضوع پیگیری و بررسی جهت متوقف قراردادهای کارگروه برگزاری 

 اجرا و ابالغ جهت توانیر و سندیکا متوقف قراردادهای مشترک کارگروه صورتجلسات دریافت برای پیگیری 

 متوقف قراردادهای معضل حل جهت نیرو وقت وزیر با مکاتبه 

 قراردادی مشکالت بررسی و حل جهت توانیر متوقف قراردادهای کارگروه نمایندگان با مکاتبه 

 متوقف قراردادهای معضل حل و بررسی خصوص در توانیر شرکت عامل مدیر با مکاتبه 
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 متوقف قراردادهای تکلیف تعیین خصوص در توانیر شرکت عامل مدیر با مکاتبه 

 رکتش به ارسال جهت توانیر مجموعه از ارسالی صورتجلسات تمامی بررسی و متوقف قراردادهای کارگروه نشست برگزاری

 ها

 ایهشرکت قراردادی تضامین ضبط از جلوگیری خصوص در توانیر مجموعه زیر هایشرکت عامل مدیر با تماس و مکاتبه 

 عضو

 متوقف هایدقراردا وضعیت آخرین خصوص در نیرو وزیر معاون با مکاتبه 

 متوقف قراردادهای عاجل بررسی خصوص در نیرو وقت وزیر با مکاتبه 

 توانیر شرکت عامل مدیر با مکاتبه و نتیجه حصول تا قراردادها فسخ از جلوگیری و متوقف قراردادهای مشکل به رسیدگی 

 کمیسیون ییسر نائب انرژی، کمیسیون رییس ملی، تولید از حمایت ویژه کمیسیون رییس جمهور، رییس اول معاون با مکاتبه 

رکتش هایضمانتنامه ضبط و قراردادها فسخ از جلوگیری خصوص در نیرو وزارت تسسرپر و اسالمی شورای مجلس انرژی

 خوزستان ایمنطقه برق شرکت با قرارداد طرف های

 مدیریت سازمان ریاست از پیمان عمومی شرایط 53 ماده از استفاده با شرکت هایضمانتنامه ضبط از جلوگیری درخواست 

 کشور ریزیبرنامه

 توق و درخواست متوقف قراردادهای کارگروه جلسات سریعتر هرچه برگزاری خصوص در نیرو وزارت سرپرست با مکاتبه 

 ایشان از مالقات

 معضل فصل و حل و بررسی در همکاری برای آمادگی اعالم خصوص در خوزستان ایمنطقه برق عامل مدیر با مکاتبه 

 متوقف قراردادهای

 جدید دوره در عضو هایشرکت قراردادهای و مناقصات بررسی 

  مکاتبه با شرکت توانیر برای اصالح قرارداد تیپ خرید کاالو بررسی قرارداد تیپ خرید کاال 

 برگزاری جلسات مشترک در خصوص بررسی و اصالح قرارداد تیپ خرید کاال 

 پیگری برای دریافت آخرین نسخه از پیش نویس تیپ قرارداد خرید کاالی شرکت توانیر 

 

 خالصه اقدامات و دستاوردهای کارگروه مالیات -20-7

 اعضا مشکالت فصل و حل برای مالیاتی مشاور با تلفنی مذاکره امکان و حضوری جلسات برگزاری 

 اعضا مالیاتی مشکالت حل و بررسی برای کارگروه جلسات برگزاری 

 اسالمی شورای مجلس به آن ارسال و افزوده ارزش بر مالیات قانون نویس پیش اصالح و بررسی 

 افزوده ارزش بر مالیات استرداد موضوع مالیات قانون 34 ماده اجرای بررسی 

  با حضور مشاور مالیاتی سندیکا برای طرح و بررسی مشکالت مالیاتی اعضابرگزاری جلسات کارگروه مالیات 

 انعکاس مشکالت مالیاتی اعضا به سازمان برای بررسی و حل 

 های مستقیممکاتبه با سازمان امور مالیاتی کشور برای اصالح قانون مالیات 

 بررسی قوانین و مقررات معاف از مالیات مناطق آزاد تجاری 

 های مستقیمستفاده از ظرفیت قانون مالیاتپیگیری برای ا 

 رسی راه کارهای برون رفت از مشکالت حوزه قوانین مالیاترب 
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 تالش برای حضور نماینده سندیکا در جلسات هیات مالیاتی برای دفاع از حقوق اعضا 

 

 خالصه اقدامات و دستاوردهای کارگروه مجلس -21-7

  های آنکمیسیونبررسی راه کارهای ارتباط موثر با مجلس و 

 بررسی اولویت در انعکاس مشکالت اعضا به مجلس 

 بررسی اهم موضوعات و مشکالت قابل انعکاس به مجلس شورای اسالمی 

 انعکاس موضوعات و مشکالت اعضا سندیکا به مجلس برای بررسی و چاره جویی 

 رح و بررسی مشکالت فعالینمکاتبه با نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای برگزاری نشست مشترک در خصوص ط 

 صنعت برق

 

 کارگروه تدوین استاندارد ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقهخالصه اقدامات و دستاوردهای  -22-7

 خصوص این در رییسه هیات و کارگروه مشترک جلسات تشکیل 

 نامه آیین تدوین برای متعدد جلسات برگزاری 

 کارگروه به مربوطه کارشناسان و متخصصان معرفی جهت عضو هایشرکت به نامه ارسال 

 استاندارد ملی سازمان طریق از شده ثبت مرتبط ملی استانداردهای تمامی آوری جمع و شناسایی  

 هماهنگی جلسات تشکیل  

 کارگروه محترم اعضای به مختلف هایبخش اختصاص و اصلی منابع شدن مشخص 

 مدرس اختصاص و کالس برگزاری جهت استاندارد ملی سازمان با مکاتبه 

 کالس در شرکت جهت ارتینگ کمیته اعضای سایر و کارگروه اعضای با هماهنگی 

 آموزشی هایهندبوک و هاکاتالوگ انیمیشن، و ویدیویی هاکلیپ ساخت برای ریزیبرنامه 
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 گزارش عملکرد شعب  -8

 شعبه اصفهان سندیکای صنعت برق ایران -1-8

 اقدامات اجرایی شعبهها و اهم فعالیت -1-1-8

 سندیکا هایقابلیت و هاتوانایی,  ومشی خط تبیین و مذاکره و مستمر حضور 

 سندیکا و سازمان موثر و متقابل هایهمکاری نحوه و اهداف تعیین 

 و شهرستان ،استان توزیع هایشرکت ،اصفهان ایمنطقه برق شرکت میانی و ارشد مدیران با نشست چندین برگزاری 

  اصفهان استان هاینیروگاه

 مناقصات و تیپ یقراردادها متن مشکل رفع ،5/14 بیمه مشکل رفع جهت جلسات تشکیل 

 شهر شورای مسووالن با مستمر ارتباط  

 دانا بیمه در ذیربط مسووالن با مذاکره  

 هاگردهمایی برگزاری برای الزم بودجه و زمان و مکان تعیین و متعدد جلسات 

 

 سندیکای صنعت برق ایرانشعبه خراسان  -1-9

 ها و اقدامات اجرایی شعبهاهم فعالیت -1-1-9

 برگزاری مجمع عمومی سالیانه و ارائه گزارشات الزم و در ادامه آن گردهمایی صمیمانه کلیه اعضا به همراه مدیران استانی 

 میته ات فنی و مهندسی استان، کشرکت و حضور فعال در کلیه جلسات مرتبط، خارج از سندیکا از جمله: کمیسیون صدور خدم

اق ات ، دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن مدیران صنایع خراسان، خانه صنعت معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه،12ماده 

 بازرگانی و .....

 حل ی هاهماهنگی و بسترسازی در خصوص حضور نمایندگان سندیکا به همراه نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسات هیات

 اختالف تامین اجتماعی و امور مالیاتی

  برگزاری جلسات ویژه با بهره برداران، سرمایه گذاران و مشاوران نیروگاههای تولید پراکنده جهت رفع مشکالت آنان که در

همچنین از آنان جهت عضویت در سندیکا دعوت به عمل  همین راستا مکاتبات متعددی با مراجع ذیربط صورت پذیرفت و

 آمد

  برگزاری جلسه مشترک با مدیر عامل شرکت تجارت رویداد آرسا در خصوص برنامه ریزی و برگزاری نمایشگاه بین المللی

 صنعت برق مشهد و اخذ تسهیالت و شرایط ویژه برای اعضای سندیکا

  یراناحضور نماینده شعبه در جلسات تصمیم گیری و برنامه ریزی راهبردی بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق 

 ای هحضور نماینده شعبه در نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران جهت هم افزایی بیشتر و در راستای عضو گیری شرکت

 جدید

 ها و تقویم برگزاری جلسات هیات مدیره به سندیکای صنعت برق ایران و اتاق بازرگانی مشهدارسال برنامه 

 ه و انعکاس موارد مطرح شده در ماهنامه ستبرانبرگزاری میزگرد خبری با حضور اعضای هیات مدیر 

 ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اعضای هیات مدیره شعبه در خصوص  ،صنایع مصاحبه اختصاصی مجله اتاق بازرگانی

 پیمانکاران و مهندسین مشاور مشکالت سازندگان،
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 به منظور تداوم و اجرای تفاهم نامه مشترک  حضور دائمی نماینده شعبه در محل دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

 سندیکا و دانشگاه فردوسی

 سندیکای صنعت برق ایران و ...... ، 12های دولتی، اتاق بازرگانی، دبیرخانه کمیته ماده انجام مکاتبات الزم با دوایر، سازمان

 مورد 245به تعداد 

 ارچوب قوانین و مقرراتهای عضو در چپیگیری مشکالت حقوقی و اختالفی برخی از شرکت 

 های عضوای جهت شرکتارائه خدمات رفاهی و بیمه 

 دیدارها و جلسات مشترک هیات مدیره شعبه -2-1-9

 جلسه مشترک با وزیر صنعت معدن تجارت در حوزه مشکالت صادرات، ارز و صنعت 

  سازمان صنعت معدن و تجارت،سازمان  جمله:دیدار با رئیس اتاق بازرگانی ایران و همچنین برخی از روسا و مدیران استانی از

امور مالیاتی،سازمان تامین اجتماعی، برق منطقه ای خراسان، اداره کل تعاون کار و رفاه امور اجتماعی و ...... با هدف تعامل 

 های عضوو همکاری بیشتر و بیان مشکالت مبتالبه، به اکثر شرکت

 های آتی شعبهاستای هم اندیشی و هم افزایی بیشتر برنامهدیدار نوروزی هیات مدیره با اعضای شعبه در ر 

  برگزاری نشست مشترک با هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران جهت تعامالت بیشتر بین شعب 

 وزیع ای خراسان،تبرگزاری جلسه مشترک هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران و شعبه خراسان با شرکت برق منطقه

مشهد، توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی و همچنین اتاق بازرگانی،صنایع معادن و کشاورزی نیروی برق شهرستان 

 خراسان رضوی

 های همکاری فیمابیندیدار مشترک با والی قندهار و هیات همراه در خصوص بررسی زمینه 

 ای خراسان جهت طرح قهبرگزاری سه جلسه مشترک،اعضای هیات مدیره با مدیر امور تدارکات و قراردادهای برق منط

 مشکالت اعضا در حوزه مناقصات و سایر موارد مشابه

  برگزاری جلسه مشترک هیات مدیره با رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در محل دفتر سندیکا و طرح مشکالت مرتبط

 با پیمانکاران و تولیدکنندگان و انعکاس آن در شورای گفتگو

 دیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضویبرگزاری جلسه مشترک با هیات م 

 برگزاری جلسه مشترک با هیات مدیره انجمن صنایع همگن خراسان رضوی 

  برگزاری منظم جلسات هیات مدیره و پیگیری مصوبات آن 

  های تخصصیها و کارگروهعضویت در کمیسیون -3-1-9

  ای خراسان و توزیع نیروی برق مشهدمنطقهتشکیل کارگروه مشترک سندیکا با شرکت برق 

 ،معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی تشکیل کمیته انرژی با محوریت سندیکا ذیل کمیسیون صنعت 

 های تامین اجتماعی و امور مالیاتی با حضور نمایندگان شعبهبرگزاری مشترک کارگروه 

 فهرست بها تجهیزات برقی عضویت سندیکا در کمیته بازنگری 

 ویت سندیکا در کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضویعض 

 مشارکت سندیکا در جلسات کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی 
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  قانون احکام دائمی توسعه 12مشارکت سندیکا در جلسات کمیته استانی بند ب ماده 

 ستانمشارکت سندیکا در جلسات دبیرخانه شورای گفتگوی ا 

 هاها و نمایشگاهحضور فعال شعبه در همایش -4-1-9

 نمایشگاه ساالنه کار فردوسی در محل دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری و حمایت این سندیکا 

 همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار با همکاری و حمایت سندیکای شعبه خراسان 

  پنجمین همایش برندینگ با رویکرد نقش برند در توسعه کسب و کار و انتخاب دو شرکت از اعضای این سندیکا به عنوان

 برند برتر استان 

  سمینار حفاظت اتوماسیون و کنترل 

 خدمات مشاوره ای -5-1-9

 روابط کار و تامین اجتماعی 

 هاامور حقوقی داوری و قرار داد 

 امور مالیاتیای مشاوره 

 خرید و قرار دادهای خارجی 

 امور بانکی و تسهیالت 

  کار و فضای کسبتوسعه  

 پذیرد.معادن و کشاورزی خراسان رضوی صورت می صنایع، *خدمات فوق با هماهنگی اتاق بازرگانی،

 و نظرسنجی خدمات مشارکتی -6-1-9

 شعبه تصمیمات در مشارکت و سندیکا جلسات در اعضا حضور امکان 

 مختلف مسائل و موضوعات مورد در اعضا از سنجی نظر 

 مرتبط در استان تخصصی و عمومی هایگردهمایی و مجامع در حضور برای اعضا از دعوت 

 های عضو جهت درج در نشریه ستبراناعالم اخبار و دستاوردهای شرکت 

 های مشارکتی از طریق فضای مجازی در گروه اختصاصی شعبهاخذ نقطه نظرات و فعالیت 

 خدمات آموزشی -7-1-9

 جهانی مدل از استفاده با ایحرفه مذاکرات و فروش DISC 

 پیمانکاری قراردادهای دعاوی مدیریت 

 پیمانکاری قراردادهای با آشنایی 

 کار و کسب هوشمندسازی و سازی چابک 

 کار و کسب فضای برای آن الزام و مجازی فضای 

 پیمانکاری قراردادهای رویه پرتو در اجتماعی تامین قانون 

 مالیاتی فصلی گزارشات ارسال آموزشی کارگاه 
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 خدمات اطالع رسانی -8-1-9

 ایت س های اعضای سندیکا و انعکاس آن در بولتن روزانه،ها و نشستها، رویدادها، مصاحبهاخذ و دریافت کلیه اخبار، مقاله

 های تلگرامگروه ماهنامه ستبران و همچنین سندیکا،

  زرگانی، های اتاق باهای مرتبط از طریق نشریات محلی، ماهنامهنقطه نظرات هیئت مدیره سندیکا در زمینهمصاحبه و انعکاس

 پذیردهای خبری صورت میستبران و بولتن روزانه و همچنین سایت

 وم در زشرکت در مراسم و جشنها و ارسال تبریکات به مناسبت اعیاد، انتصابات و همچنین شرکت و ارسال تسلیتها و عندال

 برخی موارد اطالع رسانی و درج آن در مجلسه ستبران

 اعضا به انرژی و برق های ناظر بر صنعتاطالع رسانی قوانین و مقررات و بخشنامه 

 اطالع رسانی موضوعی اخبار و رویدادهای ویژه در حوزه صنعت و اقتصاد 

 ها تفاهم نامه -9-1-9

  گرفتن پژوهشی با درنظر -های علمیزمینه مشهد با هدف ایجاد همکاری متقابل درانعقاد تفاهم نامه با دانشگاه صنعتی سجاد

 تجربه فی مابین کلیه منابع و امکانات طرفین اعم از فنی، تولیدی، نیروی انسانی و 

 انعقاد تفاهم نامه مشترک با سرپرستی بانک تجارت در جهت تسهیل در ارائه خدمات به اعضا 

 های عضوای ویژه شرکتآسیا جهت ارائه خدمات هرچه بهتر بیمه ،دانا، بیمه پارسیانهای تفاهم نامه با شرکت 

 افتخارات -10-1-9

  کسب عنوان غرفه برتر در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی برق و الکترونیک مشهد 

  12دریافت لوح تقدیر از حضور فعال شعبه در جلسات دبیرخانه شورای گفتگوی استان و کمیته ماده 

 و موفق ترینهای سندیکای شعبه خراسان به عنوان یکی از فعالتقدیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی از عملکرد و فعالیت

 های زیر مجموعه اتاقترین تشکل

 های آتی شعبه برنامه -11-1-9

 طرح  در جهت بررسی وهای استانی دیدار با مدیران و مسئولین استانی با هدف تعامل و همدلی بیشتر سندیکا با سازمان

 مشکالت مبتالبه، به اعضا

 های آموزشی و تخصصی برای کلیه کارکنان شرکتها و همچنین عندالزوم مدیران عامل نیاز سنجی و برگزاری دوره 

  برگزاری و گردهمائی صمیمانه با حضور کلیه اعضا سندیکا، مسئولین استانی ذیربط، سندیکای صنعت برق ایران و اتاق

 وکشاورزی خراسان رضوی و میزبانی از آنان  بازرگانی،صنایع، معادن

 های خارج از کشور حسب مورد های تخصصی استانی و عندالزوم نمایشگاهشرکت در همایشها و نمایشگاه 

 بط کار وای با هماهنگی اتاق بازرگانی مانند مشاوره در امور روااطالع رسانی به کلیه اعضا در جهت انجام خدمات مشاوره 

مشاوره  تامین اجتماعی، مشاوره در امور حقوقی، داوری و قراردادها مشاوره امور مالیاتی مشاوره در خرید قراردادهای خارجی،

 در امور بانکی و تسهیالت 

 های عضو به همراه یک تا دو نفر از اعضای هیات مدیره جهت بررسی مشکالت برنامه ریزی جهت مراجعه حضوری به شرکت

 مالی آنان و انتقال آن به مراجع ذیربطاحت



 
 

50  

 

 گزارش عملکرد سندیکای صنعت برق ایران  

  جهت اصالح قوانین و همچنین  12نظرخواهی از اعضا در رابطه با قوانین مخل کسب و کار و انعکاس آن به کمیسیون ماده

 عندالزوم انعکاس آن به شورای گفتگوی استان

 های تخصصیهای عضو به تناوب در جلسات هیات مدیره و کارگروهدعوت از شرکت 

 های پژوهشی یگیری و همکاری با دانشگاه فردوسی مشهد در جهت طرحپ 

 ها جهت بهره گیری از پتانسیل آنان در قالب انعقاد تفاهم نامهگسترش تعامالت بیشتر با دانشگاه 

 از  یهای سازمان امورمالیاتمکاتبات و پیگیری در خصوص مطالبات اعضا از مراجع دولتی و بررسی امکان تهاتر آن با بدهی

 طریق سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی

 های پژوهشی و آموزشی در حوزه صنعت برق ها در جهت همکاری و تهیه طرحپیگیری از شرکت 

 های عضو تر در باشگاه خدماتی رفاهی شعبه، ویژه پرسنل شرکتهای جذابارائه طرح 

 های استان در راستای ارتقای ارتباط صنعت با دانشگاهدانشگاه فراهم نمودن زمینه موثر و همکاری علمی و عملی با 
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 سندیکای صنعت برق ایرانگزارش عملکرد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورتهای مالی گزارش 

 1396اسفند  29سال مالی منتهی به 








