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 پیشگفتار
ؽزوت  054عٌذيىبي صٌؼت ثزق ايزاى ثِ ػٌَاى يه ًْبد صٌفي صٌؼت ثزق در پبًشدّویي عبل تبعیظ خَد تَاًغتِ اعت هؾبروت حذٍد 

ػضَ عبل تبعیظ آى يؼٌي  40عبسًذُ تجْیشات، پیوبًىبر ٍ هؾبٍر صٌؼت ثزق را در يه تؾىل فزاگیز هلي جلت ًوبيذ وِ ايي تؼذاد، ًغجت ثِ 
فؼبلیت دٍرُ ؽؾن ّیئت  9757اثز ؽذُ اعت. در ايي پبًشدُ عبل پٌج دٍرُ ّیئت هذيزُ عپزي ؽذُ اعت ٍ اس آثبى عبل ،  حذٍد  دُ ثز9735

هذيزُ آغبس ؽذُ اعت وِ اػضبي آى تزویجي اس ؽؼ ػضَ جذيذ ٍ پٌج ػضَ دٍرُ لجلي اعت. ثٌبثزايي آًچِ وِ ثِ ػٌَاى ػولىزد عٌذيىب در 
ؽَد ثوزُ تالػ اػضبي ّیئت هذيزُ دٍرُ پٌجن ٍ ؽؾن، وویتِ ّبي ػوَهي ٍ تخصصي، ٍ دثیزخبًِ در ايي گشارػ ارائِ هي  9757عبل 

 عٌذيىب اعت وِ در پٌج ثخؼ ارائِ هي ؽَد. 
ثخؼ ًخغتیي ايي گشارػ درثزگیزًذُ اّن الذاهبت ٍ دعتبٍردّبي عٌذيىب، گشارػ آهبري ٍ گشارػ دثیزخبًِ اعت. اعالػبت ايي ثخؼ ثیبًگز 

 عت6ًىبت سيز ا
جلغِ ثزگشار وزدُ  94، 9750تب اثتذاي عبل  9757ثز اعبط آهبر تؾىیل جلغبت ٍ هصَثبت ّیئت هذيزُ، ّیئت هذيزُ دٍرُ ؽؾن اس آثبى عبل  

 درصذ آًْب هحمك ؽذُ اعت.  37هصَثِ داؽتِ اعت وِ  904ٍ  
ػضَ ثیؾتزيي تؼذاد  45ٍ  74، 07، 444ى ثِ تزتیت ثب در حبل حبضز اعتبى ّبي تْزاى، الجزس، اصفْبى ٍ خزاعبآهبر ػضَيت ًؾبى هي دّذ  

 درصذ ؽزوتْبي ػضَ در ايي چْبر اعتبى فؼبلیت هي وٌٌذ. 34ّبي ػضَ را دارًذ ٍ در هجوَع  ؽزوت
تِ وویتِ عبسًذگبى لَاسم ٍ تجْیشات جبًجي عیغتن ّبي ثزق، وویتِ هٌْذعي ثبسرگبًي، وویتِ پیوبًىبراى ٍ عبسًذگبى فؾبرّبي لَي ٍ ووی

درصذ اس ول اػضب را  54ػضَ، ثیؾتزيي ػضَ را دارا هي ثبؽٌذ. ايي چْبر وویتِ هجوَػب  05ٍ  54، 54، 34عبسًذگبى تبثلَّبي ثزق ثِ تزتیت ثب 
 وویتِ لزار دارًذ. 95درصذ ديگز در  04ثِ خَد اختصبؿ هي دٌّذ ٍ 

ِ پیوبًىبراى ٍ عبسًذگبى فؾبرّبي لَي ٍ وویتِ عبسًذگبى عین ٍ ّوچٌیي وویتِ عبسًذگبى لَاسم ٍ تجْیشات جبًجي عیغتن ّبي ثزق، وویت
 وبثل، وویتِ عبسًذگبى تبثلَّبي ثزق ٍ وویتِ هٌْذعي ثبسرگبًي ثیؾتزيي عْن را در پزداخت حك ػضَيت دارًذ.

ّبي عیغتن  ِ اػضبي وویتِيىي اس اعالػبت هْن ارائِ ؽذُ در ايي ثخؼ، آهبر تحمك حك ػضیت وویتِ ّب اعت. ايي ًوَدار ًؾبى هي دّذ و 
درصذ تؼْذات  34تب  35ّبي اتَهبعیَى ٍ هخبثزات، عبسًذگبى تجْیشات ٍ پیوبًىبراى ًیزٍگبّي، هٌْذعي ثبسرگبًي، عبسًذگبى يزاق آالت تَسيغ 

غَط اًتمبل ًیزٍ، ّبي پیوبًىبراى خ حك ػضَيت خَد را پزداخت وزدُ اًذ ٍ هي تَاى گفت گزايؼ ثِ ػول جوؼي در آًْب ثبال اعت. وویتِ
درصذ حك ػضَيت خَد را پزداخت وزدُ اًذ ٍ اػضبي وویتِ ّبي  00تب  04ّبي تجذيذ پذيز ٍ تَلیذ پزاوٌذُ ثزق ثیي  پیوبًىبراى ػوَهي، اًزصي

ى تحمك درصذ پزداخت حك ػضَيت، ووتزيي هیشا 74خذهبت هٌْذعي تؼویزات ٍ ًگْذاري ٍ وویتِ عبسًذگبى اًَاع همزُ ٍ ثَؽیٌگ ثب حذٍد 
درصذ تؼْذات خَد را در  24اًذ. در هجوَع ثغَر هتَعظ اػضبي عٌذيىب  حك ػضَيت را داؽتِ  ٍ عْن ووتزي در وبر جوؼي عٌذيىب داؽتِ

 خصَؿ حك ػضَيت پزداخت وزدُ اًذ.
درصذ ًبهِ ّبي دريبفتي ٍ  34آهبر هىبتجبت ًؾبى هي دّذ ثیؾتزيي هىبتجبت اًجبم ؽذُ ثب عٌذيىب تَعظ اػضبي عٌذيىب ثَدُ اعت ثِ ًحَيىِ 

درصذ ًبهِ ّبي ارعبلي هزثَط ثِ اػضبي عٌذيىب ثَدُ اعت. ثِ غیز اس هىبتجبت ثیي عٌذيىب ٍ ؽزوتْبي ػضَ، ثیؾتزيي هىبتجبت عٌذيىب ثب  44
 ٍسارت ًیزٍ، تَاًیز ٍ ؽزوتْبي تبثؼِ ٍ اتبق ثبسرگبًي ثَدُ اعت. 

جلغِ ثب ًوبيٌذگبى عبيز ًْبدّب ٍ عبسهبى ّب ؽزوت داؽتِ اًذ وِ جلغبت ثب ٍسارت ًیزٍ ٍ  744ًوبيٌذگبى عٌذيىب در  ثیؼ اس  9757در عبل 
تَاًیز، ؽَراي ّوبٌّگي تؾىل ّبي هٌْذعي ٍ حزفِ اي وؾَر، ٍسارت صٌؼت، هؼذى ٍ تجبرت ٍ سيز هجوَػِ ّبي آى ٍ اتبق ثبسرگبًي ثِ 

 جلغِ داؽتِ اعت.   44ٍ  07، 25، 25تزتیت ثب 
ّبي دثیزخبًِ ؽبهل خذهبت اعالع رعبًي، آهَسؽي ٍ پضٍّؾي،  هؾبٍرُ اي ٍ رفبّي ٍ  ػ دثیزخبًِ، خالصِ اي اس فؼبلیتدر ثخؼ گشار

 4ؽوبرُ ثَلتي الىتزًٍیه عٌذيىبي صٌؼت ثزق ايزاى )رعبًب( ثزاي اػضب ثغَر رٍساًِ،  چبح ٍ اًتؾبر  959تْیِ ٍ ارعبل تخصصي ارائِ ؽذُ اعت. 
ثغَر هبّیبًِ، ثِ رٍس رعبًي ٍة عبيت عٌذيىب ٍ ارعبل ايویل ٍ ًبهِ ّبي اعالع رعبًي،  )عتجزاى(ذيىبي صٌؼت ثزق ايزاى ؽوبرُ ًؾزيِ داخلي عٌ
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رٍيذاد ٍ ًوبيؾگبُ ثیي الوللي داخلي ٍ خبرجي اس  97اس جولِ الذاهبت عٌذيىب در اعالع رعبًي ثِ اػضب ثَدُ اعت. حضَر ٍ هؾبروت در ثزگشاري 
 ديگز الذاهبت دثیزخبًِ ثَدُ اعت. 

َسؽي اس جولِ خذهبت ارائِ ؽذُ ثِ عویٌبر ٍ دٍرُ آهَسؽي در عٌذيىب، ارائِ تغْیالت ثزاي حضَر در دٍرُ ّبي عبيز هزاوش آه 94ثزگشاري  
اػضب در  حَسُ آهَسػ ثَدُ اعت. ثِ رٍس رعبًي ثبًه ّبي اعالػبتي ٍ  اًجبم هغبلؼبت تخصصي ٍ تذٍيي گشارػ ّبي تخصصي در ثخؼ 

اى تخصصي در پضٍّؾي اس ديگز فؼبلیت ّبي دثیزخبًِ ثَدُ اعت. ّوچٌیي در ثخؼ هؾبٍرُ،  هؾبٍرُ رايگبى ثیوِ ٍ هبلیبت ثب حضَر هؾبٍر
  عٌذيىب در دعتزط اػضب ثَدُ اعت. 

در ثخؼ دٍم ٍ عَم ايي گشارػ، گشارػ ػولىزد وویتِ ّبي ػوَهي ٍ تخصصي ارائِ ؽذُ اعت. در ايي دٍرُ ّفت وویتِ ػوَهي ٍ عیشدُ 
لي اس فؼبلیت ّبي وویتِ ّب جلغِ ؽزوت وزدُ اًذ. در ايي ثخؼ گشارػ وبه 445وویتِ تخصصي فؼبلیت داؽتِ اًذ وِ هجوَػب اػضبي آى در 

ّب ارائِ ؽذُ اعت  وِ درثزگیزًذُ ؽٌبعٌبهِ وویتِ، خالصِ الذاهبت ٍ دعتبٍردّب،  ٍ ثزًبهِ ّبي  تَعظ دثیزاى وویتِ ٍ ثب ًظبرت رٍعبي وویتِ
 اعت.   9750آًْب ثزاي عبل 

یغِ آى اس عزيك ثزگشاري اًتخبثبت اس ثیي وویتِ ّبي تخصصي ثِ ػٌَاى روي هؾبروت اػضبي صٌَف عٌذيىب هحغَة ؽذُ وِ ّیئت رئ
ّب اًتخبة هي ؽَد ٍ اس هیبى ّیئت رئیغِ، رئیظ وویتِ اًتخبة هي ؽَد. عیبعتگذاري وویتِ ّبي تخصصي ثزػْذُ ّیئت  ًوبيٌذگبى ؽزوت

ي وویتِ را پیگیزي رئیغِ آى اعت وِ ثب عزح هَضَػبت هزتجظ ثب ؽبخِ فؼبلیت وویتِ ٍ پیگیزي آًْب، هغبلجبت تخصصي ٍ صٌفي اػضب
 وٌٌذ.   هي

وویتِ ّبي ػوَهي وویتِ ّبيي ّغتٌذ وِ ثب حضَر ًوبيٌذگبى وویتِ ّبي تخصصي تؾىیل هي ؽًَذ ٍ رئیظ آى تَعظ ّیئت هذيزُ عٌذيىب 
ٍ  هٌصَة هي ؽَد. وویتِ ّبي ػوَهي هَضَػبت هؾتزوي هبًٌذ اهَر حمَلي ٍ لزاردادي، حوبيت اس عبخت داخل، ّوىبري ّبي هؾتزن

 وٌٌذ.  خصَصي عبسي را پیگیزي هي
در ّزيه اس وویتِ ّبي ػوَهي ٍ تخصصي، ػالٍُ ثز اػضبي وویتِ وِ ثصَرت وبر داٍعلجبًِ حضَر پیذا هي وٌٌذ، يىي اس وبروٌبى هَظف 

 عٌذيىب، ثِ ػٌَاى دثیز وویتِ، هغئَلیت تؾىیل جلغبت، ّوبٌّگي ٍ پیگیزي اجزاي هصَثبت وویتِ را ثزػْذُ دارد. 
در ثخؼ چْبرم، گشارػ ػولىزد ؽؼت عٌذيىب ارائِ ؽذُ اعت. در حبل حبضز عٌذيىب داراي عِ ؽؼجِ در اعتبى ّبي فبرط، اصفْبى ٍ خزاعبى 
اعت وِ اػضبي ّیئت رئیغِ ؽؼت ًیش تَعظ ًوبيٌذگبى ؽزوت ّبي ػضَ ؽؼت اًتخبة ؽذُ اًذ. ثِ جشء ؽؼجِ فبرط وِ فؼبلیت ًذارد، ؽؼجِ 

 ارػ خَد را در ايي ثخؼ ارائِ وزدُ اًذ. ايي گشارػ ًیش تَعظ دثیزاى ؽؼت تٌظین ؽذُ اعت. اصفْبى ٍ هؾْذ گش
در اًتْبي ايي گشارػ، گشارػ هبلي عٌذيىب ارائِ ؽذُ اعت وِ تَعظ ٍاحذ هبلي ٍ سيز ًظز خشاًِ دار تٌظین ؽذُ اعت. در ايي گشارػ، 

 ٍجَُ ًمذ، دارايي ّب ارائِ ؽذُ اعت.ّبي هبلي عٌذيىب اس جولِ تزاسًبهِ، صَرت جزيبى  صَرت
خزيذ عبختوبى عٌذيىب ثب هؾبروت تؼذادي اس ؽزوتْبي ػضَ، تجْیش عبختوبى ٍ   9757ٍ ثبالخزُ اس جولِ رٍيذاد ّبي اصلي عٌذيىب در عبل 

صبدراتي وؾَر ٍ دريبفت لَح اًتمبل عٌذيىب ثِ هحل جذيذ ثَدُ اعت. ّوچٌیي اًتخبة عٌذيىب در چْبرهیي عبل پیبپي ثِ ػٌَاى تؾىل ًوًَِ 
 ثَدُ اعت. 9757عبل اس افتخبرات عٌذيىب در تمذيز 
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 :3131در سال  ایران صنعت برق یسندیکاو دستاوردهای  اهم اقدامات
  (0939تب  0931متًالی )سبل چُبر ثرای اوتخبة سىذیکبی صىؼت ثرق ثٍ ػىًان تطکل ومًوٍ صبدراتی 

 استمرار در محل جذیذ. ي اتبق َبی جلسبت ي دثیرخبوٍ، تجُیس سىذیکب اختصبصی خریذ سبختمبن 

 مطکالت صىؼت ثرق ي درخًاست حل  اوؼکبسرئیس جمًُری ي يزیران ثرای  بت ثلىذپبیٍ کطًری از جملٍمکبتجٍ ثب ممبم
 مطکالت

 ًثرگساری جلسبت مطترن ثب يزیر ي مؼبيویه يزیر يزارت خبوٍ َبی ویري ي صىؼت ي طرح مسبئل ضرکتُبی ػض 

 َبی ػضً از طریك کبرگريٌتًاویر ي پیگیری مطکالت ضرکت -تطکیل کبرگريٌ مطترن سىذیکب 

 پیگیری مطبلجبت مؼًلٍ ثخص خصًصی از يزارت ویري 

  در راستبی تبمیه مىبفغ صىؼت ثرق 0931رایسوی ثب مجلس ضًرای اسالمی ثرای تذيیه ثًدجٍ سبل 

  تًسؼٍ در راستبی تمًیت ثخص خصًصی صىؼت ثرقرایسوی ثب يزارت ویري در جُت تذيیه ثروبمٍ ضطم 

 َبی ػضًق ي پیگیری مسبئل ي مًضًػبت ضرکتَب ي وُبدَبی مرتجط ثب صىؼت ثرمکبتجٍ ي رایسوی ثب سبزمبن 

  مطبرکت فؼبل در اوتخبثبت اتبق ثبزرگبوی ي راٌ یبثی ومبیىذگبن سىذیکب در َیئت ومبیىذگبن اتبق ثبزرگبوی ایران )تُران
 َب( تبنسيضُر

 کمیسیًن َبی تخصصی اتبق ثبزرگبوی ،َمکبری ثب تطکل َبی َمسً ي مرتجط مبوىذ ضًرای َمبَىگی تطکل َبی مُىذسی 

  کمیتٍ  بتجلس مىظمز طریك ثرگساری اومبیىذگبن ضرکت َبی ػضً سىذیکب وفر سبػت کبردايطلجبوٍ  1011سبزمبوذَی ثیص از
 جلسٍ( 399) َب ي کبرگريٌ َب

  ي اوتطبر مجلٍ  مطجًػبتیَبی صىؼت ثرق ي طرح مًاضغ سىذیکب در رسبوٍ َب از طریك ثرگساری کىفراوساوؼکبس مطکالت
 ستجران

  ممررات، آییه وبمٍ َب ي ثخص وبمٍ َبی مرتجط ثب صىؼت ثرق ثٍ ضرکت َبی ػضً از لًاویه، اطالع رسبوی آخریه تغییرات در
 طریك کمیتٍ َبی تخصصی ي رسبوٍ َبی سىذیکب

  ومبیطگبٌ جبوجی کىفراوس تًزیغ ثرق ثب حضًر ضرکتُبی ػضً سىذیکبی ثرق ایران ثیستمیهثرگساری 

  ومبیطگبٌ ي کىفراوس تخصصی داخلی ي خبرجی سیسدٌمطبرکت در ثرگساری 

 ارائٍ خذمبت مطبيرٌ تخصصی حمًلی، ثیمٍ ي مبلیبت، رتجٍ ثىذی پیمبوکبران 

 ػضً َبیارائٍ خذمبت حکمیت ي دايری ي حل اختالف ضرکت 

 ٌي سمیىبرَبی ػمًمی تخصصی َبی ثرگساری دير 

 تذيیه گسارش َبی مطبلؼبتی ي راَجردی ي ارائٍ ثٍ وُبدَبی مرتجط ي اػضب 

 ية سبیت سىذیکب ي ارائٍ خذمبت اطالع رسبوی از طریك اوتطبر مجلٍ ستجران، ثًلته الکتريویکی رسبوب 

 خفیفبت ثرخی خذمبت مًرد ویبز اػضبارائٍ خذمبت ي تسُیالت رفبَی از لجیل ثیمٍ تکمیلی ي ت 

 ارائٍ خذمبت اختصبصی در ضُرستبن َب از طریك تًسؼٍ فؼبلیت َبی ضؼت در استبوُبی خراسبن ي اصفُبن 
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  :هصَبِ 148تعساز ول هصَبات 
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زرصس رؽس زاؽتِ اعت زر حالیىِ زر ّویي زٍرُ تَرم  3ایي ًوَزار ًؾاى هی زّس زرآهس حمیمی عٌسیىا اس هحل حك عضَیت زر ؽؼ عال گذؽتِ تغییز چٌساًی ًىززُ اعت )

 1392عضَ زر عال  445بِ  1386عضَ عال  133)اس زرصس بَزُ اعت(1 ایي زر حالی اعت وِ تعساز اعضای عٌسیىا  زر ّویي زٍرُ عِ بزابز ؽسُ اعت  2115بطَر هتَعط 

 رعیسُ اعت(1 

 

رًٍس ًشٍلی زاؽتِ اعت1بِ عبارت زیگز  1386ایي ًوَزار ًؾاى هی زّس عزاًِ  پززاذت حك عضَیت عٌسیىا)ًغبت ول زرآهس حك عضَیت بِ ول اعضا( بِ لیوت ثابت عال 

 پززاذت هی وٌس رًٍس ًشٍلی زاؽتِ اعت1هتَعط ارسػ هالی )حمیمی ًِ اعوی ( وِ ّز یه اس اعضا بِ عٌسیىا 
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  1392تا  1386رونذ درآهذ اسوی و حقیقی سنذیکا از هحل حق عضویت از سال 

 1386زرآهس حك عضَیت بِ لیوت ثابت  (بِ لیوت جاری)حك عضَیت اعضا 
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در سال  ( نسبت کل درآمد حك عضویت به تعداد اعضا)متوسط درآمد سندیکا از هر عضو 

 1392تا  1386

 (1386بِ لیوت ثابت عال )هتَعط زرآهس حمیمی اس ّز عضَ  (بِ لیوت جاری)هتَعط زرآهس اعوی اس ّز عضَ 
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( رًٍس ًشٍلی زاؽتِ اعت زر حالیىِ تَرم 1386ایي ًوَزار ًؾاى هی زّس ًزخ رؽس عاالًِ زرآهس حمیمی عٌسیىا اس هحل حك عضَیت )زرآهس بِ لیوت ثابت عال  

 رًٍس صعَزی زاؽتِ اعت1
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 1392تا  1386از ( قیوت ثابت)به   رشذ ساالنه درآهذ حق عضویت

 ًزخ تَرم (عاالًِ)رؽس زرآهس حمیمی حك عضَیت 
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1393سال در صادره و وارده   یناهه ها تعذاد  

 ٍاسدُ صادسُ  ساصهاى / ًْاد 

 1951 193 اعضای عٌسیىا

 287 91 ٍسارت ًیزٍ

 90 39 تَاًیز

 60 33 اتاق باسرگاًی ٍ صٌایع ٍ هعازى ایزاى

 108 12 اتاق باسرگاًی ٍ صٌایع ٍ هعازى تْزاى

 151 14 ٍسارت صٌعت ٍ هعسى ٍ تجارت

 83 11 عاسهاى تَععِ تجارت

 7 15 هجلظ ؽَرای اعالهی

 25 22 ؽزوت ّای تَسیع ًیزٍی بزق

 4 20 ؽزوت ّای بزق هٌطمِ ای

 263 25 ؽَرای ّواٌّگی

 1 5 صٌسٍق ضواًت صازرات

 1 1 هجوع تؾریص هصلحت ًظام

 7 9 هعاًٍت بزًاهِ ریشی 

 8 8 ٍسارت وار

 9 5 اتاق هؾتزن باسرگاًی ایزاى ٍ عزاق

 0 2 اتاق هؾتزن باسرگاًی ایزاى ٍ عزاق ٍ عَریِ

 987 1121 وویتِ ّاٍ اعضای عٌسیىا بِ صَرت جساگاًِ

 4042 1626 جوع کل
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 فهرست سازهانها و نهادهایی که سنذیکای صنعت برق در آى عضویت دارد
 

 جلسات  هؤسسِ/ًْاد/تطکل سدیف
 چگًَگی تعاهل

 ًوایٌذُ فعلی سٌذیکا
 حضَس بشگضاسی جلسات

 ٍسارت ًیزٍ  1

وارگزٍُ صازرات ٍ تعاهالت ذارجی 
 بزًاهِ ؽؾن تَععِ 

 وویتِ تَععِ صازرات  فعال فعال

وارگزٍُ هؾتزن عٌسیىاـ ٍسارت  
 *ًیزٍ

 فعال فعال
آلایاى والّی ،ععازتی ،برؾی،بالزی،بیات،غیاث السیي 

 ،پارعا

 تَاًیز  2
 هغائلی،برؾی، هیزؽىزایی، اهیزی طیبیآلایاى ؽازهاى،  فعال فعال  وارگزٍُ هؾتزن عٌسیىاـ تَاًیز 

 صالحی فعال فعال ؽَرای ارسیابی تَاًیز 

3 
اتاق باسرگاًی ٍ صٌایع 

 ٍ هعازى ایزاى

 آلای صالحی غیزفعال  غیزفعال  وویتِ ایزاًی
 آلایاى والّی ، صالحی ، برؾی  فعال فعال ّیات ًوایٌسگاى 

وویغیَى في آٍری اطالعات ٍ 
 فعال فعال ارتباطات

 آلایاى صالحی ، صیاز 

4 
اتاق باسرگاًی ٍ صٌایع 

 ٍ هعازى تْزاى

 آلایاى فارعی ،والّی  فعال فعال  وویغیَى اًزصی 
وویغیَى اهَر اجتواعی ٍ تؾىل 

 ّای 
 آلایاى فارعی ،والّی فعال فعال 

5 
ٍسارت صٌعت،هعسى ٍ  

 تجارت 

 آلایاى والّی ، صیاز  فعال فعال وارگزٍُ هظ
 آلایاى صیاز ، ؽزلی  فعال فعال  وارگزٍُ الَهیٌیَم 

وارگزٍُ هؾتزن عٌسیىا ٍ ٍسارت 
 صٌعت 

 وویتِ تَععِ صازرات ٍآلای صیاز  فعال فعال 

 آلای فارعی ٍ وویتِ صازرات  فعال   فعال ؽَرای هؾَرتی  عاسهاى تَععِ تجارت  6

7 
ؽَرای ّواٌّگی 

تؾىل ّای هٌْسعی، 
 صٌفی، حزفِ ای وؾَر 

 فعال فعال  ؽَرا
 آلای هیزؽىزایی 

 آلایاى پارعا،ععازتی 
 آلایاى عیاعی راز ، اعسی  فعال فعال  وارگزٍُ تسٍیي اعتزاتضی 

وارگزٍُ  تؾریص صالحیت 
 پیواًىاراى  

 آلای اعسی  فعال فعال 

وارگزٍُ  بزرعی ٍ اصالح برؾٌاهِ 
ّا ٍ آییي ًاهِ ّا ٍ ضَابط طزح 

 ّای عوزاًی   
 آلای حغیي سازُ فعال فعال 

 آلای فتَرُ چی ، ععازتی  فعال فعال  وارگزٍُ ؽَرایعالی فٌی 
 آلایاى هیزؽىزایی، پارعا ، ععازتی  فعال فعال  ًْاز تعاهل

 آلای هغائلی فعال فعال  وارگزٍُ تعسیل آثار ارس 
وارگزٍُ بزرعی هحَرّای هَرز 

ًظز زر باسًگزی آییي ًاهِ تؾریص 
 صالحیت پیواًىاراى 

 آلایاى لطفعلیاى ،هغائلی  فعال فعال 

8 

 
هَعغِ تحمیك ٍ 

 تَععِ صٌعت احساث
 
 

 

 آلای صالحی فعال فعال  **ّیات هسیزُ 
 عاهلی ، ذغزٍی ،والّیآلایاى صالحی ،  غیزفعال غیزفعال ّیات اهٌا 

 آلای صالحی فعال فعال  وویتِ وٌفزاًظ
 آلای بزسی هْز فعال فعال  وارگزٍُ تعاهل با اتاق باسرگاًی 

 آلای  همسم  فعال فعال  وارگزٍُ تاهیي هالی ) یه زر ّشار(
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9 
هجوع تؾىل ّای 
 آلای صالحی فعال  فعال    زاًؼ بٌیاى ایزاى  

10 
ذاًِ صٌعت ٍ هعسى 

 اعتاى تْزاى 
       زبیزاى

 آلای صالحی فعال فعال  ّیات هسیزُ 
 آلای صالحی  فعال فعال    وٌفسراعیَى صٌعت  11
 آلای صالحی  غیزفعال غیزفعال    وٌفسراعیَى صازرات  12

13 
 –اتاق باسرگاًی ایزاى 

 وویتِ صازرات       عزاق 

14 
فسراعیَى صازرات  

اًزصی ٍ صٌایع 
  ***ٍابغتِ

 آلایاى فارعی، هْذب تزابی  فعال  فعال  

 
 بزگشار ؽس زٍیزر هحل ٍسارت ً 03/04/94تارید جلغِ وارگزٍُ زر  يیاٍل 20/02/94هَرخ  زُیهس اتیٍ بزاعاط هصَبِ ّ یهٌْسط زائو یجلغِ با آلا زٍیپ*

بعٌَاى  يیالس اثیٍ غ یهمسم ـ بالز يیهٌْسع اىیٍ آلا زُیهس اتیاهٌا ٍ ّ اتیّ یبعٌَاى اعضا یپارعا ـ ثمف يیهٌْسع اىیآلا 07/04/94هَرخ  زُیهس اتیبزاعاط هصَبِ ّ**
 اهٌاء اًتراب ؽسًس اتیّ یاعضا
 وززًس یزر جلغات ؽزوت ه یهٌْسط فارع یآلا 02/09/93دیتا لبل اس تار***
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1393جلسات برگسار شذه با سازهاى ها و نهاها در سال   

 ًام ساصهاى 
 تعذاد جلسات

 بشگضاس ضذُ  

 40 ٍسارت ًیزٍ 
 20 ٍسارت صٌعت ، هعسى ، تجارت 

 4 ٍسارت تعاٍى ٍ وار ٍ رفاُ اجتواعی
 1 ٍسارت ًفت 

 7 هجلظ ؽَرای اعالهی 
 1 هجوع تؾیرص هصلحت ًظام

 19 اتاق باسرگاًی 
 25 تَاًیز

 7 هعاًٍت راّبززی ریاعت جوَْری
 4 ؽَرای گفتگَی برؼ ذصَصی ٍ زٍلت

 65 ؽَرای ّواٌّگی تؾىل ّای هٌْسعی، صٌفی، حزفِ ای وؾَر
 13 عاسهاى تَععِ تجارت  
 1 وٌفسراعیَى صٌعت ایزاى 

 7 اًجوي ّا
 1 عاسهاى هسیزیت صٌعتی 

 92 هَعغِ تحمیك ٍ تَععِ صٌعت احساث 
 2 زاًؾگاُ ؽزیف 
 1 پضٍّؾگاُ ًیزٍ 

 1 عاسهاى اًزصی ّای ًَ ایزاى
 1 عاسهاى گغتزػ ٍ ًَعاسی

 1 عاسهاى هالیاتی 
 3 عتاز تَععِ التصازی ایزاى ٍ عزاق 

 1 اتاق باسرگاًی ایزاى ـ عزاق 
 317 جوع کل 
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 واحد عضویت:( 1
 ّای کطَر اعضاء سٌدیکای صٌعت ترق ایراى تِ تفکیک استاى تعداد

 
 تعداد ًام ضْر ردیف

 208 تٟشاٖ 1

 6 ٌیالٖ 2

 1 آثبداٖ 3

 29 خشاػبٖ 4

 2 ػٕٙبٖ 5

 13 آرسثبیجبٖ ؿشلی 6

 9 فبسع 7

 2 ٕٞذاٖ 8

 15 ص٘جبٖ 9

 9 وشٔبٖ 10

 2 خٛصػتبٖ 11

 2 لـٓ 12

 43 اِجشص 13

 13 ٔشوضی 14

 4 ٔبص٘ذساٖ 15

 16 یضد 16

 1 ٞشٔضٌبٖ 17

 14 لضٚیٗ 18

 4 وشٔب٘ـبٜ 19

 2 ػیؼتبٖ ٚ ثّٛچؼتبٖ 20

 1 ویؾ 21

 30 اكفٟبٖ 22

 1 وبؿبٖ 23

 1 ٌّؼتبٖ 24

 10 لٓ 25

 438 جوع
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 اعضاء سٌدیکای صٌعت ترق ایراى تِ تفکیک زهیٌِ فعالیت تعدا

 

 تعداد زهیٌِ فعالیت ردیف

 20 ػبص٘ذٌبٖ ا٘ٛاع دوُ ٚ خغٛط ا٘تمبَ ٘یشٚ  1

 49 ػبص٘ذٌبٖ ا٘ٛاع تبثّٛٞبی ثشق 2

 50 پیٕب٘ىبساٖ ٚ ػبص٘ذٌبٖ پؼتٟبی فـبس لٛی 3

 15 پیٕب٘ىبساٖ خغٛط ا٘تمبَ ٘یشٚ  4

 73 ػبص٘ذٌبٖ ِٛاصْ ٚ تجٟیضات جب٘جی ػیؼتٕٟبی ثشق  5

 5 ػبص٘ذٌبٖ یـشاق آالت ا٘تمبَ ٘یشٚ 6

 10 ػبص٘ذٌبٖ یـشاق آالت تٛصیغ 7

 13 ػبص٘ذٌبٖ ا٘ٛاع وٙتٛس ٚ تجٟیضات جب٘جی وٙتٛس 8

 26 ػبص٘ذٌبٖ ا٘ٛاع ػیــٓ ٚ وبثــُ 9

 7 ػبص٘ذٌبٖ ا٘ٛاع ٔمشٜ ٚ ثٛؿیًٙ 10

 25 ا٘شطی ٞبی تجذیذ پزیش  11

 10 تِٛیذ پشاوٙذٜ ثشق ػٙذیىب 12

 12 خذٔبت ٟٔٙذػی ، تؼٕیشات ٚ ٍٟ٘ذاسی 13

 7 پیٕب٘ىبساٖ تٛصیغ 14

 6 ػبص٘ذٌبٖ تجٟیضات ٚ پیٕب٘ىبساٖ ٘یشٌٚبٞی 15

 22 ػیؼتٕٟبی اتٛٔبػیٖٛ ٚ ٔخبثشات  16

 16 ٟٔٙذػی ٔـبٚس  17

 58 ٟٔٙذػی ثبصسٌب٘ی  18

 14 پیٕب٘ىبساٖ ػٕٛٔی 19

 
 

 

 آهار ضعة

 

 دتیر تعداد اعضا تاریخ تاسیس ضعثِ استاى ردیف

 ٕ٘بصی سضب 34 1390/02/26 خشاػبٖ 1

 ٟٔذی ٔؼبئّی 33 1390/12/16 اكفٟبٖ 2

 - 15 1390/09/28 فبسع 3
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  :واحد روابط عمومی (2
 

 اًتطار هجلِ ستثراى ٍ تَلتي خثری

 
 :9393تَلتي در سال اطالعات آهاری ًطریِ ٍ 

 تعداد ًوایِ ردیف

ٔجّٝ ػتجشاٖ )٘ـشیٝ داخّی  1
 ػٙذیىبی كٙؼت ثشق ایشاٖ(

پبیبٖ تب  93تؼذاد ؿٕبسٜ ٞبی چبح ؿذٜ )اص اثتذای ػبَ 
 (93 ػبَ

 ؿٕبسٜ ٚیظٜ ٘بٔٝ یهؿٕبسٜ ٘ـشیٝ ػتجشاٖ +  8
 وٙفشا٘غ تٛصیغ

 ٘ؼخٝ 3000 تیشاط ٔجّٝ 2

 ثِٛتٗ خجشی سػب٘ب )خجش٘بٔٝ 3
 اِىتشٚ٘یىی سٚصا٘ٝ ػٙذیىب(

تب  93تؼذاد ثِٛتٗ ٞبی ٔٙتـش ؿذٜ )اص اثتذای ػبَ 
 (93پبیبٖ ػبَ

 ؿٕبسٜ( 191) 1469تب ؿٕبسٜ  1278اص ؿٕبسٜ 

 ٘فش 1000ثیؾ اص  تؼذاد دسیبفت وٙٙذٌبٖ 4

 
 ّای هطثَعاتی:کٌفراًس

 

 

 

 

 

 اّن هَضَعات هٌتطر ضدُ در ًطریِ ستثراى:

 تغییش ػبختبس كٙؼت ثشق 
  ٖتٛإ٘ٙذی ٞبی كٙؼت ثشق ایشا 
  ٖالتلبد ٔمبٚٔتی ٚ اِضأبت آ 
 ٝاحیبی ػبصٔبٖ ثش٘بٔٝ ٚ ثٛدج 
 ٔجٕغ ٚ ا٘تخبثبت 
  چٟبسدٕٞیٗ ٕ٘بیـٍبٜ كٙؼت ثشق 
  ٖكبدسات كٙؼت ثشق ایشا 
  آػیت ؿٙبػی تؼبُٔ تـىُ ٞب ثب اػضب 
  ٖا٘تخبثبت اتبق ثبصسٌب٘ی ٚ كٙبیغ ٚ ٔؼبدٖ ایشا 
  ٖثشسػی ػّٕىشد اتبق اص ٍ٘بٜ التلبددا٘ب 

 
 در ّطت ضوارُ اخیر ًطریِ ستثراى:

  ٔلبحجٝ ثب ٔؼئِٛیٗ دِٚتی، ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔجّغ، التلبددا٘بٖ ٚ كٙؼتٍشاٖ  45ا٘تـبس ثیؾ اص 
  ا٘بٖ ٚ كٙؼتٍشأٖیضٌشد ثب حضٛس ٔؼئِٛیٗ، ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔجّغ، التلبدد 3ا٘تـبس 
  یبدداؿت دس خلٛف ٔٛضٛػبت ٔحٛسی كٙؼت ثشق ٚ التلبد وـٛس  20ا٘تـبس ثیؾ اص 
  ٌضاسؽ تحّیّی دس خلٛف ٔٛضٛػبت ٔحٛسی كٙؼت ثشق ٚ التلبد وـٛس  12ا٘تـبس ثیؾ اص 

 ردیف تاریخ هَضَع ّاتازتاب در رساًِ

ٟٕٔتشیٗ چبِؾ ٞب ٚ ساٞىبسٞبی كٙؼت  پبیٍبٜ اعالع سػب٘یخجشٌضاسی ٚ  12سٚص٘بٔٝ ٚ  8
 ثشق

20/8/93 1 

 2 15/10/93 حٕبیت اص ػبخت داخُ ٚ فبیٙب٘غ چیٗ خجشٌضاسی ٚ پبیٍبٜ اعالع سػب٘ی 13سٚص٘بٔٝ ٚ  9

سٚیىشدٞبی ػٙذیىب دس ا٘تخبثبت اتبق  خجشٌضاسی ٚ پبیٍبٜ اعالع سػب٘ی 10سٚص٘بٔٝ ٚ  4
 ثبصسٌب٘ی

13/12/93 3 
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  ٌضاسؽ خجشی  13ا٘تـبس ثیؾ اص 
  ؿشوت ػضٛ دس لبِت تشیجٖٛ آصاد 65ا٘تـبس ٔلبحجٝ ثیؾ اص 
  مبِٝ ػّٕی ٚ ٔذیشیتی ٔ 11ا٘تـبس 
  خجش ػٙذیىب ٚ ؿشوت ٞبی ػضٛ 180ا٘تـبس ثیؾ اص 

 

 سایر فعالیت ّا ٍ اقداهات رٍاتط عوَهی:

 ساٜ ا٘ذاصی ٌشٜٚ ػٙذیىبی كٙؼت ثشق ایشاٖ دس ؿجىٝ اجتٕبػی تٍّشاْ جٟت اعالع سػب٘ی آ٘الیٗ ٚ ػشیغ تش ثٝ اػضب 
  ثٝ سٚص سػب٘ی ػبیت ػٙذیىب ثب آخشیٗ اخجبس ٚ اعالػبت ػٙذیىب ٚ كٙؼت ثشق 
 ٝٞب ٚ ... ا٘تـبس آخشیٗ اخجبس ػٙذیىب، ٔمبالت، اعالػی 
 ُٞبی ػٙذیىبٔذیشیت ایٕی 
 ٝ٘ٞبٞب ٚ تٟیٝ ثب٘ه اعالػبت سػب٘ٝاستجبط ثب سػب 
 ٗتٛصیغ ٘ـشیٝ ثشای ٔـتشوی 

 
 تا زهاى تْیِ گسارش  93اّن فعالیت ّای اًجام ضدُ در سال 

  ػتجشاٖ ٚ ثشسػی ٔٛضٛػبت ٟٕٔی چٖٛ لبٖ٘ٛ سفغ ٔٛا٘غ تِٛیذ سلبثت پزیش ٚ ٕٞچٙیٗ ؿشایظ وـٛس دس پؼبتحشیٓ 96ٚ  95ا٘تـبس ؿٕبسٜ ٞبی 
  ثٝ سٚصسػب٘ی ٔذاْٚ ػبیت ثب اخجبس ػٙذیىب ٚ كٙؼت ثشق وـٛس 
 ٙذیىبپٛؿؾ خجشی تٕبٔی جّؼبت ٚ ٘ـؼت ٞبی ٞیبت ٔذیشٜ ٚ وٕیتٝ ٞبی ػ 
  (4/5/1394ؿٕبسٜ ثِٛتٗ سٚصا٘ٝ سػب٘ب )تب تبسیخ  70ا٘تـبس 

 
 9394اّداف ٍ ترًاهِ ّای رٍاتط عوَهی در سال 

 ثٝ ػٙٛاٖ  …ب ٚ تٟیٝ  یبدداؿت، ٔمبِٝ، ٔلبحجٝ ثب سػب٘ٝ ٞبی جٕؼی ٚ ٘مذ ٚ ثشسػی  تغییشات ٚ ا٘تـبس دس ػبیت ػٙذیىب، ثِٛتٗ سٚصا٘ٝ، ؿجىٝ ٔجبصی ػٙذیى

 ىبػخٍٙٛی ػٙذی

 ثٟجٛد ٔؼتٕش ٔحتٛایی ثِٛتٗ سٚصا٘ٝ ، ػتجشاٖ ، ؿجىٝ ٞبی ٔجبصی ، ػبیت 
 تٛػؼٝ اػتفبدٜ اص ٔٙبثغ خجشی خبسجی دس ثِٛتٗ سٚصا٘ٝ ػٙذیىب 
 ٔجبصیی اعالع سػب٘ی ػشیغ ٚ ثٝ ٔٛلغ اخجبس ٚ ٚلبیغ ٔشتجظ ثٝ اػضب ٚ ٘یض دسیبفت ػشیغ ٘ظشات ٚ پیـٟٙبدٞبی اػضب اص عشیك تجٟیض ػبیت ٚ ؿجىٝ ٞب 

  ٝحضٛس ٔٛثش اػضبی ؿٛسای ػیبػتٍضاسی ػتجشاٖ ٚ ثشٌضاسی جّؼبت ٔٙظٓ ثب ؿٛسا ثشای ػیبػتٍزاسی ٚ ثٟجٛد ٔؼتٕش ٘ـشی 
 اعالع سػب٘ی دلیك ٔٙبللبت ) داخّی ٚ خبسجی(، فشكتٟبی تجبسی ، ٕ٘بیـٍبٟٞبی داخّی ٚ خبسجی  ٚ ٘یض تٛإ٘ٙذی ٞبی اػضب 
 ٞذفٍزاسی جٟت تجذیُ ؿذٖ ثٝ یىی اص ٔؼتجشیٗ ٔشاجغ ػّٕی دس كٙؼت ثشق  تٟیٝ ٚ چبح ٔجّٝ فٙبٚسی دس كٙؼت ثشق ٚ 
 تٟیٝ ٚ ثٝ سٚصسػب٘ی  ثشٚؿٛسٞبی فبسػی ٚ اٍّ٘یؼی اص اػضب ٚ وٕیتٝ ٞب 
 افضایؾ تؼذاد تیشاط اِىتشٚ٘یىی ا٘تـبسات ػٙذیىب 
  افضایؾ جزة آٌٟی ٞبی تجّیغبتی ٚ تٛػؼٝ ثبصاسٞبی ٞذف ٔـتشیبٖ ثشای جزة آٌٟی 
 ٝفیّٓ ٞبی تجّیغبتی وٛتبٜ ٚ ٔؼشفی تٛاٖ فٙی ٚ ٟٔٙذػی ٚ تِٛیذی اػضب تٟی 
  دٚ ٚ ػپغ ػٝ صثب٘ٝ ٕ٘ٛدٖ ػبیت 
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 ّای تیي الوللی داخلی ٍ خارجی در رٍیدادّا ٍ ًوایطگاُسٌدیکای صٌعت ترق حضَر 

 ًوایطگاُ / ّیأت ّای تجاری ردیف
هحل 

 ترگساری

تاریخ 

 ترگساری
 ًحَُ هطارکت  ترگسار کٌٌدُ

1 
وٙفشا٘غ ؿجىٝ ٞبی تٛصیغ  ٘ٛصدٕٞیٕٗ٘بیـٍبٜ جب٘جی 

 ٘یشٚی ثشق
 تٟشاٖ

اسدیجٟـت 
1393 

ػٙذیىبی كٙؼت ثشق 
 ایشاٖ

  حضٛس ٚ ثشٌضاسی

 93خشداد  اكفٟبٖ اكفٟبٖ  ٕ٘بیـٍبٜ كٙؼت ثشق ٞفتٕیٗ 2
ٕ٘بیـٍبٜ ثیٗ إِّّی 

 اكفٟبٖ
 حضٛس ٚ ، ٔـبسوت دس ثشٌضاسیحٕبیت 

 93تیش  ٔـٟذ ٔـٟذ  ٕ٘بیـٍبٜ كٙؼت ثشق ٟٕ٘یٗ 3
ٕ٘بیـٍبٜ ثیٗ إِّّی 

 ٔـٟذ
 حضٛس ٚ ، ٔـبسوت دس ثشٌضاسیحٕبیت 

 93ٟٔش  تٟشاٖ ػٕیٙبس اتٛٔبػیٖٛ 4

ػٙذیىبی كٙؼت ثشق ـ 
وٕیتٝ اتٛٔبػیٖٛ ٚ 

 ٔخبثشات

 ثشٌضاسی

 93آثبٖ  تٟشاٖ ٕ٘بیـٍبٜ ثیٗ إِّّی كٙؼت ثشق  5

ؿشوت  -ٚصاست ٘یشٚ
   -ساٞىبس تجبست 

 ػٙذیىبی كٙؼت ثشق

 حٕبیت ٚ ٔـبسوت دس ثشٌضاسی ٚ حضٛس

 93آثبٖ  تٟشاٖ ٘ـؼت تخللی وبٞؾ تّفبت 6
ػٙذیىبی  -ٚصاست ٘یشٚ

 كٙؼت ثشق
 دس حبؿیٝ ٕ٘بیـٍبٜ كٙؼت ثشق ثشٌضاسی

 93آثبٖ  تٟشاٖ ٘ـؼت تخللی  ٔـىالت ثبصاس ػشاق 7
ػٙذیىبی  -ٚصاست ٘یشٚ

 كٙؼت ثشق
 دس حبؿیٝ ٕ٘بیـٍبٜ كٙؼت ثشق ثشٌضاسی

8 
٘ـؼت تخللی  تٛإ٘ٙذی ٞبی كبدساتی كٙؼت ثشق 

 ایشاٖ
 93آثبٖ  تٟشاٖ

ػٙذیىبی  -ٚصاست ٘یشٚ
 كٙؼت ثشق

 دس حبؿیٝ ٕ٘بیـٍبٜ كٙؼت ثشق ثشٌضاسی

 93آثبٖ  تٟشاٖ ٘ـؼت تخللی  حٕبیت اص ػبخت داخُ 9
ػٙذیىبی  -ٚصاست ٘یشٚ

 كٙؼت ثشق
 دس حبؿیٝ ٕ٘بیـٍبٜ كٙؼت ثشق ثشٌضاسی

 حٕبیت ٚ ٔـبسوت دس ثشٌضاسی ٚ حضٛس ؿشوت ٘ٛطٖ ساد   93آثبٖ  اسثیُ ٕ٘بیـٍبٜ اسثیُ ػشاق 10

 93ثٟٕٗ  ویؾ ٕ٘بیـٍبٜ ا٘شطی ویؾ 11
 -ٔٙغمٝ آصاد ویؾ 
 ؿشوت ػپٙتبع 

 حضٛس ٚ ، ٔـبسوت دس ثشٌضاسیحٕبیت

 حٕبیت ٚ ٔـبسوت دس ثشٌضاسی ٚ حضٛس ساٞىبس تجبست ؿشوت   93ثٟٕٗ  ثغذاد ٕ٘بیـٍبٜ ایشاٖ دس ثغذاد 12

 حٕبیت ٚ ٔـبسوت دس ثشٌضاسی ٚ حضٛس ػٙذیىبی كٙؼت ثشق 93اػفٙذ  تٟشاٖ ٕ٘بیـٍبٜ ا٘شطی ٞبی تجذیذ پزیش 13

 واحد آموزش و پژوهص :( 3
 

 آهَزش:
 :ترگساری دٍرُ ّای آهَزضی 

o  پشداخت ٚ آثبس تبخیش دس پشداخت، دس لشاسدادٞبی پیٕب٘ىبسیتحّیُ حمٛلی كٛست ٚضؼیت، دٚسٜ آٔٛصؿی 
o  ٜپشٚتىُ ٞبی ٔخبثشاتیآٔٛصؿی دٚس 
o دٚسٜ أٛصؿی آؿٙبیی ثب تشا٘ؼفٛسٔبتٛسٞبی تٛصیغ ٚ لذست 
o دٚ دٚسٜ( دٚسٜ آٔٛصؿی ایٕٙی دس كٙؼت ثشق( 
o  ٜحفبظت ؿجىٝ ٞبی كٙؼتیآٔٛصؿی دٚس  
o ٘بٔٝ ٞبی اجشایی ٔؼبٔالتلبٖ٘ٛ ثشٌضاسی ٔٙبللبت ٚ آییٗ  دٚسٜ آٔٛصؿی 
o دٚسٜ آٔٛصؿی اكَٛ تٟیٝ ٚ تذٚیٗ لشاسدادٞبی داخّی 
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o دٚسٜ آٔٛصؿی عشاحی ٘یشٌٚبٜ ٞب ٚ ػیؼتٓ ٞبی خٛسؿیذی 
o دٚسٜ أٛصؿی تبثّٛٞبی فـبس ٔتٛػظ 

 پژٍّص:

 ٘مـٝ تحّیُ ػبختبسی ٚ ساٞجشدی كٙؼت ثشق ثٝ سٚص سػب٘ی 

 شاٌٖضاسؽ أبسی یه دٞٝ كبدسات ٚ ٚاسدات كٙؼت ثشق ای 

  ٖ1392-1386ثشسػی سٚ٘ذ دسآٔذٞبی ٔبِی ػٙذیىبی كٙؼت ثشق ایشا 

 چبِؾ ٞبی كٙؼت ثشق ٚ ساٞجشدٞبی حفظ ٚ تٛػؼٝ كٙؼت 

 ثشسػی ٚضؼیت ؿشوت ٞبی پیٕب٘ىبسی ٚ ٔـبٚس داسای ٌٛاٞیٙبٔٝ اص ػبصٔبٖ ٔذیشیت ٚ ثش٘بٔٝ سیضی وـٛس 

 تحّیُ سٚ٘ذ اؿتغبَ وبسوٙبٖ ؿشوت ٞبی ػضٛ ػٙذیىب 
 

 اطالعات:آهار ٍ 

 93دس ػبَ  ٞبی ػضٛ ػٙذیىبی كٙؼت ثشق ایشاٖٞبی ٔتٛلف ؿذٜ ؿشوتآٔبس ٔغبِجبت، خؼبست دیشوشد ٚ ٔیضاٖ پشٚطٜ ثٝ سٚص سػب٘ی 

  َ94تٟیٝ ٌضاسؽ ػّٕىشد ػٙذیىب ثشای اسائٝ دس ٔجٕغ ػب 

  ٔبس كبدسات ٚ ٚاسدات وبال ٚ تجٟیضات كٙؼت ثشقآتذٚیٗ ثب٘ه اعالػبت 
 

 ّای ٍاحد آهَزش:اّداف ٍ ترًاهِ 

 ثشٌضاسی ػٕیٙبسٞبی تخللی ٚ ػٕٛٔی 

 ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آٔٛسصؿی تخللی ٚ افضایؾ تؼذاد دٚسٜ ٞب 

 ا٘جبْ تحمیمبت وبسثشدی ٚ تذٚیٗ ٌضاسؽ ٞبی ٔغبِؼبتی 

 تىٕیُ ٚ ثٝ سٚص سػب٘ی ثب٘ه ٞبی اعالػبتی 

 ایجبد دفتش استجبط ثب دا٘ـٍبٜ دس ػٙذیىبی كٙؼت ثشق 

 ٞبی دا٘ـجٛیی ٔشتجظ ثب اِٚٛیت ٞبی تحمیمبتی ػٙذیىبحٕبیت اص پبیبٖ ٘ب ٝٔ 

 ٕٞىبسی ثب ٔشوض ػّٕی ٚ پظٚٞـی ثشای ا٘جبْ تحمیمبت ٔٛسد ٘یبص 

 ایجبد ثب٘ه ٔجالت ٚ ٔؼتٙذات ػّٕی 

 سكذ تحٛالت فٙبٚسی كٙؼت ثشق 

 آیٙذٜ ٍ٘شی فٙبٚسی ٞب ٚ تغییشات ٔحیظ كٙؼت ثشق 
 

 

 مالی و اداری :  یتمدیر( 4

  ٔمذٔبتی پشداخت حمٛق ٔضایبتٟیٝ عشح 

  َ1393تٟیٝ ٌضاسؽ تفشیغ ثٛدجٝ ػب 

  َتلٛیت آٖ دس ٞیبت ٔذیشٜ  1394تٟیٝ ثٛدجٝ ػب ٚ 

  93تٟیٝ ٚ تٙظیٓ كٛستٟبی ٔبِی 

  93اسائٝ اظٟبس ٘بٔٝ ٔبِیبتی ثشای ػبَ ٔبِی 

 ٝدفبع اص آٖ دس وٕیؼیٖٛ تجذیذ ٘ظش 90ثشای ػبَ ٔبِی ٔبِیبتی  عشح الیحٝ دفبػی ٚ 
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 حضٛس دس ٞیبت حُ اختالف ٔبِیبتی 91یحٝ دفبػیٝ ثشای ٔبِیبت ػّٕىشد ػبَ عشح ال ٚ 

  حضٛس دس ٞیبت تجذیذ ٘ظش اختالف ٔبِیبتی  88اِی  86عشح الیحٝ دفبػی ثشای ٔبِیبت ػّٕىشد ػبِٟبی ٚ 

  َثشای اِٚیٗ ثبس دس ػٙذیىب 139بتی ٔبدٜ ٚ اػتفبدٜ اص  ٔؼبفیت ٔبِی 92ٕٞىبسی ثب ػبصٔبٖ أٛس ٔبِیبتی ٚ اخز ثشي تـخیق ٔبِیبت ػّٕىشد ػب 

  اخز ٔفبكب حؼبة ٔبِیبتی ثبثت فشٚؽ ػبختٕبٖ ٔغٟشی 

 اخز پبیبٖ وبس ٚ ٔفبكب حؼبة ؿٟشداسی ثبثت فشٚؽ ػبختٕبٖ ٔغٟشی 

  َٔفبكب حؼبة تبٔیٗ اجتٕبػی ٚ اخز 92ٕٞىبسی ثب ػبصٔبٖ تبٔیٗ اجتٕبػی جٟت حؼبثشػی دفبتش لب٘ٛ٘ی ٚ ثشسػی دفبتش ػٙذیىب اص ثذٚ تبػیغ تب پبیبٖ ػب 
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 :اعضابه ارائه ضده خدمات تسهیالت و ( 5
 ّای عضَ:ارائِ تسْیالت ٍ خدهات تِ ضرکت

 ضرح خدهات ردیف

 خدهات حقَقی 9
 پیٍیشی ٔغبِجبت اػضب اص ٚصاست ٘یشٚ ٚ ٟ٘بدٞبی ٔشتجظ

 پیٍیشی ٔٛضٛػبت ٚ ٔـىالت ػٕٛٔی لشاسدادی اػضب

 پیٍیشی سفغ اختالفبت اػضب ثب یىذیٍش ٚ یب ػبیش ػبصٔبٖ ٞب ٚ ٟ٘بدٞبی ٔشتجظ خدهات حل اختالف 2

 خدهات هطاٍرُ ای 3

 اسائٝ خذٔبت ٔـبٚسٜ ای ٔشتجظ ثب ثیٕٝ تبٔیٗ اجتٕبػی

 اسائٝ خذٔبت ٔـبٚسٜ ای  ٔشتجظ ثب ثیٕٝ ٞبی ثبصسٌب٘ی

 اسائٝ خذٔبت ٔـبٚسٜ ای ٔبِیبتی

 اسائٝ خذٔبت ٔـبٚسٜ ای حمٛلی

4 
خدهات تَسعِ کسة ٍ کار 

 اعضا

 ٔؼشفی اػضب ثٝ ثب٘ه ٞبی ػبُٔ جٟت اػتفبدٜ اص تؼٟیالت اسصی ٚ سیبِی

 تؼٟیُ أٛس ٌٕشوی اػضب

 جٕغ آٚسی ٚ اسائٝ اعالػبت ثبصاسٞبی ٞذف كبدساتی

 ایجبد دایشوتٛسی اػضب دس ػبیت ػٙذیىب ٚ تخلیق پشٚفبیُ اختلبكی ثٝ ٞش یه اص ؿشوت ٞبی ػضٛ

 تٟیٝ فٟشػت ٚ ٔؼشفی تٛإ٘ٙذی ٞبی اػضب دس وبتبِٛي ٞبی فبسػی ٚ اٍّ٘یؼی

 اسائٝ ٔؼشفی ٘بٔٝ ٞبی فبسػی ٚ اٍّ٘یؼی ثٝ اػضب

 اػضاْ ٚ پزیشؽ ٞیئت ٞبی تجبسی

 أضبی تفبٞٓ ٘بٔٝ ای تجبسی ثیٗ إِّّی ثشای ٌؼتشؽ ٘فٛر اػضب ثٝ ثبصاسٞبی ثیٗ إِّّی

 ٕ٘بیـٍبٟٞبی تخللیػبصٔب٘ذٞی 

 تؼٟیُ حضٛس اػضبدس ٕ٘بیـٍبٟٞبی ٔشتجظ داخّی ٚ خبسجی

 دسج آٌٟی اػضب دس ػبیت ػٙذیىب ٚ ایجبد ِیٙه ٔؼتمیٓ ػبیت ؿشوت ػضٛ

 اسائٝ تخفیف ٚیظٜ ثٝ اػضب ثشای دسج آٌٟی دس ٘ـشیٝ ٚ ثِٛتٗ اِىتشٚ٘یه

 ا٘تـبس ػشسػیذ ػٙذیىب ثب دسج فٟشػت اػضب

 آهَزضی خدهات 5

 ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی فٙی ٚ تخللی

 ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی ػٕٛٔی

 اسائٝ تؼٟیالت ٚیظٜ ثشای اػتفبدٜ اػضب اص ٔشاوض آٔٛصؿی ٔؼتجش

 ثشٌضاسی ػٕیٙبسٞب ٚ وبسٌبٜ ٞبی تخللی دس حٛصٜ ٞبی ٔشتجظ ثب وؼت ٚ وبس اػضب

 ثبصسٌب٘ی ػبصٔبٖ تٛػؼٝ ٚ تجبستأىبٖ حضٛس سایٍبٖ اػضب دس دٚسٜ ٞبی 

 ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی ٔـتشن ثب اػضب

 ٘ظشػٙجی اص اػضب ثشای ثش٘بٔٝ سیضی دٚسٜ ٞبی ٔٛسد ٘یبص

 اعالع سػب٘ی دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی

 خدهات اطالع رساًی 6

 ثلٛست سٚصا٘ٝ ٚ اص عشیك ٘ـشیٝ ػتجشاٖ ثلٛست ٔبٞیب٘ٝاسائٝ اخجبس ٚ اعالػبت كٙؼت ثشق ٚ ا٘شطی ثٝ اػضب اص عشیك ػبیت، ثِٛتٗ اِىتشٚ٘یه 

 اعالع سػب٘ی اخجبس ٔٙبللبت داخّی ٚ خبسجی

 اعالع سػب٘ی لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات ٚ ثخـٙبٔٝ ٞبی ٘بظش ثش كٙؼت ثشق ٚ ا٘شطی ثٝ اػضب

 اعالع سػب٘ی ٔٛضٛػی اخجبس ٚ سٚیذادٞبی ٚیظٜ دس حٛصٜ كٙؼت ٚ التلبد

 خدهات رفاّی 7

 تؼٟیُ اػتفبدٜ اػضب اص ثیٕٝ تىٕیُ دسٔبٖ ٌشٚٞی ػٙذیىب
 تؼٟیُ اػتفبدٜ وبسوٙبٖ اػضب اص ثیٕٝ اؿخبف )ثیٕٝ ٞبی اتٛٔجیُ، ػٕش ٚ حبدثٝ ٚ ...(

 تؼٟیُ أىبٖ اػتفبدٜ اػضب اص ٔجٕٛػٝ ٞبی ٚسصؿی ـ فشٍٞٙی عشف لشاسداد

8 
خدهات زیرساختی ٍ 

 پطتیثاًی

 اػضب اص خذٔبت ثیٕٝ ای ؿشوت ٞبی ٔؼتجش ثیٕٝ؛ ٔب٘ٙذ ثیٕٝ ٔؼئِٛیت، آتؾ ػٛصی ثب تخفیف ٚیظٜ فشاٞٓ وشدٖ أىبٖ اػتفبدٜ

 فشاٞٓ وشدٖ أىبٖ اػتفبدٜ اػضب اص خذٔبت حُٕ ٚ ٘مُ ثیٗ إِّّی ؿشوت ٞبی ٔؼتجش حُٕ ٚ ٘مُ ثیٗ إِّی

 ٞبی ٔؼتجش اسائٝ دٞٙذٜ خذٔبت اتٛٔبػیٖٛ اداسیفشاٞٓ وشدٖ أىبٖ اػتفبدٜ اػضب اص ٘شْ افضاسٞبی اتٛٔبػیٖٛ اداسی ؿشوت 

 فشاٞٓ وشدٖ أىبٖ اػتفبدٜ اػضب اص ٘شْ افضاسٞبی ٔبِی ؿشوت ٞبی ٔؼتجش اسائٝ دٞٙذٜ خذٔبت ٘شْ افضاسٞبی ٔبِی

 فشاٞٓ وشدٖ أىبٖ اػتفبدٜ اػضب اص خذٔبت پـتیجب٘ی اص ؿجىٝ ٞبی وبٔپیٛتشی

 اص خذٔبت عشاحی ػبیت ٚ ِٔٛتی ٔذیبفشاٞٓ وشدٖ أىبٖ اػتفبدٜ اػضب 

 فشاٞٓ وشدٖ أىبٖ اػتفبدٜ اػضب اص خذٔبت وٙتشِی ٚ ٘ظبستی )ػیؼتٓ ٞبی أٙیتی ٚ دٚسثیٗ ٞبی ٔذاس ثؼتٝ(

 فشاٞٓ وشدٖ أىبٖ اػتفبدٜ اػضب اص خذٔبت تبٔیٗ تجٟیضات اداسی
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 عنواى کویته: توسعه صادرات

 اطالعات کویته :  .1
 ضرکتهبی عضوتعداد  نبم کمیته

 کمیته

 دبیر کمیته رئیس کمیته کمیته تعداد اعضبی هیئت رئیسه

ذلالث ػلیًفش  3ًفش اصلی ٍ 7  32 وویتِ تَػؼِ صادسات  هحوذ ظفشهشادیاى تالشی پیام  

 
 8288تاریخ تشکیل کویته :  .2

 
 اهداف تشکیل کویته: .3

 هدف
 هأهَسیت وویتِ تَػؼِ صادسات :

شق تا تَرِ هأهَسیت ها تْثَد ٍضؼیت صادسات صٌؼت تشق ایشاى دس ساػتای حوایت اص هٌافغ ٍ حمَق اػضاء، تَاًوٌذ ػاصی ؿشوت ّای ػضَ ٍ ساّثشی صٌؼت ت
 تِ هَاسد صیش اػت: 

 پایؾ ٍ اسصیاتی هؼتوش ٍضؼیت صادسات صٌؼت تشق وـَس 
 شق وـَستذٍیي ػیاػت ّا ٍ تشًاهِ ّای تْثَد ٍضؼیت صادسات صٌؼت ت 
 هـاسوت ٍ احش گزاسی دس ًظاست تش حؼي ارشای ػیاػت ّا ٍ تشًاهِ ّای تْثَد ٍضؼیت صادسات صٌؼت تشق وـَس 
 تذٍیي تشًاهِ ّای تشٍیذ ٍ ًفَر ٍ تؼتش ػاصی رْت ارشای آًْا 

 ؿشح ٍظایف :
 ریشتظ هَرَد ـ حوایت اص حمَق ٍ هٌافغ صادسوٌٌذگاى دس داخل ٍ تاصاسّای ّذف اص عشیك اهىاًات ٍ هزاسی8
 ـ تثادل اعالػات ٍ هؼشفی تاصاسّای ّذف تِ اػضاء3
 ّای هـتشنـ هؼشفی تَاًوٌذی ّا ٍ لاتلیت ّای صادساتی صٌؼت تشق ایشاى اص عشیك ٍب ػایت، تشٍؿَس، ًوایـگاُ، تاصدیذّا ٍ ػویٌاسّا ٍ وویؼیَى2
 ـ ًظاست تش حؼي صادسات دس ساػتای هٌافغ اػضاء ٍ وـَس4
 وه تِ سفغ هَاًغ صادسات دس حَصُ اًشطیـ تؼْیل ٍ و5
 ـ فشٌّگ ػاصی ٍ تـَیك صٌایغ صٌؼت تشق تِ صادسات6
 ـ ایزاد تؼتشّای هٌاػة رْت استماء تَاًوٌذی ّای صادساتی ؿشوت ّا7
 ـ ایزاد ّن افضایی رْت ًیل تِ اّذاف صادساتی ؿشوت ّا8
 تشق ـ تاحیش گضاسی تش هذیشیت تؼْیالت، هـَق ّای صادساتی دس تخؾ9
 ـ ّواٌّگی ٍ ّوىاسی تیي اػضاء دس رْت رلَگیشی اص سلاتت هخشب دس تاصاسّای ّذف81

 
 ت رئیسه و جلسات برگزار شده:ااطالعات اعضای هی .4

  رلؼِ 35 تعداد جلسبت تطکیل ضده: 

 
 تعداد غیبت تعداد حضور کمیته ت رئیسهبهی اسبمی اعضبی ردیف

 - 35 پیام تالشی 1

 - 35 هحوذ صهاًی فش 2

 5 31 ػلی تخـی 3

 89 6 فشیثشص حمفی 4

 9 86 ػؼیذ طیشافش 5

 7 88 هحؼي ووالی صادُ 6
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 88 84 تْویٌِ حؼیٌی 7

 82 83 )ػضَ ػلی الثذل( آسهاى هحممیي 8

 35 1 هزیذ ؿوغ )ػضَ ػلی الثذل( 9

 
  :93کویته در سال  و هصوبات برناهه ها .5

 موضوع
 یبنتبیج حبصل از اقدام  میسان پیطرفت

 در حبل انجبم )درصد( محقق ضده دلیل دالیل عدم تحقق 

 تـىیل ػِ واسگشٍُ دس وویتِ تَػؼِ صادسات ػٌذیىا
 ـ واسگشٍُ الف: واسگشٍُ استثاعات

 ـ واسگشٍُ ب: واسگشٍُ تشٍیذ ٍ اعالع سػاًی تَػؼِ تاصاس 
 تفاّن ًاهِ ّا یشیگیٍ پ یاتیًظاست اسص: واسگشٍُ دـ 

 ًاهِ ّوىاسی هـتشن تا ٍصاست تشق ػشاق ٍ ػَسیِـ اهضاء تفاّن 
 ـ تفاّن ًاهِ هـتشن تا صٌذٍق ضواًت صادسات ایشاى 

 ـ اخز واسگضاسی صٌذٍق ضاًت صادسات 
 ـ ػضَیت دس ّیات هذیشُ اتاق هـتشن ایشاى ٍ ػشاق
 ـ تـىیل وویؼیَى اًشطی اتاق هـتشن ایشاى ٍ ػشاق

گیشی تفاّن ًاهِ اهضا ـ اػضام ّیات وویتِ تِ ػَسیِ دس خصَف پی
ؿذُ ٍ اهضاء تفاّن ًاهِ ّوىاسی هـتشن رذیذ تا ٍصاست تشق آى 

 وـَس
 ـ تـىیل واسگشٍُ هـتشن تا ػتاد ٍیظُ التصادی ایشاى ، ػشاق ٍ ػَسیِ 

 ـ تشگضاسی رلؼِ تا ٍصیش صٌؼت، هؼذى ٍ تزاست
ـ تـىیل واسگشٍُ ّای هَاًغ ٍ هـىالت صادسات دس ٍصاست صٌؼت، 

 است، ػاصهاى تَػؼِ تزاست ایشاىهؼذى ٍ تز

 هحمك ؿذُ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ تشگضاسی رلؼات هؼتوش واسگشٍُ ّا
 
 
 

ـ دس حال پیگیشی اص عشف ػَسی ٍ 
 ػشالی

 
 ـ دس ؿشف اهضاء

 
 
 
 
 
 
 

 تشگضاسی رلؼات واسگشٍُ
 

وویتِ اص اّذاف پیگیشی 
 شیك واسگشٍُ ّاع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تشسػی ٍ اًؼىاع هـىالت 
صادساتی اػضا ٍ سفغ هَاًغ 
 ؿشوتْای ػضَ

 

 :انجام شده توسط کویته فعالیت های .6

 ضرح اقدام

 ؛وزارت نیرو
 ؿَسای ػیاػتگزاسی ٍ تشپایی ًوایـگاُ  صٌؼت آب تشق حضَس دس رلؼات  -
 دفتش تَػؼِ صادسات ٍصاست ًیشٍ تـىیل واسگشٍُ ّای هشتثظ دس  -
 تمَیت ؿثىِ تشق( -احذاث ًیشٍگاُ -تْاتشتحج ) ٍ  حضَس دس رلؼات تَػؼِ سٍاتظ تا وـَس تشووٌؼتاى -

 ـ هـاسوت دس تذٍیي آییي ًاهِ سلاتت ػالن دس حَصُ صادسات دس ٍصاست ًیشٍ ٍ تذٍیي آییي ًاهِ سلاتت ػالن
 ـ پیگیشی ٍ گؼتشؽ استثاط ٍ تؼاهل تا وـَس ػواى رلؼات دس دفتش آلای وشهی ًیا ـ تـىیل واسگشٍُ 

 ٌا دس ٍصاست ًیشٍـ تـىیل واسگشٍُ ٍ هؼشفی ًوایٌذُـ حضَس دس رلؼِ گؼتشؽ سٍاتظ تا غ
 ـ تشسػی ساّىاسّای گؼتشؽ ّوىاسی تا وـَس الزضایشـ  تـىیل واسگشٍُ ٍ هؼشفی ًوایٌذُ

ق ػَسیِ دس اهَس ش تشـ گؼتشؽ ّوىاسی تا وـَس ػَسیِ ٍ تشگضاسی رلؼِ دس هَسد تفاّن ًاهِ هاتیي ػٌذیىا ٍ ٍصاست تشق ػَسیِ ٍ ًیض تشگضاسی رلؼِ تا هؼاٍى ٍصی
 اًتمال ٍ تَصیغ

 ـ رلؼِ تا لائن همام اًزوي واسفشهایاى اػپاًیا دس ٍصاست ًیشٍ ٍ هؼشفی تَاًوٌذی ّای ؿشوتْای ػضَ
 ـ  ّواٌّگی ًـؼت ؿشوتْای ایشاًی دس ػفاست د.ا.ایشاى دس ػشاق 

َس ػاصی ٍ ػین ٍ واتل اتْش دس چاسچَب تفاّن ًاهِ وویتِ ٍ ٍصاست تشق ـ تشگضاسی دٍسُ ّای آهَصؿی تشای تىٌؼیي ّای ٍصاست تشق ػَسیِ تَػظ ؿشوتْای وٌت
 ػَسیِ 
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 ضرح اقدام

ارالع  ـ هؼشفی وویتِ تَػؼِ صادسات ػٌذیىا تِ ػٌَاى ًوایٌذُ تخؾ خصَصی ایشاى رْت گؼتشؽ ّوىاسی تا عشف غٌایی دس یادداؿت تفاّن ًاهِ پٌزویي
 92ػالهی ایشاى اسدیثْـت وویؼیَى هـتشن دائوی ّوىاسی ّای روَْسی غٌا ٍ روَْسی ا

ایشاى  ـ هؼشفی ًوایٌذُ وویتِ تَػؼِ صادسات دس خصَف تفاّن ًاهِ  پٌزویي ارالع وویؼیَى هـتشن دائوی ّوىاسی ّای روَْسی غٌا ٍ روَْسی اػالهی
 (27) تٌذ 92اسدیثْـت 

 ػَهیي ارالع وویؼیَى هـتشن روَْسی اػالهی ایشاى ٍ ػشاقـ حضَس ًوایٌذگاى ػٌذیىا دس واسگشٍُ آب ٍ تشق هشتثظ تا هفاد تٌذّای یادداؿت تفاّن 
 وٌؼشػیَم احذاث خظ اًتمال تشووٌؼتاى ـ هؼشفی

 ـ اػتؼالم اص ؿشوتْای ػضَ ػٌذیىا تاتت هغالثات هالی هؼَق ؿشوت ّای فٌی ٍ هٌْذػی ایشاى دس وـَس ػشاق ٍ اسائِ تِ هماهات ریشتظ
 ًیشٍگاّی، خغَط اًتمال ٍ پؼت ٍ تزْیضات هشتثظ دس تخؾ صٌؼت تشق تشای حضَس دس وـَس تشووٌؼتاىـ هؼشفی ؿشوتْای فؼال دس تخؾ صٌایغ 

 رلؼات هؼتوش دس دفتش تَػؼِ صادسات تصَست ّفتگی -
 ...ػواى ٍ -غٌا -الزضایش -تشووٌؼتاى –ػَسیِ  -حضَس دس رلؼات گؼتشؽ سٍاتظ تا وـَسّای : ػشاق -
 هذیش ػاهل تَاًیش دس خصَف تاصاس لضالؼتاى هـاٍس -رلؼِ تا آلای الِ هشادی -
 رلؼِ تشسػی ساّىاسّای گؼتشؽ صادسات خذهات فٌی ٍ هٌْذػی تِ تاصاس ػشاق تا حضَس ٍصیش ًیشٍ ٍ سئیغ ػتاد ٍیظُ التصادی ػشاق -
 حضَس دس رلؼات ؿَسای ػیاػت گزاسی ًوایـگاُ صٌؼت تشق ایشاى -
 تشق ٍ اًشطی دس خصَف تاصاس ػواىاهَس ش ًیشٍ دس هـاٍس هؼاٍى ٍصی -رلؼِ تا آلای وشهی ًیا -
 ـ هؼاٍى ٍصیش ًیشٍ دس اهَس تشق ٍ اًشطی فالحتیاى هٌْذع رلؼِ تا ٍصیش تشق ػَسیِ تا حضَس آلای -
 صادساترلؼِ افضایؾ ػشهایِ صٌذٍق ضواًت صادسات تا حضَس آلای ٍویلی سئیغ تاًه تَػؼِ ٍ هذیشاى اسؿذ تاًه هشوضی ٍ صٌذٍق ضواًت  -
 تَػؼِ ؿـن تشًاهِ تذٍیي –حضَس فؼال دس رلؼات واسگشٍُ صادسات ٍ تؼاهالت خاسری  -
 ّواٌّگی حضَس ؿشوتْای ػضَ ٍ هـاسوت دس تشگضاسی ًوایـگاُ ایشاى دس تغذاد ّوضهاى تا ػفش آلای رْاًگیشی تِ ػشاق -

 سبزمبن توسعه تجبرت ایران:
 گیشی هَاسد ٍ هـىالت صادسات دس رلؼات ؿَساحضَس دس رلؼات ؿَسای هـَستی صادسات ـ پی-
 ػَسیِ ـ هؼشفی تَاًوٌذی ّای ؿشوتْای ػضَ ٍ پیگیشی هـىالت آًْا دس تاصاس ّا -رلؼِ تا سایضًاى تاصسگاًی ػشاق -
 تیي دٍ وـَس حضَس دس رلؼِ ّواٌّگی ارالع وویؼیَى التصادی ایشاى ٍ ػواى ـ اػالم پیـٌْادات رْت دسد دس تفاّن ًاهِ ّوىاسی هـتشن -
 ـَسحضَس دس رلؼات واسؿٌاػی ارالع وویؼیَى هـتشن التصادی ایشاى ٍ تًَغ ـ اػالم پیـٌْادات رْت دسد دس تفاّن ًاهِ ّوىاسی هـتشن تیي دٍ و -
دس تخـؾ وـا     آلـای للـی صادُ هؼاًٍـت ووىْـای تزـاسی ػـاصهاى ـ پیگیـشی هَاًـغ صـادسات صـٌؼت تـشق             -حضَس دس رلؼات واسگشٍُ صادسات غیـش ًفتـی   -

 ٍ خذهات فٌی ٍ هٌْذػی
 حضَس دس رلؼات هـتشن آلای تاصاسی هذیش ول دفتش صادسات وا ـ پیگیشی هَاًغ صادسات صٌؼت تشق دس تخؾ وا   -

 ؛تجبرتوزارت صنعت معدن و 
 تزاست ٍ هؼذى صٌؼت ٍصیش –رلؼِ تا آلای هٌْذع ًؼوت صادُ  -
 هذیش ول صٌایغ تشق ٍ الىتشًٍیه ـ ٍصاست صٌؼت ٍ هؼذى ٍ تزاستهیشًظاد هٌْذع آلای  -هـتشن واسگشٍُ -

صـادی ٍ صـٌایغ   ـ هؼشفی ًوایٌذگاى وویتِ تَػؼِ صادسات رْت حضَس دس رلؼِ تـىیل واسگشٍُ فشاگیش تا رٌاب آلای هٌْذع صالحی ًیا؛ هؼاٍى هحتـشم اهـَس الت  
 ٍصاست صٌؼت، هؼذى ٍ تزاست

 سبیر:
 گاُ تیي الوللی تشق ـ رلؼِ ؿَسای ػیاػتگزاسی ًوایـ

ػـویٌاس تـاصاس ػـشاق دس حاؿـیِ تشگـضاسی ًوایــگاُ تـیي الوللـی تـشق تـا حضـَس آلایـاى              -3تَاًوـذی ّـای صـادسات تـشق      -8تشگضاسی ػویٌاسّای تخصصـی  -
هــاٍس هؼـاٍى اٍل سئـیغ    آلـای سػـتن لاػـوی     -هحصَلی هؼـاٍى تـیي الولـل ٍصیـش ًیـشٍ ٍ آلـای ًظـام الولىـی هـذیشول دفتـش تَػـؼِ صـادسات ٍصاست ًیـشٍ             

آلـای   -آلـای حؼـیٌی دتیـش وویؼـیَى اهٌیـت هلـی هزلـغ        -آلـای اهیـشی خاهىـاهی هزلـغ     –روَْس ٍ سئیغ ػتاد ٍیظُ التصـادی ایـشاى ٍ ػـشاق ٍ ػـَسیِ     
 ػٌزاتی دتیش ول اتاق تاصسگاًی هـتشن ایشاى ٍ ػشاق ٍ ػایش هذیشاى اسؿذ اص ػاصهاى تَػؼِ تزاست ٍ ٍصاست ًیشٍ

رلؼِ تـا آلـای دوتـش اهاًپَســ هــاٍس ٍصیـش ًفـت ٍ ًوایٌـذُ ٍیـظُ صـادسات وـا  ٍ خـذهات فٌـی ٍ هٌْذػـی، دس خصـَف هؼشفـی ؿـشوتْای ػضـَ                    ـ تشگضاسی
 رْت حضَس دس تاصاس تشووٌؼتاى

 ـ تشگضاسی رلؼِ هـتشن )ّیات سئیؼِ( فذساػیَى صادسات اًشطی ٍ صٌایغ ٍاتؼتِ ایشاى 
 یات سئیؼِ وویتِ تا ّیات هذیشُ اًزوي صادسوٌٌذگاى خذهات فٌی ٍ هٌْذػی ـ تشگضاسی رلؼِ هـتشن ًوایٌذگاى ّ

 ـ تشگضاسی رلؼِ تا رٌاب آلای لاػوی هـاٍس ٍ هؼاٍى اٍل سئیغ روَْس ٍ دتیش ػتاد تَػؼِ التصادی ایشاى ٍ ػشاق
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 ضرح اقدام

 ـ تـىیل واسگشٍُ تا ػتاد تَػؼِ التصادی ایشاى ٍ ػشاق 
 ِ تا دوتش ػٌزاتی دتیش ول اتاق تاصسگاًی هـتشن ایشاى ٍ ػشاقـ تشگضاسی رلؼِ هـتشن تیي اػضا وویت

 ـ تشگضاسی رلؼِ هـتشن هـا.س ٍصیش تشق ػشاق ٍ ّیات تلٌذ پایِ اص ٍصاست تشق ٍ صٌایغ ػشاق
 ویتِ تا تَرِ تِ هحذٍدیتْای هَرَدـ ّواٌّگی تاصدیذ هـاٍس ٍصیش تشق ػشاق اص تَاًوٌذی ّای ؿشوت ّای ػضَ و

 
  :93دستاوردهای کویته در سال  واهن اقداهات  .7

 دستبورد ردیف

 دس پیؾ ًَیغ تشًاهِ ؿـن تَػؼِ ػٌذیىا ٍ وویتِ تَػؼِ صادسات دسد ًمغِ ًظشات 1

 اػالم هـىالت ؿشوتْای ػضَ دس ػشاق تِ هماهات ریشتظ ٍ پیگیشی دس رْت سفغ آًْا 2

واسگشٍُ ّا ٍ پیگیشی هَاسد ٍ هـىالت ؿشوتْا اص عشیك تشگضاسی رلؼات یىی اص دػتاٍسدّای وویتِ رزب هـاسوت اػضا اص عشیك ػضَیت دس  3
 هـتشن تا ًْادّای ریشتظ تغَس هخال: دسد ًام ؿشوتْای ایشاًی دس ٍصاست تشق ػشاق

ِ اػضاء تشای ّای تیي الوللی اًشطی ٍ پشٍطُ ٍ سایضًی دس خصَف اختصاف اهىاًات ٍیظُ تلثٌاى تشگضاس وٌٌذُ ًوایـگاُ IFBهـاسوت تا ؿشوت  4
 الوللیّای تیيحضَس دس ًوایـگاُ

 

 :94برناهه های کویته در سال  .8

 موضوع ردیف
 درصد تحقق

 94تب ابتدای سبل  

 پیص بینی پیطرفت

  94در سبل  

روغ تٌذی ٍ تِ سٍص سػاًی تاًه اعالػات وـَسّای ّذف صادساتی ٍ تشسػی صهیٌِ ّای  1
 ٍسٍد تِ تاصاسّای رذیذ

51% 811% 

ـَسّای وحضَس هٌؼزن ٍ تشًاهِ سیضی ؿذُ دس ًوایـگاّْای تخصصی صٌؼت تشق دس  2
 ّذف اٍلَیت داس

71% 811% 

 %811 %81 سػاًی تِ اػضاءالوللی ٍ اعالعروغ آٍسی اعالػات هٌالصات تیي 3

 %811 %81 اػضام ٍ پزیشؽ ّیاتْای ػالی ستثِ تخصصی صٌؼت تشق 4

سػاًی هـىالت ؿشوتْای ػضَ دس وـَسّای ّذف ٍ تالؽ آٍسی ٍ تِ سٍص ؿٌاػایی روغ 5
 دس رْت سفغ هَاًغ صادساتی آًْا

51% 811% 

تشگضاسی رلؼات هـتشن تا ًْادّا ٍ ػاصهاًْای ریشتظ ٍ حضَس دس هشارغ تصوین گیشی دس  6
 رْت سفغ هـىالت صادساتی ؿشوتْا

- - 

ؿشوتْای ایشاًی دس تاصاسّای تـىیل وٌؼشػیَم ّای هؼتثش صادساتی رْت حضَس تَاًوٌذ  7
 ّذف

51% - 

 - %31 اسصیاتی ٍ تائیذ صالحیت ؿشوتْای ػضَ وویتِ رْت حضَس دس تاصاسّای ّذف 8

 - - تشگضاسی دٍسُ ّای تخصصی تا هحَسیت صادسات تِ هٌظَس آهَصؽ اػضاء دس ایي حَصُ 9

 - %51 تشٍیذ فشٌّگ سلاتت ػالن دس هیاى اػضاء ٍ هماتلِ تا سلاتت هخشب 11

 %811 %81 وویؼیَى اًشطی اتاق تاصسگاًی هـتشن ایشاى ٍ ػشاقّیات هذیشُ ٍ ػضَیت دس  11

 %811 %91 اهضاء تفاّن ًاهِ ّوىاسی هـتشن تا صٌذٍق ضواًت صادسات ایشاى 12

 %811 %91 اخز واسگضاسی اص صٌذٍق ضواًت صادسات 13

 

 



 

 حقوقی و قراردادهبگزارش عملکرد کمیته  مجمع عمومی عبدی سبلیبنه سندیکب

 
 

 
 

82 
 

 عنواى کویته: حقوقی و قراردادها

 اطالعات کویته :  .1
ضرکتهبی تعداد  نبم کمیته

 کمیته عضو

تعداد اعضبی 

 کمیته هیئت رئیسه

 دبیر کمیته رئیس کمیته

 هحوذیػلی  تیاتٍلی الِ  24 23 حقَقی ٍ قزاردادّا

 
 2441 تشکیل کویته: تاریخ  .2

 
 :اهداف تشکیل کویته .3

 هدف ردیف

 تاهیي ًیاس ػوَهی اػضاء ، هذاکزات ػوَهی ، فؼالیت ّای اعالع رساًی ٍ هطاٍرُ ای 1

 اًجام ٍظایف هطَرتی، ًظارتی ٍکارضٌاسی  تا هَضَع فؼالیت هطخع 2

 تاهیي ًیاسّای ٍیژُ یک ػضَ یا گزٍّی اس اػضا   3

 
 اعضای هیأت رئیسه و جلسات برگزار شده:اطالعات  .4

  جلسِ  43تعداد جلسبت تطکیل ضده: 
 

 تعداد غیبت تعداد حضور کمیته هیئت رئیسه اسبمی اعضبی ردیف

 3 32 تیاتٍلی الِ  1

 23 23 هقذم سیزٍس رضا 2

 33 23 خسزٍیکاهزاى  3

 4 43 سؼادتیهسؼَد  4

 21 24 ضجاػیپزٍیش  5

 24 21 تخطیػلی  6

 31 23 تزدتارجوطیذ  7

 22 23 رّثزی هٌػَر 8

 24 21 پَرهْزامآقای  9

 31 23 تقی سادُ اغلآقای  11

 23 31 فتَرُ چی هحوذ 11

 24 21 احوذیآقای  12

 2 33 اهیزی عیثیحسیي  13
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 : 93کویته در سال  و هصوبات برناهه ها .5

 موضوع ردیف

 میزان پیطرفت

محقق 

 ضده

در حبل انجبم 

 )درصد(

1 
تزگشاری ًطستت هطتتزک کویتتِ حقتَقی تتا هتذیز اهتَر ًظتام فٌتی عتزو ّتا در خػتَظ اغتالو تخطتٌاهِ               

 تؼذیل ًزخ ارس ٍ الحاق تٌذ ّاردضیپ تِ ضزایظ ػوَهی پیواى
 41% 

2 
تزگشاری ًطست هطتزک کویتِ حقَقی تتا هتذیز کتل دفتتز حقتَقی اتتاق تْتزاى در خػتَظ تزرستی هتذارک           

 فیذیک ٍ ... تزای تذٍیي ٍ تٌظین الیحِ ّاردضیپ جْت الحاق تِ قزاردادّا
 

41% 

3 
حضتتَر در ًطستتت کتتارگزٍُ تزرستتی ٍ اغتتالو تخطتتٌاهِ ّتتا در ضتتَرای ّوتتاٌّای تتتزای ارستتا  تتتِ ستتاسهاى 

 ی ًظارت راّثزد
 
 

 

 %33  حضَر در ًطست کارگزٍُ تؼییي ضزایة هالیاتی ٍ تٌظین پیص ًَیس تزای ارسا  تِ ٍسارت غٌایغ  4

   اًؼکاس اقذاهات غَرت گزفتِ در خػَظ اغالو تخطٌاهِ ارس تِ دتیز ّیأت اجزایی ضَرای ّواٌّای  5
   قاًَى تزًاهِ پٌجن تَسؼِ تزای اًؼکاس هطکالت تِ اتاق تاسرگاًی  21جوغ تٌذی هادُ  6
 %33  ضٌاسایی قَاًیي ٍ هػَتات ٍ تخطٌاهِ ّای هشاحن در جلسِ کویتِ حقَقی ٍ قزاردادّا 7

8 
 قتاًَى تْثتَد هستتوز هحتیظ کستة      34هکاتثِ تا ریاست اتاق ایتزاى ٍ دتیتز ضتَرای گوتاتَ در خػتَظ هتادُ       

 ٍ کار تزای الحاق تٌذ ّاردضیپ تِ قزاردادّا
 

41% 

   اًتخاب ٍ هؼزفی ًوایٌذُ جْت ػضَیت در کارگزٍُ ضَرای ػالی فٌی  9

 %41  تزگشاری جلسِ در ضَرای گوتاَی دٍلت تزای عزو ٍ تَجیح الیحِ ّاردضیپ  11

11 
تزگتتشاری جلستتِ هطتتتزک کویتتتِ حقتتَقی تتتا دفتتتز تاسرستتی ٍسارت ًیتتزٍ در خػتتَظ تزرستتی قزاردادّتتا تتتیي  

 کارفزهایاى ٍ پیواًکاراى 
 

23% 

12 
حضَر در جلستِ ضتَرای گوتاتَی دٍلتت تتزای تَضتیح ٍ تثیتیي الیحتِ ّاردضتیپ جْتت الحتاق تتِ ضتزایظ              

 ػوَهی پیواى 
 

41% 

 %41  یی دالئل تَجیْی ٍ آسیة ضٌاسی تطکیل کارگزٍُ ّاردضیپ تزای ضٌاسا 13

14 
ارسا  پکتی  کاهتل ّاردضتیپ اػتن اس دالئتل تتَجیْی، آستیة ضٌاستی هکاتثتات هتزتثظ ٍ هقتاالت تتِ هتذیز              
اجزایتتی ضتتَرای گوتاتتَ جْتتت عتتزو ٍ تزرستتی ًْتتایی در اٍلتتیي جلستتِ ضتتَرای گوتاتتَی دٍلتتت ٍ تختتص     

 خػَغی 

 
41% 

15 
اًجوتتي ّتتای غتتٌوی در خػتتَظ تزرستتی هطتتکالت ارسی   تزگتتشاری ًطستتت هطتتتزک کویتتتِ حقتتَقی تتتا   

 فؼالیي اقتػادی

 
 

16 
تزگشاری ًطست هطتتزک کویتتِ حقتَقی تتا دفتتز تاسرستی ٍ ارسیتاتی ٍسارت ًیتزٍ در خػتَظ ارستا  قتزارداد            

 ّای راکذ

 
23% 

 %13  تزرسی ٍ جوغ تٌذی کویتِ حقَقی در خػَظ تزًاهِ خزٍج اس رکَد 17

18 
هکاتثِ تا هزکش پژٍّص ّای هجلتس در خػتَظ ػَاهتل هتَرز تتز ادارُ ضتزکت ّتا ٍ پتایص هحتیظ کستة ٍ           

 کار 

 
13% 

 %31  تزرسی هطکالت اػضا در خػَظ قاًَى هالیات تز ارسش افشٍدُ  19

 %23  حضَر در جلسات ضَرای گوتاَ دٍلت ٍ تخص خػَغی در ارتثاط تا ضزایظ ػوَهی پیواى 21

   ًقغِ ًظزات هسایل غٌؼت تزق تزای ارسا  تِ خاًِ غٌؼت ٍ هؼذىجوغ تٌذی  21

   هکاتثِ تا هذیز اجزایی خاًِ غٌؼت ٍ هؼذى در خػَظ هطکالت غٌؼت تزق 22

   هکاتثِ تا هؼاًٍت تزًاهِ ریشی راّثزدی رییس جوَْر در خػَظ تسْیل ٍ ًَساسی غٌایغ کطَر 23

24 
الیحتتِ ٍ قتتاًَى هالیتتات تتتز ارسش افتتشٍدُ جْتتت ارستتا  تتتِ اتتتاق  تزرستتی ٍ جوتتغ تٌتتذی جتتذٍ  هقایستتِ ای 

 ایزاى

 
41% 
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 موضوع ردیف

 میزان پیطرفت

محقق 

 ضده

در حبل انجبم 

 )درصد(

   هکاتثِ تا کویسیَى اقتػادی هجلس در خػَظ هطکالت اػضا در ارتثاط تا هالیات تز ارسش افشٍدُ 25

 %23  جوغ تٌذی ٍ ّوکاری در خػَظ پیص ًَیس اخیز التذٍیي ضزایظ ػوَهی پیواى 26

   هطکالت قاتل عزو در ضَرای ػالی فٌیجوغ تٌذی هسایل ٍ  27

 %13  تزرسی ٍ جوغ تٌذی ًظزات در خػَظ پیص ًَیس قاًَى تزًاهِ ضطن تَسؼِ  28

   اًؼکاس درخَاست هذیزاى تخص خػَغی تزای رفغ هطکالت غٌؼت تزق تِ قاین هقام ٍسیز ًیزٍ 29

   کل غٌایغ فلشی ٍسارت غٌایغارایِ پیطٌْادات در خػَظ سادُ ساسی فزایٌذ گوزکی تِ هذیز  31

31 
دستَر تزرستی ریاستت کویستیَى اقتػتادی هجلتس تتزای پیایتزی پیطتٌْادات هالیتات تتز ارسش افتشٍدُ تتِ             

 هزکش پژٍّص ّا
 

 

   تزرسی ٍ جوغ تٌذی ًطست هطتزک سٌذیکا تا هذیز کل هالیات تز ارسش افشٍدُ 32

 %13  تزرسی پیطٌْادات هزتَعِ در خػَظ پزداخت هالیات تز ارسش افشٍدُ اس سَی هؼاًٍت ساسهاى هالیات  33

   تحث ٍ تزرسی در خػَظ پَضص ًَساًات ًزخ ارس  34

35 
اًؼکتتاس هطتتکالت گوزکتتی ٍ در خَاستتت ستتادُ ستتاسی فزایٌتتذ گوزکتتی تتتِ هتتذیز کتتل غتتٌایغ فلتتشی تتتزق ٍ 

 الکتزًٍیک ٍسارت غٌؼت

 
 

   اًؼکاس هَضَع استوادُ تَلیذ کٌٌذگاى اس تسْیالت فایٌاًس تِ قاین هقام ٍسیز ًیزٍ 36
   تزرسی ٍ جوغ تٌذی رٍیِ ّای هخل کسة ٍ کار ٍ ارسا  تِ ٍسارت اهَر اقتػاد ٍ دارایی 37
   تزرسی ٍ جوغ تٌذی هطکالت هالیات تز ارسش افشٍدُ ضزکت ّای ػضَ 38

39 
خػتَظ تزرستی هطتکالت تختص خػَغتی در قستوت آب ٍ تتزق تتِ هؼاًٍتت تزًاهتِ           ارایِ ًقغِ ًظتزات در  

 ریشی ٍ اهَر اقتػادی ٍسارت ًیزٍ

 
 

41 
اًؼکتتاس هطتتکالت فؼتتالیي غتتٌؼت تتتزق در خػتتَظ تیوتتِ تتتِ هتتذیز کتتل درآهتتذ حتت  تیوتتِ ستتاسهاى تتتاهیي 

 اجتواػی
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 :انجام شده توسط کویته فعالیت های .6

 ضرح اقدام ردیف

1 
ًطست هطتزک کویتِ حقَقی تا هذیز اهَر ًظام فٌی عزو ّا در خػَظ اغالو تخطٌاهِ تؼذیل ًزخ ارس ٍ الحاق تٌذ ّاردضیپ تِ ضزایظ تزگشاری 

 ػوَهی پیواى

2 
تزگشاری ًطست هطتزک کویتِ حقَقی تا هذیز کل دفتز حقَقی اتاق تْزاى در خػَظ تزرسی هذارک فیذیک ٍ ... تزای تذٍیي ٍ تٌظین الیحِ 

 ّاردضیپ جْت الحاق تِ قزاردادّا

3 
یی ارسا  پکی  کاهل ّاردضیپ اػن اس دالئل تَجیْی، آسیة ضٌاسی هکاتثات هزتثظ ٍ هقاالت تِ هذیز اجزایی ضَرای گوتاَ جْت عزو ٍ تزرسی ًْا

 در اٍلیي جلسِ ضَرای گوتاَی دٍلت ٍ تخص خػَغی 

 اػضا در ارتثاط تا هالیات تز ارسش افشٍدُهکاتثِ تا کویسیَى اقتػادی هجلس در خػَظ هطکالت  4

 اًؼکاس هَضَع سٌذیکا اس سَی کویسیَى اقتػادی هجلس تِ هزکش پژٍّص ّا جْت حل ٍ تزرسی  5

 جوغ تٌذی ٍ ّوکاری در خػَظ پیص ًَیس اخیز التذٍیي ضزایظ ػوَهی پیواى 6

 افشٍدُ تزرسی ٍ جوغ تٌذی ًطست هطتزک سٌذیکا تا هذیز کل هالیات تز ارسش 7

 اًؼکاس هطکالت گوزکی ٍ در خَاست سادُ ساسی فزایٌذ گوزکی تِ هذیز کل غٌایغ فلشی تزق ٍ الکتزًٍیک ٍسارت غٌؼت 8

 تزرسی ٍ جوغ تٌذی رٍیِ ّای هخل کسة ٍ کار ٍ ارسا  تِ ٍسارت اهَر اقتػاد ٍ دارایی 9

 

 : 93  دستاوردهای کویته در سال اهن اقداهات و .7

 میزان تأثیر دستبورد ردیف

 سیاد  اغالو تخطٌاهِ ارسی ٍ ارسا  تِ ساسهاى ًظارت راّثزدی ، تغییز ٍ اغالو تخطٌاهِ جذیذ 1

 %31 عزو ًقغِ ًظزات هٌؼکس ضذُ کویتِ در خػَظ قَاًیي ٍ تخطٌاهِ ّای هشاحن در جلسات اتاق ایزاى جْت اغالو قَاًیي  2

 %21 ارسا  پزًٍذُ ّای قزاردادّای راکذ در پی ًطست کویتِ تا دفتز تاسرسی ٍ ارسیاتی ٍ پیایزی پزًٍذُ ّا جْت خزٍج اس رکَد  3

 %31 تسْیل ٍ سادُ ساسی فزایٌذ گوزکی در پی اقذاهات ، درخَاست ّا ٍ هکاتثات هتؼذد کویتِ  4

 سیاد ارسا  پیطٌْادات در خػَظ هالیات تز ارسش افشٍدُ تِ ساسهاى هالیاتی ٍ عزو هسائل سٌذیکا در جلسات آى ساسهاى  5

 

 :94برناهه های کویته در سال  .8

 موضوع ردیف
 درصد تحقق

 94تب ابتدای سبل  

 پیص بینی پیطرفت

  94در سبل  

1 
تزرسی قَاًیي ٍ آییي ًاهِ ّا تزای تسْیل در اهَر پیایزی اهَر حقَقی ٍ قزاردادّای اػضاء اػن اس 

 اػضاء
حسة هَرد پیایزی 

 هی ضَد.
حسة هَرد پیایزی 

 هی ضَد.
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 عنواى کویته: حل اختالف

 اطالعات کویته :  .1
شرکتهبی تعداد  نبم کمیته

 کمیته عضو

تعداد اعضبی 

 کمیته هیئت رئیسه

 دبیر کمیته رئیس کمیته

 حسیي اهیری طیبی ًاصح  غالهرضا 3 - حل اختالف 

 
 کویته:اهداف تشکیل  .2

 هدف ردیف

 بررسی اختالفات قراردادی اػضاء ٍ حل اختالف آًْا 1

 در صَرتیکِ در قرارداد فیوابیي اػضاء سٌذیکا بؼٌَاى هرجغ حل اختالف تؼییي ضذُ باضذ تطکیل جلسِ داٍری ٍ اظْار ًظر داٍری در خصَظ حل 2
 اختالف آًْا 

 
 اطالعات اعضای هیأت رئیسه و جلسات برگزار شده: .3

   جلسِ 6تعداد جلسبت تشکیل شده: 
 تعداد غیبت تعداد حضور کمیته هیئت رئیسه اسبمی اعضبی ردیف

 - 6 ًاصح   غالهرضا 1

 - 6 هیرضکرایی ػلی اصغر 2

 5 1 ػاهلی  ػلیاحوذسیذ 3

 
 : 33کویته در سال  و هصوبات برناهه ها .4

 ردیف
 نتبیج حبصل از اقدام یب میسان پیشرفت موضوع

 در حبل انجبم )درصد( محقق شده عدم تحققدالیل دلیل  

1 
پیگیری حل اختالف ضرکت رساًیر جٌَب ٍ ضرکت برق هٌطقِ ای 

 کرهاى 
77% 37% 

جلَگیری از برکٌاری پیواًکار ٍ حل اختالف 
 آًْا

 حل اختالف ضذ  %177 بررسی اختالفات ضرکت آفریٌِ طَس ٍ ایراى سَئیچ  2

3 
 بررسی اختالفات ضرکت پرضیي تابلَ ٍ هقرُ سازی ایراى 

177%  
تَسط ریاست هحترم کویتِ اظْار ٍ پرًٍذُ 

 از جریاى رسیذگی خارج ضذ. 

4 
بررسی اختالفات فیوابیي ضرکت فرا افسا ٍ ضرکت تَلیذ هلسٍهات 

 برق 
 حل اختالف ضذ  177%

5 
بررسی ٍ پیگیری ٍ اقذام برای حل اختالف ضرکت هٌْذسی 

 فراًیرٍ ٍ ضرکت ًیرٍ تابلَ 
 حل اختالف ضذ  177%
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 :انجام شده توسط کویته فعالیت های .5

 شرح اقدام ردیف

 بررسی ٍ پیگیری ٍ اقذام برای حل اختالف ضرکت هٌْذسی فراًیرٍ ٍ ضرکت ًیرٍ تابلَ 1

 تْیِ ٍ تذٍیي دستَرالؼول تطکیل کویتِ حل اختالف سٌذیکا  2

 تْیِ ٍ تذٍیي دستَرالؼول داٍری برای سٌذیکا 3

 جوغ آٍری ٍ اًتطار آى بصَرت یک کتابچِ کِ در ضرف اتوام ٍ اًجام است.  4

 

 :33 دستاوردهای کویته در سال اهن اقداهات و  .6

 دستبورد ردیف

 5هطرٍحِ بِ ضرح ردیف رسیذگی بِ پرًٍذُ ّای  1

 

 : 34برناهه های کویته در سال  .7

 موضوع ردیف

1 
ایي گسارش درج ضذ در صَرت ارجاع پرًٍذُ اهکاى رسیذگی ٍ اتخار تصوین ٍجَد دارد . در غیر ایٌصَرت  2با ػٌایت بِ اّذاف کویتِ کِ در بٌذ 

 . برًاهِ ای قابل پیص بیٌی ًیست
 
 



 

 حمایت از ساخت داخلگسارش عملکرد کمیته  مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکا

 
 

 
 

43 
 

 عنوان کمیته: حمایت از ساخت داخل  

 اطالعات کمیته:  .1
 دبیر کمیته   رئیس کمیته تعداد اعضای هیات رئیسه کمیته ضرکتهای عضوتعداد 

 كبدم كیبد ػلیشضب ًالّی  23  ّبی تخللیسٍػب ٍ ًوبیٌذگبى ًویتِ

 

 اهداف تشکیل کمیته: .2
 اهداف و ماموریت کمیته

 كاٌؼ   ػاٌذیٌبی  هاَی  كـابس  ّابی  پؼا   تجْیاضا   ػابصًذگبى  ػاٌذیٌبی  ػٌاَاى  ػابصًذگبى تتا    اص تؼاذادی  ػضاَی   ثاب   1379 ػاب   دس تبػیغ اصثذٍ  
 . یبك  ًبم تـییش ثشم كٌؼ  ػٌذیٌبی ثِ خَد كؼبلی  تؼبلی ٍ سؿذ هؼیش دس هشٍس ثِ ًشد. ًِ كؼبلی  ثِ ؿشٍع ثشم

ِ   ٍ تـاٌ   ایاي  ػابصهبًی  تتاَ   ضاشٍس   ٍ ػاٌذیٌبیی  ٍ كٌلی كؼبلی  ثبگؼتشؽ ِ  تخللای   ٍ ػواَهی  ّابی  ایجابد ًویتا  داخا   ػابخ   اص حوبیا   ًویتا
ٍ  یاي  اص ػابصًذگبى  اػضابی  تؼاذاد  اكاضایؾ  دسساػاتبی  ًیاض  ػاٌذیٌب  هذیوی ّبی اص ًویتِ یٌی ثؼٌَاى ِ  تؼبها   ٍ ّوابٌّیی  ایجابد  عاشف   اكاضایؾ  هٌظاَس  ثا
 . داسد ای ٍیظُ جبییبُ ًوبط سكغ ثشای اجشایی پیـٌْبدا  تْیِ ٍ ّب ح  ساُ اسایِ ّوچٌیي ٍ ًوبط هَ  اًؼٌبع ٍ ٍتوَی  داخلی تَلیذ تَاى

ِ  سٍػابی  اص هتـاٌ   داخا   ػابخ   اص حوبی  ًویتِ اػضبی  ثشهای   تجْیاضا   هواشُ   ًٌتاَس   خابصى   ًبثا    ٍ ػاین  اص اػان  تخللای ػابصًذگبى   ّابی  ًویتا
 .ثبؿذ هی ػٌذیٌب هذیشُ ّئی  ػضَ ًٌٌذگبى تَلیذ اص یٌی سیبػ  ثب ٍ دً  اًتوب   تَصیغ ٍ آال  یشام تبثلَ 
 ها ماموریت اهم

صی هأهَسی  هب ثْجَد ٍضؼی  تَلیاذ ٍ ػشضاِ توابهی تجْیاضا  ػابخ  داخا   كاٌؼ  ثاشم ایاشاى دس ساػاتبی حوبیا  اص هٌابكغ ٍ حواَم اػضاب   تَاًوٌاذ ػاب                
 ؿشً  ّبی ػضَ ٍ ایجبد جبرثِ ثشای ػشهبیِ گزاسی ٍ اًتوب  تٌٌَلَصی ثشای اػضبی ػٌذیٌب  ثب تَجِ ثِ هَاسد صیش اػ : 

 ًٌٌذُ تَلیذ ّبی ؿشً  داًؾ كٌی ػغح ثشدى ثبال ّوچٌیي ٍ ؿذُ اسایِ خذهب  ٍ تلَال ه ًیلی ٍ ًوی استوبی
 ًـَس  ثشم كٌؼ  داخلی تَلیذ تَاى اكضایؾ ّبی ساُ ثشسػی
ِ  یاب  ٍ ًابال  تَلیاذ  هـاٌال   ٍ پیـٌْبدا  آٍسی جوغ ُ  ٍ ػاٌذیٌب  اػضابی  اص خاذهب   اسایا  ٍ ضاؼق  ًوابط  سكاغ  ثاشای  اجشایای  پیـاٌْبدا   ٍ ّاب  حا   اسایاِ سا
 ثشم  كٌؼ  هَ  ًوبط توَی 
ِ  ٍ ّوابٌّیی  داخلای ایجابد   ًٌٌاذگبى  تَلیاذ  هٌابكغ  اص دكابع  دس ػاٌذیٌب  حوبیتی جبهغ ّبی ثشًبهِ تذٍیي ٍ تْیِ  تَلیاذی  ّابی  ؿاشً   هیابى  ّوٌابسی  تَػاؼ

 ػٌذیٌب
 پبیؾ ٍ اسصیبثی هؼتوش ٍضؼی  تَلیذ ٍ ػشضِ تجْیضا  هشثَط ثِ  كٌؼ  ثشم ًـَس

 ثشًبهِ ّبی ثْجَد ٍضؼی   ثبصاس  تجْیضا  كٌؼ  ثشم ًـَس تذٍیي ػیبػ  ّب ٍ
 سهـبسً  ٍ اثش گزاسی دس ًظبس  ثش حؼي اجشای   هَاًیي  جبسی ٍ ػیبػ  ّب ٍ ثشًبهِ ّبی ثْجَد ٍضؼی   تَلیذ داخ   تجْیضا  كٌؼ  ثشم ًـَ

 ضرح وظایف:
 داخ  ا حوبی  اص حوَم ٍ هٌبكغ  ػبصًذگبى ٍ تَلیذ ًٌٌذگبى  تجْیضا   دس 1
 ا تجبد  اعالػب  ٍ هؼشكی  ثبصاسّبی ّذف ثِ اػضب 2
ّب ٍ اا هؼشكاای تَاًوٌااذی ّااب ٍ هبثلیاا  ّاابی  تَلیااذی  تجْیااضا   كااٌؼ  ثاشم ایااشاى  اػضااب  اص عشیاان ٍة ػاابی   ثشٍؿااَس  ًوبیـاایبُ  ثبصدیااذّب ٍ ػااویٌبس  3

 ّبی هـتشىًویؼیَى
 ا تؼْی  ٍ ًوي ثِ سكغ هَاًغ  تَلیذی  4
 ا كشٌّگ ػبصی ٍ تـَین كٌبیغ كٌؼ  ثشم ثِ اػتلبدُ اص هتلَال  تَلیذ داخ   5
 ا ایجبد ثؼتشّبی هٌبػت جْ  استوب  تَاًوٌذی ّبی  تَلیذی  ؿشً  ّب6
 ا ایجبد ّن اكضایی جْ  ًی  ثِ اّذاف هـتشى  ؿشً  ّب7
 كشایٌذ  تَلیذ ٍ ػشضِ هتلَال  دس ثخؾ ثشما تبثیش گضاسی ثش هذیشی  تؼْیال    اخز هجَص ّبی هبًًَی جْ  تؼْی  8
  ا ّوبٌّیی ٍ ّوٌبسی ثیي اػضب  دس جْ  جلَگیشی اص سهبث  هخشة دس ثبصاسّبی داخلی ٍ كبدساتی9
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  : خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته .3

 تاریخ اقدامات و دستاوردهای کمیته ردیف

 16/1/93 هلی حوبی  اصحوَم هلشف ًٌٌذگبىاعالع سػبًی دس هَسد ػیضدّویي دٍسُ ّوبیؾ سٍص  1

 16/1/93 (2014اعالع سػبًی دس هَسد پٌجویي ًوبیـیبُ ثیي الوللی كٌبیغ سٍػیِ ) ایضٍپشٍم 2

 16/1/93 اعالع سػبًی دس هَسد كذٍس ًبال  تجْیضا   خذهب  كٌی ٍ هٌْذػی ایشاى ثِ ػوبى 3

 16/1/93 ثِ ایلبی تؼْذا  اسصی گزؿتِاعالع سػبًی دس هَسد دػتَسالؼو  چیًَیی سػیذگی  4

 –اًجواي ػابصًذگبى تجْیاضا  كاٌؼتی      جلؼِ ًبسگشٍُ تذٍیي ایایي ًبهاِ اجشایای هابًَى حاذاًتش اػاتلبدُ اص تاَاى داخلای ثاب تـاٌلْبی           5
 اًجوي ػبصًذگبى تجْیضا  ًل  –جبهؼِ هٌْذػبى هـبٍس  –اًجوي اتَهبػیَى 

17/1/93 

 20/1/93 تَاًیش –اعالع سػبًی دس هَسد جوغ آٍسی هـٌال  اػضب ثب ثشم هٌغوِ ای خَصػتبى جْ  عشح دس ًبس گشٍُ هـتشى ػٌذیٌب  6

 20/1/93 هبًَى هبلیب  هؼتوین138هبدُ  3اعالع سػبًی دس هَسد اكالحیِ ضَاثظ اجشایی هَضَع تجلشُ  7

كااذٍس هجااَص هؼبكیاا  حوااَم ٍسٍدی   – 7005/4دػااتَسالؼو  ؿااوبسُ  4هاابدُ  2اعااالع سػاابًی دس هااَسد كْشػاا  هَضااَع تجلااشُ    8
 هبؿیي اال  خظ تَلیذ كٌؼتی ٍ هؼذًی

23/1/93 

  اعالع سػبًی دس هَسد ًبهِ سایضى ثبصسگابًی هؼاتوش دس ػوابى هجٌای ثاش اّتوابم دٍلا  ػوابى دس اجاشای پاشٍطُ ّابی تَػاؼِ ای كاٌؼ              9
 ثشم

19/1/93 

 23/1/93 ّئی  اهٌبی حؼبة رخیشُ اسصی 11/12/92هَسخ  183202/49854اعالع سػبًی سػبًی دس هَسد هلَثِ ؿوبسُ  11

 –اًجواي ػابصًذگبى تجْیاضا  كاٌؼتی      جلؼِ ًبسگشٍُ تذٍیي ایایي ًبهاِ اجشایای هابًَى حاذاًتش اػاتلبدُ اص تاَاى داخلای ثاب تـاٌلْبی           11
 اًجوي ػبصًذگبى تجْیضا  ًل  –جبهؼِ هٌْذػبى هـبٍس  –اًجوي اتَهبػیَى 

25/1/93 

 27/1/93 اعالع سػبًی دس هَسد حوبی  ٍ تشؿیت ػشهبیِ گزاساى جْ  اػتوشاس دس ؿْشى ّب ٍ ًَاحی كٌؼتی 12

 23/1/93 ثشگضاسی جلؼِ دس هَسد ثَهی ػبصی پؼتْبی هتشٍ 13

 31/1/93 ثشگضاس ػویٌبس اسصیبثی ثَهی ػبصی پؼتْبی هتشٍاعالع سػبًی دس هَسد  14

 31/1/93 اعالع سػبًی دس هَسد هیضاى هلشف اًشطی دس تَلیذ هتلَال  ثشهی 15

 31/1/93 اعالع سػبًی دس خلَف اػتجبس تَػظ ثبًي ًي لَى چیي ثلَس  كبیٌبع یٌؼبلِ جْ  خشیذ هبؿیي اال  16

 31/1/93 هلی استوب  تَاى داخلی ثب هشًض هغبلؼب  داًـیبُ كٌؼتی ؿشیق ّوٌبسی ٍ ثشگضاسی پٌجویي ّوبیؾ 17

 1/2/93 17/2/93اعالع سػبًی ٍ ّوٌبسی دس ثشگضاسی ػویٌبس اسصیبثی ثَهی ػبصی پؼتْبی ثشم هتشٍ هَسخ  18

ٍسی ػابخ  پؼا    آدس هاَسد ثاَهی ػابصی كاي      44تْیاِ ٍ اسػاب  ًبهاِ ثاِ سیایغ ًوؼایَى حوبیا  اص تَلیاذ هلای ٍ ًظابس  ثشاكا              19
 ّبی ًـؾ هتشٍ

6/2/93 

 7/2/93 جلؼِ دس ًبس گشٍُ ًیشٍ ػتبد ثشگضاسی پٌجویي ّوبیؾ هلی استوب  تَاى داخلی ثب هشًض هغبلؼب  داًـیبُ كٌؼتی ؿشیق 21

 –اًجواي ػابصًذگبى تجْیاضا  كاٌؼتی      تذٍیي ایایي ًبهاِ اجشایای هابًَى حاذاًتش اػاتلبدُ اص تاَاى داخلای ثاب تـاٌلْبی           جلؼِ ًبسگشٍُ 21
 اًجوي ػبصًذگبى تجْیضا  ًل  –جبهؼِ هٌْذػبى هـبٍس  –اًجوي اتَهبػیَى 

7/2/93 
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 8/2/93 هیبٍا  ثشم اص ایشاى 3000اعالع سػبًی دس هَسد هلَثِ دٍل  پبًؼتبى ثشای ٍاسدا   22

اسصیابثی اهٌابى ػاٌجی ثاَهی ػابصی پؼا  ّابی ثاشم هتاشٍ ٍ چابلؾ ّابی پایؾ             "هؼشكی ؿشًتْبی ػضَ جْا  حضاَس دس ػاویٌبس     23
 "سٍ

13/2/93 

 13/2/93 ثشسػی ًبسؿٌبػی دس هَسد ػذم ػبخ  داخ  ساًتَس ؿبً  ٍ ًَتشا  24

 13/2/93 كذ دس كذ هؼبد  سیبلی اى پشداخ  ؿذُ اػ اعالع سػبًی ثِ اػضب دس هَسد تؼْی  كشایٌذ تشخیق ًبالّبیی ًِ  25

اسصیاابثی اهٌاابى ػااٌجی ثااَهی ػاابصی پؼاا  ّاابی ثااشم هتااشٍ ٍ  "ّوٌاابسی ٍ ّواابٌّیی ٍ ثشًبهااِ سیااضی دس جْاا  ثشگااضاسی ػااویٌبس  26
 ثب هجشی ٍ ثشگضاس ًٌٌذُ ػویٌبس "چبلؾ ّبی پیؾ سٍ

16/2/93 

 20/2/93 ثِ اداسُ كٌؼ  ٍهؼذى ٍ تجبس  ًبؿبىثشسػی ًبسؿٌبػی ٍ تْیِ پبػخ دس هَسد ػذم ػبخ   27

جلؼِ ثتث ٍ تجابد  ًظاش دس هاَسد تْیاِ ایایي ًبهاِ اجشایای هابًَى حاذاًتش ٍ چیاًَیی ًبسؿٌبػای پشًٍاذُ ّاب ی اػاتؼالهی اص ثبًٌْاب                 28
 هؼذى ٍ تجبس  ٍ.. دس ٍصاس  كٌؼ  ٍ

3/3/93 

 20/2/93 ًوًَِ ًـَسیاعالع سػبًی ثِ ؿشًتْبی ػضَ دس هَسد اًتخبة ٍاحذ تَلیذ  29

 30/2/93 ّيآاظْبس ًظش ًبسؿٌبػی دس هَسد ػذم ػبخ  هغؼب  ثشهی هَسد ًیبص ؿشً  ساُ  31

 4/3/93 جلؼِ ًبسؿٌبػی تؼییي ضشایت هبلیبتی دس ًویؼیَى تؼییي ضشایت هبلیبتی 31

 –اًجواي ػابصًذگبى تجْیاضا  كاٌؼتی      تـاٌلْبی جلؼِ ًبسگشٍُ تذٍیي ایایي ًبهاِ اجشایای هابًَى حاذاًتش اػاتلبدُ اص تاَاى داخلای ثاب           32
 اًجوي ػبصًذگبى تجْیضا  ًل  –جبهؼِ هٌْذػبى هـبٍس  –اًجوي اتَهبػیَى 

10/3/93 

 26/3/93 جلؼِ ثشسػی ًبسؿٌبػی ػذم ػبخ  تجْیضا  ًیشٍ گبّی ٍصاس  كٌؼ  هؼذى ٍ تجبس  33

ی ػاٌذیٌب دس تابهیي تجْیاضا  ٍ خاذهب  هاَسد ًیابص حوا  ٍ ًوا          اػتؼالم اص ؿشًتْبی ػضاَ دس جْا  ؿٌبػابیی تَاًوٌاذیْبی اػضاب       34
 سیلی هتشٍ

19/3/93 

 21/3/93 اسػب  ًبهِ ٍ اسایِ پیـٌْبد ٍ هؼشكی ًوبیٌذُ ػٌذیٌب دس ًویتِ هـَستی پیییشی اجشای هبًَى حذاًتش 35

 –اًجواي ػابصًذگبى تجْیاضا  كاٌؼتی      ٌلْبیییي ًبهاِ اجشایای هابًَى حاذاًتش اػاتلبدُ اص تاَاى داخلای ثاب تـا         آجلؼِ ًبسگشٍُ تذٍیي  36
 اًجوي ػبصًذگبى تجْیضا  ًل  –جبهؼِ هٌْذػبى هـبٍس  –اًجوي اتَهبػیَى 

19/3/93 

دًتاش عیات ًیاب     –دًتاش سثیؼای ٍصیاش تؼابٍى ٍ ًابس ٍ سكابُ اجتوابػی         -اسػب  ًبهِ ثِ آهبی ؿشیؼتوذاسی هؼبٍ ى اجشایای سیایغ جوْاَس     37
 ٍصیش اهَس اهتلبدی ٍ داسایی دس هَسد اثشاص ًیشاًی اص ػذم اجشای هبًَى حذاًتش دس پشٍط ّبی كبیٌبًغ

26/3/93 

رهابًَى   76اػتؼالم اص ؿشًتْبی ػضَ دس جْا  ؿٌبػابیی هاَاًیي ٍ هلاَثب  ٍ ثخـاٌبهِ ّابی هاضاحن تَلیاذ دس ساػاتبی اجاشای هابدُ             38
 ثشًبهِ پٌجن

19/3/93 

 26/3/93 عالع سػبًی ثِ اػضب دس هَسد چیًَیی اػتلبدُ اص تؼْیال  كٌذٍم تَػؼِ هلیا 39

 25/3/93 اعالع سػبًی ثِ ؿشًتْبی ػبصًذُ تشاًؼلَس هبتَس اص هٌبهلب  اػالم ؿذُ اص ػَی ٍصاس  ثشم ػَسیِ 41

 25/4/93 ػَسیِاعالع سػبًی ثِ ؿشًتْبی ػبصًذُ ًٌتَساص هٌبهلب  اػالم ؿذُ اص ػَی ٍصاس  ثشم  41

 934//25 اعالع سػبًی ثِ ؿشًتْبی ػبصًذُ كیَص اص هٌبهلب  اػالم ؿذُ اص ػَی ٍصاس  ثشم ػَسیِ 42

 25/4/93 اعالع سػبًی ثِ ؿشًتْبی ػبصًذُ ثشم گیش اص هٌبهلب  اػالم ؿذُ اص ػَی ٍصاس  ثشم ػَسیِ 43

كاٌؼ  هؼاذى هجلاغ دس هاَسد ثاَهی ػابصی ػابخ  داخا           -ًویؼایَى  سیبػا   –تْیِ ٍ اسػب  ًبهاِ ثاِ ًویؼایَى اًاشطی هجلاغ       44
 پؼ  ّبی ًـؾ هتشٍ

17/4/93 
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 –ثتاث ٍ تجابد  ًظاش دس هاَسد كْشػا  هوٌَػیا  خشیاذ خابسجی ًبالّابی هـابثِ داخلای             –جلؼِ ًویتاِ حوبیا  اص ػابخ  داخا       45
 ثتث ٍ تجبد  ًظش دس هَسد چیًَیی اجشای هبًَى حذاًتش اػتلبدُ اص ًَاى داخلی

8/4/93 

 –اًجواي ػابصًذگبى تجْیاضا  كاٌؼتی      ییي ًبهاِ اجشایای هابًَى حاذاًتش اػاتلبدُ اص تاَاى داخلای ثاب تـاٌلْبی         آجلؼِ ًبسگشٍُ تذٍیي  46
 اًجوي ػبصًذگبى تجْیضا  ًل  –جبهؼِ هٌْذػبى هـبٍس  –اًجوي اتَهبػیَى 

7/4/93 

 1/4/93 تَلیذی ًوًَِ ٍ پیـٌؼَ  كٌؼ  ثشماعالع سػبًی ثِ ؿشًتْبی ػضَ جْ  تٌوی  كشهْبی ٍاحذ  47

ًتابة هواشسا  كابدسا  ٍ     84هٌاذسجب  یاب دداؿا  كلا       8اسػبا  ًبهِ ثِ ٍصاس  كاٌؼ  ٍ هؼاذى ٍ تجابس  ٍ توبضابی اكاالح ثٌاذ        48
 ٍاسدا 

31/4/93 

 1/5/93 اهتلبد هوبٍهتی ٍ هبًَى اػتلبدُ اص حذاًتش تَاى داخلی دس پشٍط ُ ّبی هتشٍ اص ًویؼیَى هجلغ ٍ دسیبك  پبػخ یپیییشی اجشا 49

ثشسػی ٍ تْیِ ًبهِ جْ  هاشاس گاشكتي هتلاَال  تؼاذادی اص ؿاشًتْبی ػضاَ دس كْشػا  هوٌَػیا  خشیاذ اص خابسش ًبالّابی هـابثِ              51
 ػبخ  داخ  ثِ ٍصاس  كٌؼ  هؼذى ٍ تجبس 

11/5/93 

 –اًجواي ػابصًذگبى تجْیاضا  كاٌؼتی      جلؼِ ًبسگشٍُ تذٍیي ایایي ًبهاِ اجشایای هابًَى حاذاًتش اػاتلبدُ اص تاَاى داخلای ثاب تـاٌلْبی           51
 اًجوي ػبصًذگبى تجْیضا  ًل  –جبهؼِ هٌْذػبى هـبٍس  –اًجوي اتَهبػیَى 

20/5/93 

 14/5/93 تَلیذی ٍ جوغ اٍسی ًظشا  ّوشاُ ثب اسایِ ساُ ًبساػتؼالم اص ؿشًتْبی ػضَ دس خلَف ػوذُ هـٌال  ٍاحذّبی  52

 15/5/93 اسػب  ًبهِ ٍ پیییشی دس هَسد ػذم ػبخ  ساًتَس ًَتشا  اص ٍصاس  كٌؼ  هؼذى ٍ تجبس  53

 22/5/93 عشح هـٌال  ٍ پیـٌْبدا  –خبًِ كٌؼ  هؼذى ٍ تجبس  تْشاى اسصیبثی ٍضغ ًًٌَی كٌؼ  ثب هؼئَالى  ثشگضاسی جلؼِ  54

 اعااالع سػاابًی ثااِ ؿااشًتْبی ػضااَ جْاا  ًظاابس  ثشحؼااي اجااشای هاابًَى حااذاًتش ثااب تَجااِ ثااِ هٌبهلااب  هٌااذسش دس ػاابی         55
www.iets.mporg.ir 

29/5/93 

 25/5/93 اعالع س ػبًی ثِ ؿشًتْبی تَلیذی ػضَ ػٌذیٌب دس جْ  اػتلبدُ اص تؼْیال  كبیٌبًغ 56

 8/6/93 گوشى ایشاى دس خلَف تؼییي گوشًب  تخللی ثشای كٌبیغ ثشم ٍ الٌتشًٍیي اسػب  ًبهِ ثِ آهبی ًبدسی هؼبٍى 57

جلؼِ ثشسػی تجؼاب  اػاتلبدُ اص اسص هتوبضای جْا  ٍاسدا  اهاالم ٍ هاَاد اٍلیاِ هاَسد ًیابص كاٌؼ  ثاشم ٍ پیییاشی ًبهاِ ّابی اسػابلی                 58
 اػضب ثِ ٍصاس  كٌؼ  هؼذى ٍ تجبس 

9/6/93 

 10/6/93 ًٌٌذگبى ثشم گیش ٍ هؼشكی ثِ ؿشً  تبم ایشاى خَدسٍثشسػی ٍ ؿٌبػبیی تَلیذ  59

ًتاابة هوااشسا  كاابدسا  ٍ ٍاسدا  دس  84هٌااذسجب  یااب دداؿاا  كلاا    8جلؼااِ ثشسػاای توبضاابی ػااٌذیٌب دس خلااَف اكااالح ثٌااذ   61
 ٍصاس  كٌؼ  ٍ هؼذى ٍ تجبس 

12/6/93 

كاٌؼ  هؼاذى تجابس  دس هاَسد ایجابد سدیاق تؼشكاِ جذیاذ ثاشای          اسػب  ًبهِ ثِ آهبی هٌْذع كبعویبى هاذیشً  كاٌبیغ هؼاذًی ٍصاس      61
 ًجـی ّبی هَسد ًیبص كٌؼ  دً 

26/6/93 

اسػب  ًبهِ ثِ آهبی هٌْذع ػلی آثابدی هاذیش ًا  اهاَس اهتلابدی ٍصاس  كاٌؼ  هؼاذى تجابس   دس هاَسد ایجابد سدیاق تؼشكاِ جذیاذ               62
 ثشای ًجـی ّبی هَسد ًیبص كٌؼ  دً 

26/6/93 

ثِ هاذیش ًا  دكتاش هواشسا  كابدسا  ٍ ٍاسدا  دس هاَسد ثجا  ػالبسؽ ًجـای ّابی هاَسد ًیابص كاٌؼ  دًا  ثاب اسص هجبدلاِ                 اسػب  ًبهِ  63
 ّبی

18/6/93 

 25/6/93 جلؼِ حضَس دس هجوغ ػوَهی ػبلیبًِ خبًِ كٌؼ  هؼذى تْشاى 64

 1/7/93 ػٌذیٌبثتث حضَس حذاًتشی دس اًتخبثب  ّئی  هذیشُ ٍ  جلؼِ ًویتِ حوبی  اص ػبخ  داخ  65

 7/7/93 ثتث ٍ تجبد  ًظش دس هَسد پیـٌْبدا  ٍ ثشًبهِ ّبی ًبًذیذاّبی ّئی  هذیشٍُ  جلؼِ ًویتِ حوبی  اص ػبخ  داخ  66
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 5/7/93 جلؼِ دس خلَف چیًَیی اجشای هبًَى حذاًتش ثب هذیش ً  كٌبیغ هبؿیي ػبصی ٍصاس  كٌؼ  هؼذى ٍ تجبس  67

 15/7/93 هَسد سٍیِ اػتلبدُ اص تؼْیال  خبسجی كبیٌبًغاعالع سػبًی ثِ اػضب دس  68

 5/8/93 ثتث ٍ تجبد  ًظش دس هَسد ًتَُ هـبسً  ًویتِ دس ًوبیـیبُ كٌؼ  ثشم تْشاىٍ  جلؼِ ًویتِ حوبی  اص ػبخ  داخ  69

 23/7/93 ًبهِ عشح هؼبی  ٍ هـٌال  ٍ اسایِ ساُ ح  ثِ خبًِ كٌؼ  هؼذى تْشاى اسػب  71

 23/7/93 اص ؿشًتْبی ػضَ دس هَسد ٍضؼی  تَلیذ ٍ كٌؼ  ًـَسكشاخَاى  71

 23/7/93 دس ٍصاس  كٌؼ  هؼذى ٍ تجبس جلؼِ دس خلَف تَػؼِ ّوٌبسی ّبی كٌؼتی ّل  ًـَس دس حب  تَػؼِ  72

 29/7/93 ٍسی ثٌیبّْبی ایشاىآحضَس دس ّوبیؾ ًَ 73

ًبسّاابی پیـااٌْبدی ثااشای اًؼٌاابع دس ًـؼاا  تخللاای تَاًوٌااذی ًظااش ػااٌجی اص اػضااب دس خلااَف هـااٌال  ػاابخ  داخاا  ٍ ساُ  74
 ّبی ػبخ  داخ  ًوبیـیبُ كٌؼ  ثشم

5/8/93 

 –اًجواي ػابصًذگبى تجْیاضا  كاٌؼتی      جلؼِ ًبسگشٍُ تذٍیي ایایي ًبهاِ اجشایای هابًَى حاذاًتش اػاتلبدُ اص تاَاى داخلای ثاب تـاٌلْبی           75
 ًذگبى تجْیضا  ًل اًجوي ػبص –جبهؼِ هٌْذػبى هـبٍس  –اًجوي اتَهبػیَى 

6/8/93 

هااَسخ  27593اسػااب  ًبهااِ ثااِ اهاابی هٌْااذع كبعویاابى هااذیش ًاا  كااٌبیغ هؼااذًی ٍ دسخَاػاا  تجذیااذ ًظااش دس ثخـااٌبهِ ؿااوبسُ      76
 ػبصهبى تَػؼِ تجبس  25/5/93

10/8/93 

 11/8/93 حضَس دس ًوبیـیبُ كٌؼ  ثشم ٍ ثشگضاسی پٌ  تَاًوٌذی ّبی تَلیذی كٌؼ  ثشم 77

 20/8/93 هبی هٌْذع ًؼو  صادُ ٍ توبضبی ٍه  هالهب  پیشٍ ثبصدیذ اص ؿشكِ ّبی اػضب دس ًوبیـیبُ كٌؼ  ثشمآاسػب  ًبهِ ثِ  78

 11/9/93 ّئی  دٍل  ثشای خشٍش ؿیش تَسهی اص سًَد 26/7/93هَسخ 84566/50582اعالع سػبًی ثِ اػضب دس هَسد هلَثِ ؿوبسُ  79

 10/9/93 ػبهبًِ َّؿوٌذ ػبصی كشایٌذ گوشًی اػتؼالم اص ؿشًتْب دس هَسد 81

 16/9/93 اعالع سػبًی ثِ اػضب دس هَسد پَؿؾ ًَػبًب  ًشخ اسص ٍ اییي ًبهِ اجشایی هؼبهال  اتی اسص 81

 18/9/93 اسػب  ًبهِ ثِ آهبی هٌْذع كشٍتٌی دس هَسد دػتَسالؼو  ًظبس  ثشاجشای هبًَى حذاًتش 82

 18/9/93 یغ كلضی ٍ ثشم الٌتشًٍیي ٍصاس  كٌؼ  هؼذى ٍ تجبس  دس هَسد ػبدُ ػبصی كشایٌذ گوشًیاسػب  ًبهِ ثِ هذیش ً  كٌب 83

 18/9/93 اعالع سػبًی ثِ اػضب دس هَسد هلَثِ ّئی  ٍصیشاى دس خلَف  كذٍس هجَص خشٍش هَه  تجْیضا  پشٍصُ ّبی ثشٍى هشصی 84

 7/7/93 1394ػب   ثتث ٍ تجبد  ًظش دس هَسد تْیِ پیـٌْبدا  تؼشكِ گوشًی 85

 7/7/93 ثتث ٍ تجبد  ًظش دس هَسد اػتلبدُ اص تؼْیال  كبیٌبًغ 86

 10/10/93 حضَس دس ّوبیؾ اهتلبد هوبٍهتی 87

اعالع سػبًی ثِ اػضب دس هَسد ًبهِ ٍصیاش ًیاشٍ ثاِ هؼابٍى اٍ  سیایغ جوْاَس ثاشای اكاضایؾ ػاشهبیِ ثبًاي تَػاؼِ كابدسا  ٍ كاٌذٍم               88
 ضوبً  كبدسا 

7/10/93 

 8/10/93 حضَس دس جلؼِ ثشسػی تجذی  ًویتِ ّب ثِ اًجوي ٍ دس جْ  تجذی  ػٌذیٌب ثِ كذساػیَى 89
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 24/9/93 اسػب  ًبهِ ثِ اهبی ػتبس هتوَدی دس هَسد اػتلبدُ تَلیذًٌٌذگبى اص تؼْیال  كبیٌبًغ 91

 15/10/93 هؼذى ٍ تجبس حضَس دس جلؼِ  ّن اًذیـی ثشگضاسی جـٌَاسُ تَلیذ هلی دس خبًِ كٌؼ   91

 17/10/93 اسػب  ًبهِ ثِ اهبی هٌْذع دایوی دس هَسد اػتلبدُ تَلیذًٌٌذگبى اص تؼْیال  كبیٌبًغ 92

 28/10/93 ثبس ًبؿی اص اكضایؾ هیو  اسصآاعالع سػبًی ثِ اػضب دس هَسد چیًَیی اػتلبدُ اص دػتَس الؼو  ًتَُ ججشاى  93

 12/11/93 داخ جلؼِ ًویتِ حوبی  اص ػبخ   94

 4/12/93 حضَس دس ّوبیؾ دٍسًوبی اهتلبد ایشاى 95

 

 : داخل ها و موضوعات مورد بحث و بررسی در کمیته حمایت از ساخت چالص
 اثش ًبهال جذی لی اكالح ًشخ اسص دس هیضاى ٍاهؼی   تي ًشخی ًشدى آى   ًِ دس حزف هبچبم ًبال ٍ سًٍن اؿتـب    تَػؼِ كبدسا  ٍ حلظ سهبث  تَلیذًٌٌذُ داخ

 داسد.

   ًبال دس داخ  ًـَس   ؿشط اكلی اػٌبد هٌبهلِ   ثشای خشیذ ًبالّبیی ثب ًیبص هؼتوش   ثِ ػبصهبًْب ٍ هـبٍسیي آًْب تٌلیق 50اًتوب  داًؾ كٌی ٍ تَلیذ حذاه %
 گشدد.

 ُذاًتش اػتلبدُ اص تَاى كٌی ٍ هٌْذػی   ٍ ....اًذ هبًٌذ هبًَى حاجشا  ًبه  هَاًیي هلَثی ًِ هجال دس حوبی  اص تَلیذ هلی اثالؽ گشدیذ 
 .پشداخ  هغبلجب  ٍ تؼَیِ حؼبة ثب پیوبًٌبساى ٍ ػبصًذگبى علجٌبس داخلی 
 ٍلتی علجٌبسًذ.تؼْی  هَاًیي ٍ هوشسا  گوشًب    ػبصهبًْب ٍ ثبًٌْب دس هَسد تشخیق ًبال   هؼَهب  ٍ چي ثشگـتی ثشای ؿشًتْبیی ًِ خَد اص ػبصهبًْبی د 
  ب  ثبًٌی ٍ پیییشی هـٌال  هَجَد دس ػیؼتن ثبًٌی ًـَس اص جولِ هـٌال  گـبیؾ اػتجبس   اػتلبدُ اص اسص ثِ ًشخ هشجغ   هتَهق ًوَدى حؼبثْب ٍ خذهثشسػی

تَػظ  LCذم پزیشؽ هـتشیبى هؼتجش ٍ خَؿٌبم ثِ دلی  یي چي ثالٍكَ  )حتی ثب هجبلؾ جضیی(   ػذم ایجبد ػیؼتوی تَػظ ثبًٌْب جْ  حَالِ پَ  ثب تَجِ ثِ ػ
 ثبًٌْب ٍ كشٍؿٌذگبى خبسجی ٍ ...

  ّضیٌِ 50هغبلجِ هبلیب  ثش اسصؽ اكضٍدُ تَػظ ٍصاس  اهَس اهتلبدی ٍ داسایی پغ اص ٍكَ  پَ  ًبال ٍ خذهب  كشٍؽ سكتِ ٍ هٌظَسًشدى %R&D  ِؿشًتْب ث
 ػٌَاى هجلؾ پشداخ  ؿذُ هبلیب .
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 کاهش تلفات و افزایش بهره وری انرژیعنواى کویته: 

 اطالعات کویته :  .1

 تعداد اعضبی هیئت رئیسه نبم کمیته

 کمیته

 دبیر کمیته رئیس کمیته

 هحوذػلی هحوذی هْذی هؼایلی الثذلػلی  2اكلی ٍ  7 وویتِ واّؾ تلفات ٍ افضایؾ تْشُ ٍسی اًشطی

 
 24/09/1393  تاریخ تشکیل کویته: .2

 اهداف تشکیل کویته: .3

 

 اطالعات اعضای هیأت رئیسه و جلسات برگزار شده: .4

  جلؼِ 8تعداد جلسبت تطکیل ضده: 
 

 تعداد غیبت تعداد حضور کمیته هیئت رئیسه اسبمی اعضبی ردیف

 -- 8 هؼائلی هْذی 1

 -- 8 ػثاع صادُآلای  2

 -- 8 آلای دوتش سفیؼی 3

 -- 8 هحوَدیاىغالهحؼي  4

 -- 6 هیشهحوذیآلای  5
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 اهداف و مأموریت هب

 هدف کمیته :
 "افضایؾ هـاسوت اػضا دس اجشائی ًوَدى پشٍطُ ّای واّؾ تلفات ٍ افضایؾ تْشُ ٍسی اًشطی)تشق(دس ػغح هلی ٍ تیي الوللی  "

 سه گبنه کمیته : مبموریتهبی 
ساّىاس جْت ایجاد صیشػاختْای الصم)تـىیل واسگشٍُ ّای تخللی(تشای هزاوشُ تا ػاصهاًْا ٍ ًْادّای تاثیشگزاس ٍ ری ًفغ توٌظَس تلوین ػاصی ٍ اسائِ  -1 "

 -3تیي الوللی هشتثظ  حضَس دس هجاهغ داخلی ٍ-2تؼْیل دس اًجام ػیاػتْای هلَب ٍ هـاسوت ّشچِ فؼتالتش اػضا توٌظَس تحمك ایي عشح هلی دس ػغح وـَس 
 "ّوؼَیی تا اػتاًذاسدّای هلی ٍ تیي الوللی 

 ًْادّا ٍ ػاصهاًْای ّذف تِ ؿشح صیش هَسد تلَیة ٍالغ گشدیذًذ :
 كٌایغ فلضی-پتشٍؿیوی-گاص-ًفت-هحیظ صیؼت-تَاًیش-ٍصاست ًیشٍ

 دس ؿشوت تَاًیش :
 ػفیذهَ-تٌَْدی-تشای تخؾ تَصیغ : آلایاى هٌْذػیي خَؽ خلك

 خؾ اًتمال : آلای هٌْذع هحؼٌی وثیشتشای ت
 تْیِ ًاهِ تشای هؼشفی وویتِ تِ ػاصهاًْای هلَب

 ػضَ گیشی واسگشٍُ ّا
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 : 93کویته در سال  و هصوبات رناهه هاب .5

 موضوع ردیف

1 
/فَالد ٍ تا تَجِ تِ ٍضؼیت ٍصاست ًیشٍ ٍ تحشاى هالی حاون تش آى همشس ؿذ تجای توشوض تش ٍصاست ًیشٍ تِ ػشاؽ كٌایغ دیگش ًظیش ًفت/گاص/پتشٍؿیوی

 ػیواى تشٍین حتی دس هثحث واّؾ تلفات.

2 

تش وویتِ فٌی ٍ تشخَسد فٌی تا هؼالِ تلفات سا ساّگـا داًؼت ٍ تـىیل ضوي اؿاسُ تِ تالؿْای ؿشوت ایشاى تشاًؼفَ پیشاهَى تشاًؼْای ون تلفات 
وٌؼشػیَم دس داخل ػٌذیىا تشای حل هـىل تلفات سا پیـٌْاد ؿذ.ّوچٌیي ٍصاست كٌایغ ٍ تؼشفِ ّای گوشوی سا اص جولِ ًْادّایی داًؼت وِ 

 ػولىشد اًْا هَجثات حوایت اص ػاخت داخل سا فشاّن هی آٍسد.

 تِ فمش دسن لاًَى دس ؿشوت تَاًیش تش لضٍم ًظاست تش اجشای كحیح لاًَى تاویذ ؿذ.  ضوي اؿاسُ 3

 لضٍم ّوؼَیی تا اػتاًذاسدّای جْاًی دس هثحث واّؾ تلفات تاویذ ًوَد. 4

 یاتذ.همشس گشدیذ وِ دس ایي وٌفشاًغ پاًلی تشای ػٌذیىای تشق دس ًظش گشفتِ ؿَد ٍ ًوایٌذُ وویتِ واّؾ تلفات دس آى حضَس  5

 وٌفشاًغ هغشح ؿَد ٍ صًگ خغش وـَسّای چیي ٍ تشویِ تِ كذا دس آیذ. تِ هٌظَس حوایت اص ػاصًذگاى داخلی هلَب گشدیذ هغالثی دس 6

 تؼٌَاى یىی اص هحَسّای هغشٍحِ دس وٌفشاًغ هَسد تلَیة لشاس گشفت غّوچٌیي تاصیاتی كٌؼت تشق ٍ اّویت ایي اًشطی تشای ػایش كٌای 7

 ػٌذیىا اسائِ گضاسؿات ّیات هذیشُ جْت اعالع تِ اػضا دسخَاػت گشدد. گشدیذ وِ اصهلَب  8

 همشس گشدیذ تشای الذاهات پظٍّـی ٍ واسؿٌاػی جلؼات ٍ واسگشٍُ هـتشوی فی هاتیي هشوض پظٍّؾ ّا ، تَاًیش ٍ ػٌذیىا تشگضاس ؿَد 9

 ف ؿشٍع ؿَد ّوچٌیي همشس ؿذ تا جلؼات هـتشن ػٌذیىا ٍ تَاًیش دس ایي خلَ 11

11 
 ّوچٌیي همشس ؿذ لشاسداد تیپ واّؾ تلفات اص عشف ؿشوت تَاًیش تا ًظش تخؾ خلَكی هَسد تشسػی ٍ تاصتیٌی لشاس گشفتِ ٍ تِ هجلغ اسػال ؿَد

 . 

 .همشس ؿذ جلؼِ ای فَسی توٌظَس ّواٌّگی تَاًیش ٍ ػٌذیىا دستاسُ ؿشایظ جذیذ حاون تش لشاسداد واّؾ تلفات تشگضاس ؿَد 12

13 
همشس گشدیذ فی هاتیي هشوض پظٍّـْای هجلغ،ػٌذیىا،تَاًیش،ٍصاست ًیشٍ ٍ حؼة ًیاص ػاصهاى تاصسػی توٌظَس تشسػی چگًَگی ایجاد ؿفافیت دس 

 لیوت تشق ٍ آهاس آى جلؼِ هـتشوی تشگضاس گشدد. 

14 
همشسات، همشس گشدیذ ایي هَضَع دس دػتَس واس لشاس دس خلَف استثاط هؼتوش تخؾ خلَكی تا هجلغ ٍ اّویت حضَس تخؾ خلَكی دس تثییي 

 گیشد.

15 
ىا ّوچٌیي همشس ؿذ دس اٍلیي صهاى ًوایٌذگاى وویتِ واّؾ تلفات تا هشوض پظٍّؾ ّا تشای واسؿٌاػی هَضَع واّؾ تلفات ٍ تؼییي خَاػتگاُ ػٌذی

 جلؼِ ای تـىیل ؿَد.

16 

حضَس آلای هٌْذع دائوی ٍ دوتش اػواػیل ًیا)دفتش تٌظین همشسات تاصاس تشق( همشس ؿذ ًـؼتی  ػٌذیىا تا-تاتَجِ تِ تـىیل واسگشٍُ التلادی تَاًیش
ضاس گشدد ّن دس ایي تاسُ دس لالة ایي واسگشٍُ كَست پزیشد دس ایي ساػتا الصم اػت ًاهِ ای اص ػوت وویتِ تِ ػٌذیىا اسػال گشدد تا ایي ًـؼت تشگ

 ن تش واّؾ تلفات هَسد ٍاواٍی لشاسگیشد.ٍ عی آى فشهَل هالی ٍ ػیاػتْای فٌی حاو

17 

ًشخ -ًشخ جْاًی-ؿَسای ػالی التلاد-لیوت توام ؿذُ-تَسع اًشطی-عی ایي جلؼِ تش تٌَع لیوت تشق وـَس ًیض اؿاسُ گشدیذ )ًشخ كادساتی
ّوچٌیي تغاتك آهاس ٍ ًشخْا تا فشهَلْا ٍ ٍاسداتی ٍ ًشخْای اػالهی تَػظ هؼٍَلیي(ٍ دس ًتیجِ تش لضٍم اػالم ؿفاف فشهَل هحاػثِ ًشخ تشق ٍ 

 هشاجغ  تاویذ گشدیذ.

 تاویذ تش تذٍیي سٍؽ دلیك هحاػثِ تلفات واّؾ یافتِ تا ّوىاسی ػٌذیىا ٍ تَاًیش تا حضَس هجلغ ٍ هشوض پظٍّـْای هجلغ 18

19 
ی ػشهایِ گزاسی ًوی وٌذ وِ كشفا دٍلت دس خلَف تغییش ًگاُ دٍلت تِ تخؾ خلَكی همشس گشدیذ تشای ایـاى تثییي گشدد وِ تخؾ خلَك

 پشٍطُ ّای خَد سا اًجام دّذ

21 

 دس خلَف هَاسدی وِ الصم اػت دس لشاسداد تیپ واّؾ تلفات لحاػ گشدد هَاسد صیش تثییي گشدیذ :
 الف(لشاسداد راتاً تغییش وٌذ اص حالت ًگاُ پیواًىاسی تِ حالت ػشهایِ گزاسی تثذیل گشدد.

 تَػظ تَاًیشب( تؼییي عشح هـخق 
 ج(ؿشط اًذاصُ گیشی حزف گشدد ٍ تجای آى ٍ تش اػاع عشح سٍؽ هحاػثِ دس لشاسداد دسج گشدد.

 ػال خَاّذ وِ ػشهایِ گزاسی سا اص تَجیِ خاسج هی ًوایذ. 12د(تا لیوت تشق هلَب ؿَسای ػالی التلاد تش گـت ػشهایِ حذٍد 
 گشددٍ(تضویي تاصگـت ػشهایِ دس لشاسداد هـخق تش ٍ تمَیت 

تغَس خالكِ الصم اػت هذل التلادی عشح هـخق گشدد ٍ دس ایي ساػتا همشس ؿذ آلایاى هٌْذػیي ػثاع صادُ ٍ كَفی پَس تا ّوىاسی آلای دوتش 
 ای سا پیـٌْاد ًوایٌذ. PLANسفیغ پَس
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 موضوع ردیف

21 
ذی ؿثىِ ّا ٍ اٍلَیت تٌذی عشحْا عی همشس ؿذ پیشاهَى اٍلَیت تٌذی ػیاػتْای واّؾ تلفات كشفٌظش اص سٍؿْای اجشایی دس لالة دػتِ تٌ

 .ػٌذیىا ٍ هشوض پظٍّـْای هجلغ هغالثی اسائِ گشدد-ًـؼتْا تا واسگشٍُ التلادی تَاًیش

22 

 دس حال حاضش هحَسّای اكلی واّؾ تلفات دس وـَس تِ ؿشح صیش تَدُ اػت 
 الف(ؿٌاػایی ٍ جوغ آٍسی اًـؼاتات غیش هجاص

 وٌتَسّای دیجیتال)تاكغالح َّؿوٌذ(ب(جایگضیٌی وٌتَسّای لذیوی تا 
تَصیغ تشق گیالى)الصم اػت اػتفادُ اص ٍاطُ تشاًغ ون تلفات  26/6/1393هَسخ  47005/93ج(اػتفادُ اص تشاًؼْای ون تلفات تا اؿاسُ تِ ًاهِ ؿواسُ 

 اػتاًذاسد ػاصی گشدد(
اص واتلْای خَدًگْذاس ٍ ػین ّای تشوٌاسی ؿذُ ٍ ػَء اػتفادُ اص ػین د(اػتفادُ اص واتلْای خَد ًگْذاس تجای ؿثىِ ّای ػیوی)اؿاسُ تِ اػتفادُ 

 ّای تشوٌاس ؿذُ(

 

 :انجام شده توسط کویتهفعالیت های  .6

 ضرح اقدام

اهِ ّای ٍ تشًتا ػٌایت تِ دسخَاػت ػٌذیىای كٌؼت تشق ایشاى هثٌی تش تـىیل جلؼِ ای تا ًوایٌذگاى هجلغ ٍ ؿشوت تَاًیش دس خلَف تشسػی ٍ تثییي اّذاف 
 هـتشن تخؾ خلَكی ، ؿشوت تَاًیش ٍ هجلغ تا هحَسیت واّؾ تلفات تشق دس ایي خلَف جلؼِ ای دس هجلغ تشگضاس ؿذ

 پیـٌْاد دستاسُ كٌؼت تشق تا هحَسیت واّؾ تلفات تِ ووؼیَى اًشطی هجلغ : 11اسایِ 
 هثاًی لیوت تشق ؿفاف گشدد)فشهَل هحاػثِ هـخق گشدد( -

 اٍایل دٍلت یاصدّن ٍ ًْایتاً هجلغ ٍ ػاصهاى تاصسػی ٍ افضایؾ ون لیوتاؿاسُ تِ دٍلت دّن ٍ 
 تاسیاساًِ سا اص كٌؼت تثذیلی تشق تشداسیذ. -
 كٌایغ ًیشٍگاّی وـَس فشػَدُ اػت الصم اػت تشٍص گشدًذ. -
دس ػغح والى ٍ اص دیذگاُ التلاد اًشطی هثحث واّؾ تلفات ؿثىِ اص تَلیذ تا هلشف تا افضایؾ ساًذهاى ًیشٍگاُ ّای وـَس دٍ همَلِ هجضا اص ّن ٍلی  -

 هشتثظ تِ ّن ّؼتٌذ
 آهاس تلفات تشق وـَس ٍ هثاًی آى ؿفاف گشدد تگًَِ ای وِ لاتلیت اًذاصُ گیشی دلیك فشاّن گشدد. -
 لشاسداد تیپ واّؾ تلفات اكالح گشدد. -
ّن لاتل تَجِ اػت پغ تیایین تا ًگاّی تْتش ًیشٍگاُ ّای اسصؽ تشق تشای كٌایغ وـَس تؼیاس صیاد اػت اص عشفی ّضیٌِ ػاخت ًیشٍگاُ ّای جذیذ  -

یش هجاص ٍ هجاصی هَجَد سا اص تلمَُ تِ تالفؼل تثذیل وٌین ٍ واّؾ تلفات سا تیـتش تَجِ وٌین ًِ دس حشف وِ دس ػول ٍ فشاهَؽ ًىٌین وِ اًـؼاتات غ
ًـؼاتات غیش هجاص سا جوغ یا وٌتَس داس وٌین تاص ّن تلفات ّؼت اص ًَع دٍ یافتي آًْا همَلِ تلفات ؿثىِ سا پاػخگَ ًوی تاؿذ حتی اگش تاص ّن توام ا

 سلوی)هتَػظ وـَس(ٍجَد داسد ٍ تایذ تشای آى فىشی وشد.
 ػیاػتْای واّؾ تلفات دس وـَس ٍ تشجیحاً سٍؿْای اجشایی آى هـخق ٍ هؼیي گشدًذ)ٍحذت سٍیِ ٍجَد ًذاسد( -
شج گشدد ّواًغَس وِ تا غزا خَسدى چاق هی ؿَین تشای الغش ؿذى تایذ تیـتش ّضیٌِ وشد ٍلی اسصؿـغ سا دس پایاى تشای سخذاد واّؾ تلفات تایذ پَل خ -

ّا فضای وؼة ٍ  SMEالتلاد تِ طاى تیشٍل فشاًؼَی سػیذ وِ هحَس ٍ اػاع آى التلاد خشد تَد پغ تیاییذ تا تَجِ تِ  2014جایضُ ًَتل ػال  داسد.
 وٌین ٍ اجشای عشحْای واّؾ تلفات یىی اص آى هَاسد خَاّذ تَدواس اص جولِ كٌؼت تشق سا چاته تش 

شق ٍ ًفت تِ تشق تیـتش اص ًاحیِ خَدؽ تَجِ گشدد هؼوَالً تاللی ٍصاستخاًِ ّا تا ّن ًتیجِ سا دٍس اص دػتشع خَاّذ ًوَد )دس واّؾ تلفات تاللی ت -
 ّوشاُ تا تلفات خَاّذ تَد(

 : )دوتش اػواػیل ًیا( دس خلَف تشسػی اّذاف هـتشن وویتِ واّؾ تلفات تا تَاًیش ٍ ٍصاست ًیشٍ تشق ٍ  آبتٌظین همشسات  ولتـىیل جلؼِ ای تا هذیش
 تؼییي فشهَل هحاػثِ لیوت تشق -
 تؼییي هثاًی آهاس كٌؼت تشق ٍ واّؾ تلفات -
 فشهَل هحاػثِ تلفات -
 تلفات  اكالح لشاسداد تیپ واّؾ -
 تلفات وـَسجلؼِ تا آلای هٌْذع تٌَْد دتیش وویتِ هلی واّؾ  -
 هؼشفی وویتِ تِ ٍصاست ًیشٍ ٍ تَاًیش ٍ هجلغ -
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  :93دستاوردهای کویته در سال  اهن اقداهات و .7

 دستبورد ردیف

 دػتِ تٌذی هثاحث واّؾ تلفات تشق 1

 اعالع سػاًی ٍ استثاط  تا اػضای وویتِ اص عشیك ؿثىِ ّای اجتواػی 2

 

 :94برناهه های کویته در سال  .8

 دستبورد ردیف

 تالؽ تشای حضَس دس وویتِ هلی واّؾ تلفات تَاًیش 1

 ًـؼت تا ووؼیَى اًشطی هجلغ 2
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 عنوان کمیته: همکاری های مشترک و خصوصی سازی

 

 اطالعات کمیته:  .1
 دبیر کمیته       رئیس کمیته       کمیته شرکتهای عضوتعداد 

 صادق صیاد بخشی ػّی 11

 

 جّسٝ 8 :کمیته تشکیل شده تعداد جلسات .2

 
 تشکیل کمیته: اهداف .3

 کمیتهو ماموریت های اهداف  

 اهداف و خط مشی : 

 سػایت اػتذاَ دس حفظ حمٛق ٚ ٔٙافغ وّیٝ اػضای سٙذیىا دس أش خصٛصی ساصی ٚ ٕٞىاسی ٞای ٔشتشن ٚ اٞتٕاْ دس جٟت صیا٘ت ٚ ٔشالبت اص آٖ

 ٌزاسی با سٚیىشد ایجاد ٔٙافغ ٔشتشنٚ سشٔایٝتبییٗ فضای ٔٙاسب جٟت تشغیب ششوتٟا بٝ أش ادغاْ شذٖ ، بش٘ذساصی ، ٕٞىاسی 

ٞای ساصی ٚ ٕٞىاسیٞای اػضای سٙذیىا بٝ ٔٙظٛس آٔادٌی جٟت حضٛس دس پشٚطٜ ٞای خصٛصیٞای ٔٙاسب دس ساستای سشذ ٚ استماء لابّیتٟا ٚ تٛإ٘ٙذیایجاد صٔیٙٝ

 ٔشتشن

 ٔیاٖ اػضای سٙذیىا ٞای ٔشتشن دسساصی ٚ ٕٞىاسیاستماء فشًٞٙ واس ٌشٚٞی دس حٛصٜ خصٛصی

 سسا٘ی بٝ وّیٝ اػضای سٙذیىاٞای ٔشتشن ٚ اعالعشٙاسایی ساختاس ا٘ٛاع ٕٞىاسی

 ٞای ا٘جاْ شذٜ داخّی ٚ خاسجی ٚ تٟیٝ اٍِٛی واسشٙاسی ٔٙاسبساصیبشسسی ٘ماط لٛت ٚ ضؼف ٔشاسوتٟا ٚ خصٛصی

 ٞای ٔشتشنساصی ٚ ٕٞىاسیٞای ایجاد ٔشاسوت با سایش صٙایغ دس أش خصٛصیٞای ٔٛجٛد ٚ بشسسی شیٜٛسٙجی پشٚطٜشٙاسایی باصاسٞای ٔستؼذ ، أىاٖ

ٞای ٔشتشن ٚ ٔزاوشٜ ٚ تٛافك با ٟ٘ادٞای ٔاِی/اػتباسی ٚ با٘ىٟا جٟت ساصی ٚ ٕٞىاسیٞای ریشبظ دس أش خصٛصیٞا ، ٟ٘ادٞا ٚ ساصٔاٖاستباط ٔستٕش با ٚصاستخا٘ٝ

 ٞای ٔشاسوتیاخز تسٟیالت ٚ فایٙا٘س پشٚطٜ

 ساصی دس ٔیاٖ اػضای سٙذیىاٞای ٔشتشن ٚ خصٛصیٞای ٔٛجٛد دس صٔیٙٝ ٕٞىاسیشٙاسایی ٚ اسصیابی ظشفیت

 ٞای ٔشتشنساصی ٚ ٕٞىاسیشذٜ با ٔٛضٛع خصٛصیٞای تؼشیفساٞبشی تاسیس ٔشاسوت تا ٔشحّٝ ٞیات ٔٛسس جٟت حضٛس دس پشٚطٜ

 اهم ماموریتها :  

 44غٛس خاص دس صٙؼت بشق ٚ چٍٍٛ٘ی اجشای اصُ بشسسی ٚضؼیت خصٛصی ساصی دس وشٛس ٚ ب

 بشسسی ٚضؼیت ششوتٟا پس اص ٚاٌزاسی ٚ چٍٍٛ٘ی ٘تایج حاصّٝ وٝ ٔٙجش بٝ تٟیٝ ٌضاسشات ٚ ٔستٙذات ٚ اسساَ ٘أٝ ٞا بٝ ٔشاوض تصٕیٓ ٌیش 

 اسشات ٔتؼذد، سصذ ٚضؼیت خصٛصی ساصی ششوتٟای تٛصیغ ٚ اػالْ ٍ٘شا٘ی فؼاِیٗ صٙؼت بشق بٝ شیٜٛ ٚاٌزاسی ٚ ٘تایج ٚ پی آٔذ ٞای ٔشبٛعٝ عی ٘أٝ ٞا ٚ ٌض
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 کمیتهو ماموریت های اهداف  

  ٔغاِؼٝ ٚضؼیت خصٛصی ساصی دس چٙذ وشٛس ٔٙتخب ٚ تٟیٝ ٚ اسساَ ٌضاسش

 جاْ پشٚطٜ ٞای بضسي وٝ دس تٛاٖ ٞشیه اص اػضا بٝ تٟٙائی ٕ٘ی باشذ چٍٍٛ٘ی تٛاٖ ٔٙذ ساصی اػضای ششوتٟای ػضٛ سٙذیىا بشای ا٘

 بشسسی شیٜٛ ٞای ٔختّف تأیٗ ٔٙابغ ٔاِی بشای پشٚطٜ ٞای صٙؼت بشق 

 بشسسی چٍٍٛ٘ی استفادٜ اص ششایظ فایٙا٘س بشای ششوتٟای ػضٛ 

 بشسسی ٕٞىاسی ٞا با با٘ىٟا ٚ ٔٛسسات ٔاِی جٟت اسائٝ تسٟیالت بٟتش ٚ سٚاٖ تش بٝ ششوتٟای ػضٛ 

 

   :خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته .4

 تاریخ اقدامات و دستاوردهای کمیته ردیف

 7/2/93 93بحج ٚ تبادَ ٘ظش دس ٔٛسد تذٚیٗ اِٚٛیت ٞا ٚ بش٘أٝ ٞای وٕیتٝ دس ساَ  1

 7/2/93 تبادَ ٘ظش ٚ ٔشٚسی بش اخشیٗ ٚضؼیت خصٛصی ساصی دس صٙؼت بشقبحج ٚ  2

 1/4/93 ٞای تٛصیغبحج ٚ تبادَ ٘ظش دس ٔٛسد تغییش ساختاس صٙؼت بشق ٚ سٚ٘ذ ٚاٌزاسی ششوت 3

 9/6/93 با سٚیىشد خصٛصی ساصی 1444بحج ٚ تبادَ ٘ظش دس ٔٛسد استشاتظی ٚ ساختاس صٙؼت بشق تا افك  4

 18/3/93 تبادَ ٘ظش دس ٔٛسد  تغییش ساختاس ی دس صٙؼت بشقبحج ٚ  5

 18/3/93 بحج ٚ تبادَ ٘ظش دس ٔٛسد ٔىا٘یضْ خشدٜ فشٚشی بشق 6

 26/5/93 بحج ٚ تبادَ ٘ظش دس ٔٛسد  تغییش ساختاسی دس صٙؼت بشق ٚ پی آٔذ ٚاٌزاسی ٞای ششوتٟای تٛصیغ 7

 2/9/93 ساصی دس صٙؼت بشق بحج ٚ تبادَ ٘ظش ٚ ٔشٚسی بش اخشیٗ ٚضؼیت خصٛصی 8

 16/9/93 بحج ٚ تبادَ ٘ظش ٚ ٔشٚسی بش اخشیٗ ٚضؼیت خصٛصی ساصی دس صٙؼت بشق ٚ دػٛت بٝ جّسٝ آلای ویٛٔشث حیذسی  9

 14/14/93 بحج ٚ تبادَ ٘ظش دس ٔٛسد  تشىیُ واس ٌشٜٚ ٔشتشن سٙذیىا با ٚصاست ٘یشٚ 14

 34/14/93 اسساَ ٘أٝ فشاخٛاٖ بٝ اػضا جٟت ػضٛیت دس اتاق فىش وٕیتٝ ٕٞىاسی ٔشتشن ٚ تأیٗ ٔاِی  11
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 اتوهاسیوى و هخابراتعنواى کویته: 
 

 اطالعات کویته :  .1
تعذاد ضرکتهبی  نبم کمیته

 عضو کمیته

تعذاد اعضبی هیئت رئیسه 

 کمیته

 دبیر کمیته رئیس کمیته

 هشین ًمشُ ایوبى سجبئی 8 43 وویتِ تخللی اتَهبػیَى ٍ هخبثشات

 
 77/55/97 تاریخ تشکیل کویته : .2

 

 اهذاف تشکیل کویته: .3

 
 اطالعات اعضای هیأت رئیسه و جلسات برگزار شذه: .4

   جلؼِ 28تعذاد جلسبت تطکیل ضذه: 

 

 

 

 

 

 

 هذف ردیف

 اػضبی وویتِّبی هَجَد ّش یه اص حوبیت اص ػبخت داخل ٍ تىٌَلَطی هلی ثب تبویذ ٍیظُ ثش ّن افضائی ظشفیت 7

 تالؽ ثشای حزف اًحلبس ٍ ؿىل گیشی ؿشایظ هتَاصى ٍ سلبثتی دس حَصُ ّبی هشتجظ 2

 ّبی ػضَ وویتِّبی ػلوی ٍ فٌی ؿشوتّب ٍ ظشفیتّب، تخلقتحلیلی/آهَصؿی ثشای سؿذ ٍ ثِ سٍص ًگْذاؿتي تَاًبیی ّبیظشفیتایجبد  3

 اعالع سػبًی لَاًیي، ثخـٌبهِ ّب ٍ تغییشات هشتجظ ثب هَضَع فؼبلیت ّش یه اص اػضبی وویتِ 4

 آییي ًبهِ ّب ٍ همشسات هشتجظهـبسوت ٍ ّوفىشی ثب هشاوض تلوین گیشی دٍلت دس ًذٍیي  5

 ّبی ػضَثشگضاسی ػویٌبس، دٍسُ ّبی تخللی ٍ وبسگبُ ّبی آهَصؿی هـتشن ثشای ؿشوت 6

 ّبی تحمیمبتی ـ وبسثشدیاجشای پشٍطُ 7

 ردیف
 ضرکت کننذگبن در جلسبت کمیته

 تعذاد غیبت تعذاد حضور
 ضرکت نبم و نبم خبنوادگی

 ایوبى سجبئی 7
 ساّىبس ػیؼتوْبی كٌؼتی الیت

 تبهیي ػیؼتوْبی وٌتشل هخبثشات ایشاى
26 2 

 5 23 ساًیي فشایٌذ گؼتش هَػی احوذیبى 2

 7 21 اًذیـِ ّبی فشاًگش ثشػبم پیبم غفبسی 3

 12 16 ٍیؼتب جْبى وَسٍؽ تبجذیٌی 4

 21 7 پیوبى خغَط ؿشق هذًی هْذی 5

 23 5 اّشام في آٍسی لذست ثبثه هیشؿبّی 6

 25 3 لیبى ٍیظى الجشص ػلیشضب داًـَس 7

 25 3 اتشن اًشطی ؿبّیي ؿىشی 8
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 : 93کویته در سال  و هصوبات برناهه ها .5

 موضوع ردیف

 میسان پیطرفت

محقق  نتبیج حبصل از اقذام یب دلیل/دالیل عذم تحقق

 ضذه

در حبل انجبم 

 )درصذ(

  * وویتِ تَػؼِ كبدسات آلبی هٌْذع ثبلشی ًوبیٌذُ  جلؼِ ثب 7

ّبی ػضَ وویتِ اسائِ پشٍفبیل تَاًوٌذی ؿشوت
گیشی اص تجبسة جْت ثْشُ ،اتَهبػیَى ثِ صثبى اًگلیؼی

ّبی ثشٍى هشصی وویتِ تَػؼِ ّب دس پشٍطُایي ؿشوت
ٍ هخبثشات هؼشفی كٌؼت اتَهبػیَى  .كبدسات ػٌذیىب

كٌؼت ثشق ثؼٌَاى یىی اص ثؼتشّبی هٌبػت جْت 
ّبی كبدساتی كٌؼت ثشق ٍ اػالم آهبدگی جْت پشٍطُ

ّوشاّی ٍ ّوىبسی ثب وویتِ تَػؼِ كبدسات دس ایي 
 .ساػتب

2 
وویتِ  آلبی هٌْذع ػلغبى هحوذی ثؼٌَاى ًوبیٌذُ جلؼِ ثب

 پؼت ػبصاى
*  

ّبی ّبی پؼت ػبص ثب ؿشوتّوىبسی ثْتش ؿشوت
ّبی اتَهبػیَى ٍ هخبثشات ٍ اػتفبدُ هتَاصى اص تَاًوٌذی

لضٍم حل ٍ فلل اختالفبت ٍ هـىالت ثیي  ایي ثخؾ.
ّب اص عشیك ّوفىشی ٍ هزاوشُ خلَكبً دس ایي ؿشوت

 .لبلت ػٌذیىب

3 
هؼشفی آلبی هٌْذع كبلحی ثؼٌَاى ًوبیٌذُ وویتِ جْت 

 حضَس دس ػویٌبس اسصیبثی ثَهی ػبصی پؼت ّبی ثشق هتشٍ  
 
* 

 
ّبی فؼبل دس كٌؼت اتَهبػیَى ٍ هؼشفی ولیِ ؿشوت

 هخبثشات جْت حضَس دس هٌبللبت.

4 
ؼٌَاى پیؾ ثب تَاًیش ث  ٍ ثشگضاسی جلؼبت پی دس پیهىبتجبت 

 تشٍیجی چبلـْبی اتَهبػیَىثشگضاسی ػویٌبس  ًیبص

 
* 

 

حوبیت ٍ حضَس آلبیبى دوتش ػلیپَس ٍ هٌْذع ثیبتی ثِ 
ًوبیٌذگی اص هذیشػبهل ؿشوت تَاًیش ٍ ّوگبسی گؼتشدُ 

-ٍ پیگیش دس اػتفبدُ اص ػیؼتن اتَهبػیَى دس ولیِ پشٍطُ
 ای.ّبی هٌغمِّبی ثشق

 پیگیشی اػپبًؼشی اػضبی وویتِ دس ػویٌبس  5
* 

 
ّبی اًجبم ؿذُ ثشگضاسی ػویٌبس اص عشیك ولیِ ّضیٌِ

 اػضبی ّیئت سئیؼِ وویتِ تبهیي گشدیذُ اػت.

 ثشگضاسی ػویٌبس تشٍیجی چبلـْبی اتَهبػیَى 6
* 

 
ثشگضاسی ػویٌبس ثب حضَس ثیؾ اص ًیوی اص هذیشاى اسؿذ 

 ای ػشاػش وـَس ّبی هٌغمِثشق

7 
ّیئت ثشگضاسی هجوغ ػَهی وویتِ ٍ افضایؾ تؼذاد اػضبی 

 سئیؼِ
* 

 اسائِ گضاسؽ ػولىشد یىؼبلِ وویتِ  

8 
ًوبیٌذُ وویتِ دس جلؼبت آلبی هٌْذع غفبسی ثؼٌَاى هؼشفی 

 تجییي ػیبػت ػٌذیىب دس هَسد اكالح تؼشفِ گوشوی
 
* 

 
لضٍم اّویت اػتفبدُ اص سلِ دس كٌؼت اتَهبػیَى ٍ 

 .اكالح تؼشفِ آى

9 

هٌْذػی  وویتِ ثب آلبی دوتش ػشثبًی ثؼٌَاى ًوبیٌذُجلؼِ 
هـبٍس ػٌذیىب دس هَسد لضٍم ّوگشایی وویتِ ّبی تخللی 

 ػٌذیىب دس هَسد تجذیل ثِ فذساػیَى ثشق

 
*  

ػٌذیىب جْت تجذیل ثِ ّبی ّوىبس لضٍم ّوگشائی وویتِ
لذساػیَى ثشق. تَافك ثشای ّوىبسی دٍ وویتِ دس صهیٌِ 

 ّبی تخللی ٍ فٌی هـتشن

75 
ِ  حضـَس ًوبیٌـذگبى وویتـِ دس     ّــبی  ػــویٌبس تخللـی سلـ

 ظى الجشصیتَػظ ؿشوت لیبى ٍ ALSTOMحفبظتی 
 
* 

 حوبیت اص هٌبفغ ٍ ثبصاس وؼت ٍ وبس اػضبی وویتِ 

77 

حضَس ًوبیٌذُ وویتِ دس ػَهیي وٌگشُ اتَهبػیَى كٌؼت 
تخلیق یىی اص ػخٌشاًبى ولیذی افتتبحیِ ثِ ثشق ؿیشاص ٍ 

ًوبیٌذُ ػٌذیىب، آلبی هٌْذع سجبیی ٍ اجشای یه پٌل 
 ثؼٌَاى ًوبیٌذُ ػٌذیىبی كٌؼت ثشق ایشاى هیضگشد 

 
* 

 
پٌل ػخٌشاًی ثب هَضَع فٌبٍسی ػیؼتن اتَهبػیَى 

( ٍ سًٍذ پیبدُ ػبصی آى دس  SASپؼتْبی فـبس لَی)
 ؿجىِ ثشق وـَس

72 
چبح وبتبلَي وویتِ تخللی اتَهبػیَى ٍ ثشًبهِ سیضی 

 هخبثشات ػٌذیىب ثلَست فبسػی ٍ اًگلیؼی 
 

* 
-جْت اسائِ ثِ وویتِ تَػؼِ كبدسات ػٌذیىب دس فؼبلیت

ّبی تخللی، اسائِ ّبی ثشٍى هشصی، اسائِ دس ًوبیـگبُ
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 :انجام شذه توسط کویته فعالیت های .6

 ضرح اقذام اقذامبت ردیف

7 
ّبی ثشگضاسی ػویٌبس تشٍیجی چبلؾ

 اتَهبػیَى
 

ّبی فـبس لَی دس ؿجىِ ثشق وـَس ّبی اتَهبػیَى پؼتّب ٍ الضاهبت اجشای پشٍطُػویٌبس ثشسػی چبلؾ
ثب ّوت وویتِ اتَهبػیَى ٍ هخبثشات ػٌذیىبی كٌؼت ثشق ایشاى، دس تبسیخ ّـتن هْشهبُ ػبل جبسی دس 

 هحل ػبلي ّوبیـْبی ػبصهبى هذیشیت كٌؼتی ایشاى ثشگضاس ؿذ. 
ّبی فـبس لَی ٍ ّبی پؼتػبصی ػیؼتن اتَهبػیَى دس پشٍطُایي ػویٌبس وِ ثب ّذف تـشیح الضاهبت پیبدُ

ّبی هْن آى ثب حضَس ّبی هشثَعِ ٍ ثشسػی تجبسة ٍ چبلؾساّىبسّبی اجشای ثْیٌِ ٍ پبیذاس پشٍطُ
تي اص هذیشاى ٍ وبسؿٌبػبى اسؿذ اص ؿشوت  50ّبی وبسفشهبیی ثشگضاس ؿذُ ثَد، هیضثبى ثیؾ اص ؿشوت

ض كٌبیغ هْن هبًٌذ ؿشوت ای ول وـَس ٍ هـبٍساى تخللی ثشق ٍ ًیّبی ثشق هٌغمِتَاًیش ٍ ؿشوت
ّبیی ثَد هلی كٌبیغ هغ ایشاى ٍ اػبتیذی اص داًـگبُ، ثَد. دس حمیمت ایي ػویٌبس، جضٍ هؼذٍد گشدّوبیی

وِ تَػظ ػٌذیىب ٍ ثِ هٌظَس آؿٌبوشدى وبسفشهبیبى ثب الضاهبت ٍ چبلـْبی یه حَصُ تخللی ثشگضاس هی 
 ؿذ. 

ویتِ اتَهبػیَى ٍ هخبثشات ػٌذیىبی كٌؼت ثشق ایشاى ایي ػویٌبس ثب ػخٌشاًی هٌْذع احوذیبى؛ ػضَ و
 دوتش ػلیپَس، هذیش ول دفتش فٌی اًتمبل ؿشوت تَاًیش ولیذ خَسد. 

پغ اص آى هٌْذع سجبیی، سییغ وویتِ اتَهبػیَى ٍ هخبثشات ػٌذیىبی كٌؼت ثشق ایشاى، دس خلـَف 
ّبی اجشایی ایي ذػت آهذُ ٍ چبلؾػبصی آى دس ایشاى ٍ تجبسة ثفٌـبٍسی اتَهبػیَى پؼت ٍ سًٍذ پیبدُ

ّب تَضیحبتی سا اسائِ داد. دوتش كٌبیغ پؼٌذ، اػتبد داًـگبُ تْشاى ّن یىی دیگش اص ػخٌشاًبى ایي ػیؼتن
ّبیؾ سا ثِ ًمؾ داًـگبُ دس پـتیجبًی ٍ تَػؼِ كٌؼت اتَهبػیَى ػویٌبس ثَد وِ ثخؾ اكلی كحجت

 پؼت دس وـَس اختلبف داد. 
ؾ وبسفشهبیی دس خلَف اجشای ػیؼتن ّبی اتَهبػیَى پؼت ّن هَضَع ػخٌشاًی تجبسة ٍ دیذگبُ ثخ

ای فبسع ثَد. دس ثخؾ ثؼذ آلبی هٌْذع هذًی اص وویتِ اتَهبػیَى هٌْذع دلت، اص ؿشوت ثشق هٌغمِ
ٍ هخبثشات ثِ ثیبى ساّىبسّبی پیـٌْبدی ثشای تذٍیي ًمـِ ساُ آیٌذُ ایي كٌؼت پشداختٌذ. ثبصػبصی ٍ ثِ 

ّن یىی دیگش اص هَضَػبت هَسد ثحث دس  SICMSّبی ّبی هَجَد ٍ هؼشفی ػیؼتنبًی پؼتسٍص سػ
 ایي ػویٌبس ثَد وِ تَػظ هٌْذع غفبسی، ًبیت سئیغ وویتِ اتَهبػیَى ٍ هخبثشات ػٌذیىب اسائِ ؿذ. 

ایي ػویٌبس یه سٍصُ ثب ثحث آصاد دس خلَف هجبحث هحَسی آهَصؽ، هـخلبت فٌی جبهغ وـَسی، 
لشاسدادی ٍ جبیگبُ ؿشوت ّبی یىپبسچِ ػبصی ٍ جبیگبُ فٌی ثخؾ ثْشُ ثشداسی دس عشح ٍ الضاهبت 

ای ثشگضاس ؿذ، ثِ وبس خَد ّبی ثشق هٌغمِّب وِ ثب هـبسوت وبسؿٌبػبى ٍ هذیشاى ؿشوتاجشای پشٍطُ
 پبیبى داد.

ٌذگؼتش، ّبی وٌتشل هخبثشات ایشاى)آی ػی اِع(،ساًیي فشآیّبی تبهیي ػیؼتنگفتٌی اػت ؿشوت
سای آٍیي  اّشام فٌبٍسی لذست، وشهبى تبثلَ، پیوبى خغَط ؿشق، ٍیؼتبجْبى، ّبی فشاًگش ثشػبم،اًذیـِ

 لیبى ٍیظى الجشص اص جولِ حبهیبى ایي ػویٌبس یه سٍصُ ثَدًذ. پیوبى خغَط گؼتش، آسهبى كٌؼت، في،

2 
ًوبیٌذُ وویتِ دس پٌل ػخٌشاًی حضَس 

 اتَهبػیَى ؿیشاص وٌگشُ
 اص اػتفبدُ .ؿَدهی هحؼَة ثشق ّبیؿجىِ دس پیجیذُ ٍ پیـشٍ كٌبیغ اص یىی پؼت اتَهبػیَى كٌؼت

 ّبػیؼتن ایي ّبی هـخلِ جولِ اص ػبختبسی پیچیذگی خبف ٍ وبهالً ػولىشدّبی هتٌَع، فٌبٍسیْبی

ثِ اسگبًْب ٍ ًْبدّبی دٍلتی ریشثظ، حضَس دسًٍذٍس 
 ای ٍ غیشُّبی ثشق هٌغمِّبی هٌبللبت ؿشوتلیؼت

73 
ثشًبهِ سیضی ثشای ثشگضاسی دٍهیي ػویٌبس وویتِ تخللی 

 اتَهبػیَى ٍ هخبثشات

 

* 

ًظش ثِ هَفمیت ثشگضاسی ػویٌبس ػبل گزؿتِ ٍ ثب ّذف 
تجذیل آى ثِ یه ثشًبهِ ػبالًِ ٍ عشح ٍ ثشسػی ٍ اسائِ 
ساُ حل ثشای هَضَػبت ٍ هـىالت سٍص ایي كٌؼت ٍ 

ّوفىشی، هبسوت ٍ ّوگشایی ثیي هتَلیبى ایجبد فضبی 
 .ّبی هختلفكٌؼت اتَهبػیَى ٍ هخبثشات دس ثخؾ

74 
ّوفىشی ٍ ّوىبسی ثب دفتش فٌی ٍ ًظبست اًتمبل ؿشوت 

 تَاًیش ثشای ثشًبهِ سیضی تذٍیي هـخلبت فٌی جبهغ
 
* 

 
اسائِ كَست هؼألِ ٍ ضشٍست تْیِ ٍ ًمـِ ساُ آى ثِ 

 .ّبی ػضَ وویتِؿشوتًْبد تَاًیش جْت حفظ هٌبفغ 
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 ضرح اقذام اقذامبت ردیف

 فـبس لَی ّبیثش پؼت وٌتشل ٍ ًظبست ٍ ػولىشد دس ولیذی ًمـی ّبػیؼتن ایي دیگش ػَی اػت. اص
 دُ اص ووتش ٍ ثَدُ ًَپب ًؼجتبً فٌبٍسی پؼت، اتَهبػیَى فٌبٍسی داسًذ. ثشق تَصیغ ٍ اًتمبل ّبیؿجىِ دس

  گزسد.هیIEC61850 جْبًی اػتبًذاسد ثشاػبع اػتبًذاسدػبصی دس هؼیش آى حشوت اص ػبل
 اًجبم ّذفوٌذ ٍ جبهغ ساُ ًمـِ یه ثب ّش چٌذ ّبػیؼتن ایي اجشای گزؿتِ ػبل پبًضدُ دٍسُ عَل دس

 ایشاًی، هذیشاى ٍ هٌْذػیي دػت ثِ ّبپشٍطُ ایي ثشداسی وبهل ثْشُ ٍ هذیشیت اجشا، اهب اػت، ًـذُ
 حجن ثِ تَجِ ثب .ًذاسد هـبثْی هٌغمِ ایي دس وِ اػت ًوَدُ ایجبد وـَس سا اسصؿوٌذی تجشثِ ٍ داًؾ
 ایي ثشداساى ثْشُ ٍ ػبصًذگبى وِ ّبییچبلؾ ٍ فـبس لَی ّبیپؼت ثخؾ دس ؿذُ تؼشیف ّبی پشٍط

 اص سفت ثشٍى ّذف ثب سا تخللی فشاگیش اًذیـی ّن ٍ تؼبهل یه ّؼتٌذ لضٍم هَاجِ آى ثب ّبػیؼتن
 ًبپزیش اجتٌبة ایي كٌؼت ساُ ًمـِ تذٍیي دس ؿذُ وؼت داًؾ ٍ تجبسة گیشی وبس ثِ ٍ ؿشایظ ایي

 ّبیؿشوت دس تخللی ّبیهجوَػِ ٍ ًیشٍ ٍصاست دس ؿجىِ هذیشیتی ًْبد ساػتب ایي دس اػت. ًوَدُ
 یه اص ّبػیؼتن ایي اص ثشداسی ثْشُ ًیض ٍ وبسفشهبیی ٍ گزاسیػیبػت ػٌَاى ثخؾ ثِ ایهٌغمِ ثشق
 ٍ ّبػیؼتن ایي اسائِ وٌٌذُ ّبیؿشوت ًْبد تـىلی ػٌَاى ثِ ایشاى ثشق كٌؼت ػٌذیىبی ٍ ػَ

 فشاگیش تخللی ّوفىشی ٍ ّوىبسی ایي دٌّذُ تـىیل ّؼتِ تَاًٌذهی ثخؾ ایي تخللی هـبٍساى
 ثبؿٌذ.

 
 :93دستاوردهای کویته در سال  اهن اقذاهات و .7

 میسان تأثیر دستبورد ردیف

 %30 ( ثب سٍػبی وویتِ ّبی هشتجظPeer to Peerایجبد ّوىبسی ثْتش ٍ ثلَست ػشضی ) 7

 %50 تذاٍم ّوفىشی ٍ ّوىبسی ثب اًجوي كٌفی ؿشوتْبی اتَهبػیَى كٌؼتی 2

 %85 ًضدیه ؿذى ثِ ًْبد تَاًیش ٍ ایجبد ثؼتش تجبدل ًمغِ ًظشات ٍ ّوىبسی دس حل هـىالت كٌؼت 3

 %95 ثشگضاسی ػویٌبس ثب اّذاف تؼشیف ؿذُ 4

 Conventional 90%جلَگیشی اص تؼشیف هٌبللبت ٍ پشٍطُ ّب ثلَست ػیؼتن  5

 %70 ػبصی جْت هـبسوت دس تلوین گیشی ّبی صیشثٌبییحضَس هَثش دس هجبهغ ٍ هشاوض هؤثش دس كٌؼت ٍ اػتجبس  6

 %70 ایجبد تلَیش تخللی ٍ داًؾ هحَس دس وٌبس تلَیش تجبسی اص ایي وویتِ ٍ ؿشوتْبی ػضَ آى 7

 %40 ثشًبهِ سیضی ٍ اجشای ثشًبهِ ّبی تَػؼِ ثبصاس ثشای هجوَػِ ؿشوتْبی ػضَ ٍ اكالح لشاسدادّبی ایي حَصُ 8
 

 :94برناهه های کویته در سال  .8

 

 موضوع ردیف
 تحققدرصذ 

 94تب ابتذای سبل  

 پیص بینی پیطرفت

  94در سبل  

 %100 %20 ثشگضاسی ػویٌبس اتَهبػیَى  7

 

2 

 

چبح وبتبلَي وویتِ تخللی اتَهبػیَى ٍ هخبثشات ػٌذیىب ثلَست فبسػی ٍ اًگلیؼی جْت اسائِ 
تخللی، ّبی ّبی ثشٍى هشصی، اسائِ دس ًوبیـگبُثِ ثب وویتِ تَػؼِ كبدسات ػٌذیىب دس فؼبلیت

ّبی ثشق ّبی هٌبللبت ؿشوتاسائِ ثِ اسگبًْب ٍ ًْبدّبی دٍلتی ریشثظ، حضَس دس ًٍذٍس لیؼت
 ای ٍ غیشُهٌغمِ

20% 100% 

 %100 %30 ّوىبسی هذاٍم ثب ؿشوت تَاًیش دفتش آلبی دوتش ػلیپَس هذیش ول دفتش فٌی اًتمبل تَاًیش 3

4 
ّبی تَػؼِ كبدسات، ػٌذیىب ثخلَف وویتِّبی تخللی ٍ  ػوَهی  ّوىبسی پیگیش ثب وویتِ

 ػبصاى، هٌْذػی هـبٍس دس ساػتبی تجذیل ؿذى ثِ فذساػیَى ثشقپؼت
20% 100% 

 %100 %10 ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصؿی تخللی 5

6 
ٍ ثْجَد جبیگبُ لشاسدادی ؿشوتْبی ّذف اػضبی وویتِ فؼبلیت دس ساػتبی تَػؼِ ثبصاسّبی كبدساتی 

 فؼبل دس ایي حَصُ
10% 60% 
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 عنواى کویته: انزژی های تجدید پذیز

 اطالعات کویته :  .1
تعداد ضزکتهبی  نبم کمیته

 عضو کمیته

تعداد اعضبی 

 هیئت رئیسه کمیته

 دبیز کمیته رئیس کمیته

 راحلِ لشل عَفلَ صالحیحویذرضا  6 65 ّای تجذیذپذیزوویتِ تخصصی اًزصی

 
 9831  تاریخ تشکیل کویته : .2

 
 اهداف تشکیل کویته: .3

ّای تجذیذپذیز تا وویتِ تخصصی اًزصی 31ّای تجذیذپذیز، اس اٍاعظ عال ّای اًزصی ٍ تغییز رٍیىزد جْاًی تِ اعتفادُ اس اًزصیتا تَجِ تِ افشایؼ رٍس افشٍى لیوت حاهل
 ظزفیت ٍ ّافزصت ٍ ایجاد هزتثظ همزرات ٍ ّاًاهِتذٍیي آییي در دٍلتی ٍ گیزیتصوین هزاوش تا ّوفىزی ایي سهیٌِ، ّواٌّگی ٍ در فؼال ّایؽزوت فؼالیت ّذف عاهاًذّی

ّای ػضَ  ّای تجذیذپذیز عٌذیىا تِ ؽزح سیز تِ تأییذ ٍ تصَیة ؽزوتاّذاف ٍ هأهَریت ّای وویتِ تخصصی اًزصی تزای اػضای خَد تؾىیل ؽذُ اعت. تجاری ّای
 وویتِ رعیذُ اعت:

 

 هدف ردیف

 اًزصی تلفات واّؼ ٍ ًَ ّایاًزصی هزتثظ همزرات ٍ ّاًاهِ آییي تذٍیي در دٍلتی ٍ گیزی تصوین هزاوش تا ّوفىزی ٍ هؾاروت ّواٌّگی، 1

 خذهات ٍ تَلیذ ویفیت تْثَد راعتای تلفات در واّؼ ٍ ًَ ّای اًزصی سهیٌِ در فؼال ّای ؽزوت فؼالیت عاهاًذّی 2

 ًَ ّای اًزصی سهیٌِ در تزق  صٌؼت خصَصی تخؼ ٍ تحمیماتی هَعغات ّا، داًؾگاُ تیي داًؼ تثادل ٍ هؾاروت گغتزػ 3

4 
ّای سیغت هحیغی ٍ تَعؼِ تَلیذ تزق اس هٌاتغ ٍ ووه تِ واّؼ آالیٌذگی ًَ ّای اًزصی صٌؼت حَسُ در تجاری ّای ظزفیت ٍ ّا فزصت ایجاد
 پان

 

 اعضای هیأت رئیسه و جلسات بزگزار شده:اطالعات  .4
 جلغِ 98 تعداد جلسبت تطکیل ضده: 

 
 تعداد غیبت تعداد حضور اسبمی اعضبی هیئت رئیسه کمیته ردیف

 2 *91 حویذرضا صالحی 1

 9 *91 واٍُ خذاهِ 2

 1 1 پَرداٍٍد اؽزفی 3

 6 3 فزاهزس اٍیغی 4

 99 2 اهیزحغیي هیزآتادی 5

 
 جلغات خارج اس عٌذیىاتا احتغاب *   

  



 

 انزژی هبی تجدید پذیزگزارش عملکزد کمیته  مجمع عمومی عبدی سبلیبنه سندیکب

 
 

 
 

05 
 

  :93کویته در سال  و هصوبات بزناهه ها .5

 مصوببت ردیف

محقق 

 ضده

 )درصد(

در حبل 

انجبم 

 )درصد(

 توضیحبت

1 

تحث ٍ تزرعی در هَرد الیحِ اعاعٌاهِ ادغام عاًا ٍ عاتا 
ًظزات پیؾٌْادی وویتِ در هتي )عاتثا ( ٍ ارائِ ًمغِ 

هؾىالتی وِ در عاًا ٍجَد ای وِ اس تىزار گًَِاعاعٌاهِ تِ
دارد جلَگیزی ؽَد. پیؾٌْادات هذوَر در لالة ًاهِ ٍ ًیش در 

ای حضَری تِ آلای دوتز اهیزی رئیظ وویتِ ًیزٍی جلغِ
وویغیَى اًزصی هجلظ ؽَرای اعالهی ارائِ ٍ تَعظ ایؾاى 

 هَرد تاییذ ٍ پیگیزی لزار گزفت.

65% 65% 

ّن اوٌَى ایي وویتِ ایي هَضَع را اس عزیك پیگیزی ٍ 
 یتزرع یاصل َىیغیوِ وو یاجتواػ َىیغیدر ووالیحِ 

ٍ دوتز اهیزی  اعت یاعاعٌاهِ اعت در حال تزرع
هجلظ  یاجتواػ غغَىیوو ظیرئ خاهىاًی ًیش اس عزیك

تیایذ ٍ در در اعاعٌاهِ  اًذ تاایي هَضَع را عزح وزدُ
صحي تصَیة ؽَد وِ ٌَّس ایي هَضَع در دعتَر وار 

 جلظ لزار ًگزفتِ اعت.صحي ػلٌی ه

2 
ّای تجذیذپذیز در راعتای تثذیل وویتِ تِ عٌذیىای اًزصی

 ىّای عٌذیىا جْت تثذیل ؽذى تِ فذراعیَعیاعت
65% 5% 

تِ اًجام ؽذُ اعت ٍ تحمك ایي یالذاهات السم تَعظ وو
 هصَتِ هٌَط تِ الذاهات ّیات هذیزُ عٌذیىا اعت.

3 
ّای هزتثظ تا اًزصیّای ػضَیت وویتِ در وارگزٍُ 

 تجذیذپذیز عاًا
25% 25% 

ّای وویتِ، تاوٌَى هتاعفاًِ ػلیزغن ارعال ًاهِ ٍ پیگیزی
 عاًا الذام هٌاعثی در ایي تارُ اًجام ًذادُ اعت.

4 
تؾىیل وٌغزعیَم جْت هؾاروت تا ایذرٍ در عزهایِ گذاری 

 تزای تَلیذ علَل خَرؽیذی
955%   

5 

گذاراى خارجی جْت اجزایی ؽذى  رایشًی تا  ایذرٍ ٍ عزهایِ
 1ّذف هٌذرج در تٌذ

 

85% 85% 

عی جلغات وویتِ تا هذیزاى ٍ وارؽٌاعاى ایي عاسهاى ٍ 
جلغات اػضای وویتِ ٍ ًیش عزهایِ گذاراى خارجی ووثتِ 

 .در حال رایشًی تزای اجزایی ؽذى  آى اعت

6 
 حضَر در وارگزٍُ اًزصی ّای تجذیذپذیز تَاًیز

955% 955% 
هىاتثات ٍ پیگیزیْای وویتِ اس عٌذیىا جْت حضَر عی 

 در ایي وویتِ دػَت تِ ػول هی آیذ.

 

 انجام شده توسط کویته: فعالیت های .6

 ضزح اقدام ردیف

1 
تزًاهِ ؽؾن تَعؼِ ٍ ّای تجذیذپذیز در لاًَى تزًاهِ پٌجغالِ پٌجن تَعؼِ  ٍ ارائِ پیؾٌْادات جْت درج در لاًَى تزرعی تٌذّای لاًًَی هزتثظ تا اًزصی

 ارائِ آى تِ ّیات هذیزُ عٌذیىا

 ّای تجذیذپذیزالوللی اًزصیحضَر در ّفتویي ًوایؾگاُ تیي 2

3 

ّای تجذیذپذیز تا حضَر الوللی اًزصیآى در حاؽیِ ّفتویي ًوایؾگاُ تیي تَعؼِ تز تاثیزگذار ػَاهل ٍ تجذیذپذیز ّایاًزصی تخصصیتزگشاری ًؾغت 
 هذت سهاى خزیذ تضویٌی،  اس اًزصی ّای ًَ تا تَجِ تِ تجزتِ دًیا تَلیذی ٍالؼی ؽذى لیوت خزیذ تزقهذیزاى ارؽذ ٍسارت ًیزٍ ٍ تَاًیز تا هحَرّای 

  داخلی تَلیذات حوایت اس عاخت داخل ٍ رلاتتی ؽذى،   تزق

 ّای تجذیذپذیز گزدآٍری لَاًیي ٍ همزرات هزتثظ تا اًزصی 4

 ّای تجذیذپذیز تِ اػضای وویتِّای اًزصیّای هزتثظ تا پزٍصُاعالع رعاًی هٌالصات ٍ فزاخَاى 5

 سادُ رییظ پضٍّؾگاُ ًیزٍتزگشاری جلغِ ػوَهی وویتِ تا حضَر دوتز لاضی 6

 ًَ ایزاى )عاًا( ّایعاسهاى اًزصی هٌْذط آرهَدلی هذیز ػاهل ٍلتتا حضَر  تِیوو یجلغِ ػوَه یتزگشار 7

 دوتز اهیزی خاهىاًی عخٌگَی وویغیَى اًزصی هجلظ ؽَای اعالهی تا حضَر  تِیوو یجلغِ ػوَه یتزگشار 8

9 
ٍ  تزگشاری جلغِ ّیات رییغِ وویتِ تا دوتز ًَرٍسسادُ هؼاٍى ٍسیز صٌؼت ٍ هؼذى ٍ رییظ عاسهاى گغتزػ ٍ ًَعاسی صٌایغ)ایذرٍ( تِ هٌظَر تحث

 گذاری در سًجیزُ تَلیذ علَل خَرؽیذیهؾاروت تخؼ خصَصی جْت عزهایِتزرعی در هَرد 

 ّای وزُّای ػضَ وویتِ تا تغْیالت ٍیضُ جْت ؽزوت در ًوایؾگاُفزاّن عاسی فزصت اعتفادُ ؽزوت 11

 رایشًی تا عاًاّای فتٍَلتاییه اػضای وویتِ اس عزیك هىاتثِ ٍ پیگیزی هغالثات ٍ هؾىالت دریافت صَرت ٍضؼیت پزٍصُ 11

 ّای ارعالی تَاًیز ٍ ٍسارت ًیزٍّای ػضَ پیزٍ ًاهِّای صادراتی تِ ؽزوتهؼزفی فزصت 12

ّای تجذیذپذیز در وؾَرّای ّوغایِ اس جولِ ػزاق تِ دفتز تَعؼِ صادرات ّای ػضَ جْت ّوىاری ٍ هؾاروت در اًجام پزٍصُهؼزفی تؼذادی اس ؽزوت 13
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 عیٍ صذٍر خذهات فٌی ٍ هٌْذ

 هؼزفی ؽزوتْای ػضَ وویتِ تِ ؽْزداری تْزاى 14

 

 :93در سال  دستاوردهای کویته اهن اقداهات و .7
 را تاهیي ًوَدُ اعت. ٍ اػضای عٌذیىا ًتایج هؾخص ٍ هؼیٌی وِ اس تحمك هصَتات ٍ پیگیزی ّای وویتِ حاصل گزدیذُ ٍ هٌافغ اػضای وویتِ دستبوردهب: 

 میزان تأثیز دستبورد ردیف

1 

 

2 

 عال 25عال تِ  6هذت سهاى خزیذ تضویٌی تزق  تَلیذی اس هٌاتغ تجذیذپذیز اس افشایؼ 
 ّای تجذیذپذیز ؽزوت تَاًیزػضَیت در وویتِ اًزصی

رعاًی رٍعتایی تَاًیز جْت هؼزفی تِ هؼزفی لیغت تِ رٍس ؽذُ وویتِ تِ دفتز تزق
 ت تَاًیزتِ ػٌَاى ًٍذٍرلیغ ّای تَسیغ تِ درخَاعت دفتز هزتَعِؽزوت

 

 

واّؼ ریغه عزهایِ گذارای ٍ افشایؼ توایل عزهایِ 
 گذاراى خارجی ٍ داخلی

افشایؼ لذرت چاًِ سًی ٍ التی گزی عٌذیىا ٍ 
تاثیزگذاری در تحمك خَاعتِ ّای اػضا ) اس جولِ تٌذ 
فَق الذوز( ، آؽٌایی دیگز عاسهاًْا اس جولِ ؽْزداری 

 تْزاى تا عٌذیىا ٍ ...
 جْت ؽزوت در هٌالصاتتغْیل حضَر اػضا 

 

 :94بزناهه های کویته در سال  .8

 موضوع ردیف
 درصد تحقق

 94تب ابتدای سبل  

 پیص بینی پیطزفت

  94در سبل  

1 
رایشًی ّا ٍ تؼاهالت تیؾتز تا عٌذیىا جْت تاثیزگذاری  ٍ تصوین گیزی در تؼییي  لیوت خزیذ 

 تضویٌی تزق تَلیذی اس هٌاتغ تجذیذپذیز
35% 65% 

 %85 %25 حضَر هَثز عٌذیىا در ارسیاتی ؽزوتْا جْت حضَر در هٌالصات 2

 %955 %95 تذٍیي ٍ اصالح اعٌاد هٌالصات ٍ لزاردادّای اًزصی ّای تجذیذپذیز 3

4 
تزًاهِ ریشی جْت هؾاروت ٍ ّوىاری تا عزهایِ گذاراى خارجی ) تا تَجِ تِ افشایؼ توایل 

 سهاى خزیذ تضویٌی تزق تجذیذپذیز حاصل ؽذُ اعت( ؽزوتْای خارجی وِ در ًتیجِ افشایؼ هذت
6% 85% 

 %65 %85 تزًاهِ ریشی جْت تؾىیل وٌغزعیَم تزای تَلیذ علَل خَرؽیذی در حجن تاال 5
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 پیوانکاراى خغوط انتقال نیرو عنواى کویته:

 اعالعات کویته :  .1
 دبیر کمیته رئیس کمیته کمیته تعداد اعضبی هیئت رئیسه نبم کمیته

 حسیي ضشیفی ػلی تخطی 7 وویتِ پیواًىاساى خغَط اًتمال ًیشٍ

 
 77/2/89تاریخ تشکیل کویته :  .2

 
 اهداف تشکیل کویته: .3

 هدف ردیف

 تالش تشای ضىل گیشی ضشایظ هتَاصى ٍ سلاتتی  1

 سایضًی ٍ هزاوشُ تا هشاوض تصوین ساصی وطَس توٌظَس ایفای ًمص هَثش دس فشایٌذ سیاست گزاسی صٌؼت تشق ٍ پایص تصویوات  2

 دس صٌؼت تشق وطَساستما خایگاُ ٍ ضأى هٌْذسی ٍ پیواًىاسی  3

 EPCحفظ خاهؼیت پشٍطُ ّا ٍ ایداد ضشایظ تشای تمَیت پیواًىاساى داخلی دس ساستای اخشای پشٍطُ ّای تضسي تصَست  4

 ضٌاسایی فشصت ّا ٍ تْذیذّا دس تاصاسّای داخلی ٍ اعالع سساًی ٍ الذام دس هَسد آًْا 5

 عشح ٍ تشسسی سیاست ّای ولی تشًاهِ تَسؼِ وطَس دس خلسات وویتِ ٍ وسة ًظشات اػضا ٍ اسائِ آى تِ سٌذیىا  6

 دفاع اص حمَق ٍ حوایت اص هٌافغ اػضای وویتِ 7

 ساهاًذّی فؼالیت اػضا دس ساستای تْثَد ویفیت تَلیذ ٍ خذهات 8

 ای وویتِ دس تاهیي هٌافغ اػضا ٍ سفغ هطىالت ٍ اختالف ًظشّاایداد تؼاهل تا ولیِ اػضا دس صهیٌِ ضٌاخت تَاًوٌذی ّ 9

11 
اخشایی تشسسی سٍش ّای ٍاگزاسی واس دس سغح وطَس اػن اص ساصهاى ّا، ٍصاستخاًِ ّا ٍ ضشوت ّای تشق هٌغمِ ای توٌظَس سیاست گزاسی ٍ تؼییي سٍیِ 

 یىساى

 پیاهذّای اثشگزاس اص خولِ پیگیشی هطىالت ٍ هغالثات اػضاتشسسی ولیِ اهَس اػضاء ٍ پیگیشی آًْا دس خْت واّص  11

 عشح ٍ تشسسی سیاست ّای التصادی دس خلسات وویتِ ٍ وسة  ًظش اػضاء  12

 تشٍیح استثاط ًضدیه تش اػضاء ٍ گستشش تفاّن 13

 

 اعالعات اعضای هیأت رئیسه و جلسات برگزار شده: .4
 خلسِ 7تعداد جلسبت تطکیل ضده: 

 تعداد غیبت تعداد حضور کمیته هیئت رئیسه اعضبیاسبمی  ردیف

 - 7 ػلی تخطی 1

 7 6 اوثش عالذاسیاى 2

 - 7 هحوَد فتَسُ چی 3

 3 4 حویذ حسیي صادُ 4

 2 5 سیذ ػلی هیش هیىائیل صادُ گاى 5

 2 5 سیذ ػلی لشیطی 6

 6 7 هضیذآتادیآلای  7
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  :93کویته در سال  و هصوبات برناهه ها .5

 موضوع ردیف

 میسان پیطرفت
 نتبیج حبصل از اقدام یب

 دلیل دالیل عدم تحقق 
محقق 

 ضده

در حبل انجبم 

 )درصد(

7 
دسخَاست اسائِ هطىالت اػضا تا تشق هٌغمِ ای غشب خْت عشح 

 تَاًیش  –دس واسگشٍُ هطتشن سٌذیىا 
- " 

 تَاًیش  –ػذم اتخار تصوین دس واسگشٍُ سٌذیىا 
 

 دس دست پیگیشی اص ّیات هذیشُ سٌذیىا " - تشسسی چگًَگی ادغام وویتِ ّا ٍ تطىیل فذساسیَى  2

3 
 ضٌاسایی پیواًىاساى داسای ستثِ تٌذی هطىل داس

" - 
 اًؼىاس تِ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی وطَس

 

4 
هطاسوت ٍ حضَس حذاوثشی دس اًتخاتات دٍسُ خذیذ ّیات هذیشُ 

 - " سٌذیىا
یىی اص اػضا دس ّیات هذیشُ هحتشم حضَس 

 سٌذیىا
 

5 
 ّا تشسسی هَاسد هغایش تا لاًَى، تخطٌاهِ ٍ دستَسالؼول

- " 
 دس دست پیگیشی اص عشیك وویتِ حمَلی سٌذیىا

 

 اًؼىاس هطىالت تِ ضَسای ّواٌّگی تطىل ّا - " تشسسی هطىالت اػضا دس خصَظ هالیات تش اسصش افضٍدُ  6

 

 :شده توسظ کویتهانجام  فعالیت های .6
 ضرح اقدام ردیف

 تَاًیش –دسخَاست اسائِ هطىالت اػضا تا تشق هٌغمِ ای غشب خْت عشح دس واسگشٍُ هطتشن سٌذیىا  1

 تشسسی چگًَگی ادغام وویتِ ّای خظ ٍ پست ٍ تطىیل فذساسیَى یا سٌذیىای پیواًىاساى 2

 ضٌاسایی پیواًىاساى داسای ستثِ تٌذی هطىل داس 3

 سًٍذ ّن اًذیطی وویتِ تا سایش وویتِ ّا تشسسی 4

 دسخَاست ًظشات ٍ پیطٌْادات اػضا دس خصَظ تشًاهِ واًذیذّای دٍسُ خذیذ ّیات هذیشُ 5

 تشسسی هَضَع تشٍص سفتاسّای هغایش تا لاًَى، تخطٌاهِ ٍ دستَسالؼول ّا 6

7 
َس ٍ هطاسوت حذاوثشی دس هدوغ ػوَهی ٍ اًتخاتات دٍسُ خذیذ ّیات فشاخَاى هدوغ ػوَهی وویتِ ّای خغَط ٍ دول ّای اًتمال ًیشٍ توٌظَس حض

 هذیشُ سٌذیىا

 تشسسی هطىالت اػضا دس خصَظ هالیات تش اسصش افضٍدُ 8

9 
فٌی ضَسای ی تحث ٍ تشسسی ٍ تْیِ لیست هَاسد لاتل عشح دس ضَسایؼالی فٌی ٍ اسائِ آى تِ آلای هٌْذس فتَسُ چی )ًوایٌذُ سٌذیىا دس واسگشٍُ ضَسایؼال

 ّواٌّگی تطىل ّا(

 
 : 93دستاوردهای کویته در سال  اهن اقداهات و .7

 میسان تأثیر دستبورد ردیف

 %99 یداد تؼاهل هاتیي ولیِ اػضا ٍ پیگیشی اهَس دس صهیٌِ تاهیي هٌافغ اػضا ٍ هشتفغ ساصی هطىالت ٍ اختالف ًظشّاا 7

2 
تشسسی سٍش ّا ٍ چالص ّای ٍاگزاسی واس دس سغح وطَس اػن اص ٍصاستخاًِ ّا، ساصهاى ّا ٍ ضشوت ّای تَصیغ سشاسش وطَس تِ 

 هٌظَس سیاست گزاسی ٍ تؼییي سٍیِ اخشایی یىساى ٍ لاًًَی 
79% 

 %79 ضٌاسایی فشصت ّا ٍ تْذیذّا دس تاصاس ٍ اعالع سساًی ٍ الذام دس خصَظ آًْا 3

 %69 ًوایٌذُ وویتِ دس واسگشٍُ ضَسایؼالی فٌی ضَسای ّواٌّگی تطىل ّاحضَس  4

 :%89 پیگیشی ٍ هىاتثِ تا هشاخغ ریصالح خْت تْیِ تخطٌاهِ تؼذیل ٍ سایش تخطٌاهِ ّا 5

 %799 ساُ اًذاصی سایت وویتِ دس خْت اعالع سساًی تِ اػضای وویتِ 6

 %799 لشاسدادّاتشسسی ٍ اسائِ تٌذ ّاسدضیپ یا ػصش ٍ حشج دس  7
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 :94برناهه های کویته در سال  .8

 
 

 موضوع ردیف
 درصد تحقق

 94تب ابتدای سبل  

 پیص بینی پیطرفت

  94در سبل  

 %799 - لیوت گزاسی فْشست تْای خغَط َّایی اًتمال ٍ فَق تَصیغ ًیشٍی تشق 1

 %799 - تحث ٍ تشسسی خظ هطی پیواًىاساى دس هٌالصات 2

 %799 %59 تذٍیي لشاسداد تیپ پیواًىاسیپیگیشی هغالثات ٍ  3

 %799 - 94تحث ٍ تشسسی اّذاف ٍ تشًاهِ وویتِ دس سال  4

 %799 - تشسسی تثذیل وویتِ تِ اًدوي یا ادغام تا سایش وویتِ ّا 5

 %799 - 94تطىیل هٌظن خلسات وویتِ دس سال  6

 %799 - سفغ هَاًغ ٍ هطىالت اػضاء اص عشیك ّن افضایی ٍ تؼاهل اػضا تا ضشوت ّای دٍلتی  7



 

 مجمع عمومی عبدی سبلیبنه سندیکب
 پیمبنکبران و سبزندگبنگسارش عملکرد کمیته 

 پست هبی فشبر قوی 
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 سازندگان پست های فشارقویپیمانکاران و عنوان کمیته: 

 اطالعات کمیته :  .1

 نبم کمیته
تعداد شرکتهبی 

 عضو کمیته

تعداد اعضبی 

 هیئت رئیسه کمیته

 دبیر کمیته رئیس کمیته

 ؿشکت  58 کویتِ تخللی ػاصًذگاى پؼت ّای فـاسلَی 
ًفش  2ًفش اكلی ٍ  7

 ػلی الثذل
 هؼائلیهْذی  تْشٍص ػلغاًضادُ

 

  1379 تاریخ تشکیل کمیته : .2
 

   اهداف تشکیل کمیته: .3
 اهداف کمیته

اسکاى اعاق فكش ّیأت هذيشُ ػٌذيكا دس ساػتای اداسُ ٍ تشًاهِ تؼْیل استثاط تا اػضاء ٍ ػايش اسکاى ػٌذيكا تا تَجِ تِ ًمؾ کویتِ ّای تخللی تؼٌَاى يكی اص 
 سيضی اجشايی کویتِ تخللی ػاصًذگاى پؼت ّای فـاس لَی ػٌذيكای تشق ايشاى تش اػاع:

 اػاػٌاهِ 16اّذاف ػٌذيكا هٌذسج دس هادُ  –الف 
 چْاسچَب ػاصهاى فؼلی –ب 
 اػاػٌاهِ ػٌذيكا 43هلحَػ ًظش لشاسداؿتي هادُ  –ج 
 ًظشات جوغ آٍسی ؿذُ اػضاء کویتِ پؼت ّای فـاس لَی –د 
 ػايش هأهَسيت ّای اسجاػی حؼة لضٍم ّیأت هذيشُ هحتشم ػٌذيكا ٍ ّوچٌیي ػايش ًكات ٍ هَاسد دس جْت تأهیي هٌافغ اػضاء –ُ 

 

 :کمیته تشکیل شده تعداد جلسات .4

 دس دٍسُ سياػت آلای هٌْذع ػلغاًضادُ( 1394تیش  14جلؼِ الثتِ تا  11جلؼِ دس دٍسُ سياػت آلای هٌْذع حكیوی ٍ  10) 

 تعداد غیبت تعداد حضور کمیته هیئت رئیسه اسبمی اعضبی ردیف

 0 11 تْشٍص ػلغاًضادُ 1

 1 10 ُاهیش عاّشصاد 2

 3 18 اکثش َّؿیاس 3

 3 18 یفشيثشص هَجث 4

 1 10 غفؼلیاىلػلی هحوذ  5

 3 8 ػلی ػمائی 6

 3 18 اتارس هیشصايی 7

 4 7 سضا تْشاًی 8

 1 10 هؼؼَد ػؼادتی 9

 5 6 داٍد اؿشفی پَس 11

 8 3 اكغش ًلش آتادی 11
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  : خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته  .5
 مالحظبت تبریخ  اقدامبت و دستبوردهبی کمیته  ردیف

 اًتمال ٍ فَق تَصيغ ًیشٍ فْشػت تْای پؼتْای 1
تا  1391اص خشداد 
 1391اػفٌذ 

هؼاًٍت تشًاهِ اهَس ًظام فٌی  21/2/1392هَسخ  13273ًاهِ ؿواسُ تش اػاع (1
سيضی ٍ ساّثشدی سئیغ جوَْس فْشػت تْای تْیِ جْت اخز تايیذيِ تشای 

ؿشکت هـاًیش ٍ ؿشکتْای تشق هٌغمِ ای جْت تشسػی ٍ اظْاس ًظش  ػٌذيكا،
گشديذُ اػت کِ ٌَّص پاػخی اص ػوت ؿشکتْای تشق هٌغمِ ای تِ  اسػال

 هؼاًٍت ساّثشدی اسػال ًـذُ اػت.
ّیات هذيشُ کِ دس آى سيیغ ٍ دتیش کویتِ حضَس  1392خشداد  12(دس جلؼِ 2

داؿتٌذ  ، تـكیل کویتِ يا اهَس دائوی پايؾ ٍ آهايؾ فْاسع تْا تِ تلَية 
 ت.سػیذ کِ تاکٌَى ػولیاتی ًگشديذُ اػ

(تا تـكش اص صحوات جٌاب آلاياى هٌْذػیي ػلغاًوحوذی، ػلغاى صادُ ٍ 3
 احوذی ٍ جٌاب آلای دکتش هَجثی

2 
تشسػی ٍ پیگیشی الحاق تٌذ ّاسدؿیپ تِ  تذٍيي،

لشاسدادّا توٌظَس ايجاد تؼتش هزاکشُ تیي عشفیي 
 لشاسداد تذٍى ًیاص تِ هشاجؼِ تِ هحاکن لضايی

تا هشداد  1391اص تیش 
1392 

ػلی سغن پیگیشيْای اًجام ؿذُ ٍ ػلی سغن اّویت، هَضَع ّاسدؿیپ تِ ًَػی 
 لَُ لضائیِ ٍ هجلغ هؼلك هاًذُ اػت. -اتاق ايشاى -دس هشتغ تَاًیش

3 

پیگیشی اًجام اكالحات دس تخـٌاهِ اسصی هؼاًٍت 
 80776/100ساّثشدی سيیغ جوَْس تِ ؿواسُ 

تا تـكیل جلؼات دسٍى کویتِ  11/10/1391هَسخ 
ای، تیي کویتِ ای تا تؼاهل ٍ ّوكاسی ػتَدًی 

تؼاهل ٍ  ٍ ػٌذيكا لشاسدادی  -کویتِ حمَلی
تـكل ٍ ّوچٌیي  6تیي تـكلی تا حضَس ّوكاسی 

ّای هالی ٍ  تشگضاسی جلؼات تا دفتش تشسػی
تاصسگاًی  ؿشکت تَاًیش ٍ ّوچٌیي تـكیل جلؼِ تا 

هؼاًٍت تشًاهِ سيضی ٍ ًظاست ساّثشدی سيیغ 
 جوَْس

تا  1391دی هاُ اص 
 1392هشداد 

هؼاًٍت ساّثشدی ٍ ّوچٌیي اسػال ًاهِ  –(اسػال ًاهِ ّای گًَاگَى تِ تَاًیش 1
 تِ ؿَسای ّواٌّگی تـكلْا

تـكل عی  6(اسػال پیؾ ًَيغ جْت اكالح تخـٌاهِ اسصی هَسد تايیذ 2
 هشداد تـكیل ؿذُ اػت. 13ٍ  6جلؼاتی کِ دس 

ذع تیات ٍ جٌاب آلای هحوذی سئیغ ( تا تـكش ٍيظُ اص جٌاب آلای ه3ٌْ
 لشاسدادی -هحتشم ٍ دتیش هحتشم کویتِ حمَلی 

4 

 ؿاهل: تشگضاسی ًـؼت ػوَهی تا اػضای کویتِ
کویتِ  1392اسائِ گضاسؽ ػالیاًِ، اسائِ تشًاهِ ػال 

اسػال ٍ اسائِ فشم ًظش خَاّی تِ حاضشيي ٍ ػپغ 
 تِ توام اػضای کویتِ emailهَاسد اص عشيك 

 کاّؾ ػغح هـاسکت تِ ػٌذيكاًتیجِ: اسائِ ػاسضِ  1392تیش  4

5 
حضَس دتیش کویتِ تَػؼِ كادسات ػٌذيكا دس جلؼِ 

 کویتِ ٍ اسائِ گضاسؽ دستاسُ ايي کویتِ
 تؼاهالت تیي کویتِ ای 1392تیش 17

6 
اسائِ پیـٌْاد جْت ايجاد ؿفافیت دس تؼشفِ ّای 

 گوشکی تجْیضات تشلی
 هاًذ.تذٍى ًتیجِ  1391هاُ  آرس

7 
پیگیشی لشاسدادّای تیپ ٍ لضٍم تغییش ٍ اكالح دس 

لاًَى هٌاللات ٍ تغییش ٍ اكالح آيیي ًاهِ 
 هؼاهالت دٍلتی

 تذٍى ًتیجِ هاًذ. 1392اسديثْـت 

 لشاس ؿذ دس ػتثشاى هغشح گشدد 1392اسديثْـت  اسائِ ٍ دػتِ تٌذی هـكالت فؼالیي كٌؼت تشق 8

9 
ٍصاست ًیشٍ تا حضَس گاًِ  9تشسػی اٍلَيتْای 

 ًوايٌذُ هحتشهِ سٍاتظ ػوَهی ػٌذيكا
اسديثْـت ٍ خشداد 

1392 

دس هثحث ٍاگزاسيْا ٍ  1392ًتیجِ: اٍلَيت ٍصاست ًیشٍ دس تخؾ تشق دس ػال 
 ػاخت ٍ تَػؼِ ًیشٍگاُ ّا هی تاؿذ

 ايي دسحالیؼت کِ اًشطی تشق حثغ ؿذُ کن ًذاسين.

10 
تا  NGOدس تشسػی ػاختاس ٍ اّویت ّیات هذيشُ 

حضَس جٌاب آلای هٌْذع ػیاػی ساد هذيش هحتشم 
 سٍاتظ ػوَهی ػٌذيكا

 1391تْوي 
لضٍم تمَيت هالی ػٌذيكا ٍ تَجِ تیـتش تِ اًتخاب اؿخاف جْت ّیات هذيشُ 

 سای تِ تشًاهِ ّا ٍ هغالثِ ٍ پیگیشی اص آًْا جْت تحمك آى -ػٌذيكا
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 هؼشفی کتاب دس لالة ايؼتگاُ اًذيـِ 11
تا هشداد  1391خشداد

1392  

 کتاب فیل ٍ اطدّا
 کتاتْای دکتش سًاًی

 کتاتْايی اص دکتش ػشيغ الملن

12 
عشح هـكل تماتل ػاصًذگاى ٍ تَصيغ کٌٌذگاى 

 تجْیضات تا پیواًكاساى
  - 1392هشداد 

 تِ ًیشٍؿعشح هـكل ستثِ تٌذی پیواًكاساى دس س 13
تا  1391اص دی هاُ 
 1392هشداد 

پیگیشی هَجذاًِ ًوايٌذگاى کویتِ پؼت ػاصاى آلاياى هٌْذػیي داٍد تِ هَجة 
ػلغاًوحوذی ٍ ػمائی کویتِ اسصياتی ٍ تـخیق كالحیت ػٌذيكا  -اؿشفی پَس

 فؼال گشديذ

14 
 –تؼاهل دٍعشفِ تؼیاس هَثش تا کویتِ حمَلی 

 لشاسدادی ػٌذيكا
تا  1391اص خشداد 
 1392هشداد 

ؼادتی ػضَ ّیات سئیؼِ کویتِ پؼت تؼٌَاى تا تـكش اص آلای هٌْذع هؼؼَد ػ
 لشاسدادی -ًوايٌذُ کویتِ پؼت دس کویتِ حمَلی

15 
تذٍيي ٍ تلَية آئیي ًاهِ کویتِ ٍ پیگیشی اتالؽ 

 آى تا ؿشکت دس جلؼِ  ّیات هذيشُ ػٌذيكا
 

تاکیذ کویتِ پؼت تش تذٍيي ٍ تثییي ًحَُ استثاط کویتِ ّا تا ّن ٍ تؼشيف ٍ 
 یش گزاسی هلَتات کویتِ ّا تش تلویوات ّیات هذيشُ ػٌذيكاتاکیذ تش ًحَُ تاث

16 
پیگیشی تـكیل جلؼِ تا سيیغ ػاصهاى هالیاتی کل 

 کـَس
 سيیغ ػاصهاى هالیاتی، ٍلت جلؼِ ًذادًذ 1392تیش 

17 
پیگیشی تـكیل جلؼِ تا لؼوت حمَلی تَاًیش ٍ 

ػاصهاى تاصسػی کل کـَس جْت جلَگیشی اص ضثظ 
 ضواًتٌاهِ ّا

 ًتیجِ هاًذُ اػت.تی  

18 
حضَس دس جلؼات  کویتِ ػوَهی التلادی ٍ تاهیي 

 هالی ػٌذيكا 
 

تا تـكش اص آلای هٌْذع اتارس هیشصايی ًاية سئیغ کویتِ پؼت تؼٌَاى ًوايٌذُ 
 هیي هالی ػٌذيكاأکویتِ پؼت دس کویتِ  ػوَهی التلادی ٍ ت

19 
پیگیشی اص سٍاتظ ػوَهی ػٌذيكا جْت اًؼكاع 

 84الت پیواًكاساى کِ دس ًتیجِ  ؿواسُ تیـتش هـك
 ػتثشاى تِ پیواًكاساى اختلاف دادُ ؿذ

 تا تـكش ٍيظُ اص سٍاتظ ػوَهی ػٌذيكا  

20 

تشسػی ػلل کاّؾ ػغح هـاسکت دس ػٌذيكا دس 
کویتِ پؼت تا حضَس جٌاب آلای هٌْذع فاسػی 

سياػت هحتشم، جٌاب آلای هٌْذع كالحی دتیش ٍ 
ٍ جٌاب آلای هٌْذع ػضَ هحتشم ّیات هذيشُ 

ػلی ػیاػی ساد هذيش هحتشم سٍاتظ ػوَهی ٍ 
 هـاٍس ػٌذيكا

 1392تیش  31

 ًتیجِ :
 (لضٍم تمَيت هالی ػٌذيكا1
 (لضٍم توشکض تیـتش تین اجشايی ػٌذيكا تش هـكالت اػضا2
 (لضٍم تغییش دس اػاػٌاهِ ػٌذيكا3
 (لضٍم لحاػ ٍصى کویتِ ّا دس اًتخاتات ّیات هذيشُ ػٌذيكا4
تِ ؿٍکاس اًتخاتات ّیات هذيشُ ٍ ٍجَد ًوايٌذگاى س لضٍم تغییش ػاص(5

 ّای گًَاگَى دس ّیات هذيشُ ػٌذيكا
(لضٍم تغییش دس ػاصٍکاس اًتخاتات کویتِ ّا تگًَِ ای کِ اػضای 6

ّیات سئیؼِ آى ٍلت كشف تشسػی ٍ اًتمال هـكالت اػضا تِ ّیات 
 هذيشُ ػٌذيكا تٌوايٌذ.

ّا،  هذيشُ ػٌذيكا ٍ چِ دس اًتخاتات کویتِ ( چِ دس اًتخاتات ّیات7
 هؼیاس تشًاهِ افشاد تاؿذ تا كشف ؿْشت آًْا.
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 تولید پراکندهعنواى کویته: 

 اطالعات کویته:  .1
ضرکتهبی تعداد  نبم کمیته

 کمیته عضو

تعداد اعضبی 

 کمیته هیئت رئیسه

 دبیر کمیته رئیس کمیته

 5 22 کویتِ ترصصی تَلیس پطاکٌسُ
 ( 12/11/33)تا هَضخ  ظازُ یعزی طضایعل

 (**تاکٌَى 12/11/33هْسی هسائلی )اظ 
 سَفلَضاحلِ لعل

تطای اًتراب ضییس ٍ ًایة ضییس کویتِ ضای گیطی تِ عول آهس کِ زض ًتیجِ آلایاى هْسی هسائلی اظ ضطکت پطزیساى فٌاٍضاى  12/11/33زض جلسِ عوَهی کویتِ زض هَضخ **
 تِ تطتیة تِ عٌَاى ضییس ٍ ًایة ضییس کویتِ اًتراب ضسًس. ًیطٍ ٍ احوس هسلوی اظ ضطکت هعیاض تَسعِ ًیطٍ 

 
 1331آتاى   کویته:تاریخ تشکیل  .2

 
   کویته:تشکیل اهداف  .3

 .تاضسّای اٍلیِ تِ هٌظَض زستطسی تِ اّساف صَضت گطفتِ است کِ تِ ضطح ظیط هیضیعیتاضس الساهات ٍ تطًاهِتا تَجِ تِ ایٌکِ کویتِ تَلیس پطاکٌسُ تاظُ تاسیس هی
 

 ردیف
 هدف

 یطیگپی ، هطتثظ همطضات ٍ ّا ًاهِ يییآ يیزض تسٍ یطگی نیتا هطاکع تصو یتا ّسف هطاضکت ٍ ّوفکط 1331پطاکٌسُ زض اٍاسظ سال  سیتَل یترصص تِیکو 1
 ضسُ است. لیتطک ٌِیظه يیعضَ فعال زض ا ّای ضطکت یّاتیفعال یپطاکٌسُ ٍ ساهاًسّ سیزض تَل یٌیٍ کاضآفط گصاضیِیتاظُ سطها ّایگطَزى افك

 ُگصاضی زض ایي حَظّا ٍ ًْازّای شیطتظ تِ هٌظَض حضَض ترص ذصَصی زض سیاستاضتثاط تا ٍظاضت ًیطٍ ، ضطکت تَاًیط ، ساظهاىتطلطاضی  2

ستفازُ اظ تَلیس پطاکٌسُ زض کطَض تا ّوکاضی تَاًیط ٍ ّای هطتثظ تا تَلیسپطاکٌسُ تِ هٌظَض تَسعِ فطٌّگ اّا ٍ ًطستجْت تطگعاضی ّوایص ضیعیتطًاهِ 3
 ًْازّای شیطتظ

 اًجام هغالعات تغثیمی کطَضّای تَسعِ یافتِ زض تَلیس پطاکٌسُ ٍ تْیِ سٌس ضاّثطزی پیطٌْازی کویتِ 4
 

 اطالعات اعضای هیأت رئیسه و جلسات برگزار شده: .4
 جلسِ 5تعداد جلسبت تطکیل ضده: 

 
تعداد 

**غیبت  
تعداد 

**حضور  
 ردیف هاسبمی اعضبی هیئت رئیسه کمیت

 1 علیطضا یعزی ظازُ 0 2

 2 هْسی هسائلی 5 0
 3 فتاًِ زٍستساض 1 1
 4 ًاظیال ٍفا 2 0
 5 هحوَز عثیاًی 0 2

 6 هسلویاحوس  1 1

 ** تا احتساب جلسات ذاضج اظ سٌسیکا

 

 :93کویته در سال  و هصوبات برناهه ها .5
 لاتل پیگیطی زض جلسات کویتِ هَضز تحث ًثَزُ است.تا تَجِ تِ عسم فعالیت کاهل کویتِ ٍ ًیع عسم تطکیل جلسات هستوط ، هصَتِ 

 
  



 

 تولید پراکندهگزارش عملکرد کمیته  مجمع عمومی عبدی سبلیبنه سندیکب

 
 

 
 

06 
 

 :توسط کویته فعالیت های انجام شده .6
 ضرح اقدام ردیف

 ّای اعضا ٍ تیاى هطکالت ٍ ذَاستِ 1333زض تاضید زٍم اسفٌس جلسِ تا هٌْسس هیطظاظازُ حسیٌی هجطی عطح تَلیس پطاکٌسُ تَاًیط  1

 ّا ّستٌسگصاض ایي عطحتا تَجِ تِ ایٌکِ سطهایِّای ّوکاضی تا آًْا ایجاز ظهیٌِجلسِ تا سٌسیکای تَلیس پطاکٌسُ جْت  2

 اضسال لَاًیي ٍ همطضات هطتثظ تا تَلیس پطاکٌسُ تِ اعضای کویتِ 3

 ّای هطتثظ تا تَلیس پطاکٌسُ  زض سایت سٌسیکا ایجاز ترص لَاًیي ٍ زستَضالعول 4

 ّای تَلیس پطاکٌسّد اظ زیس هٌْسسیي هطاٍضزض ضاتغِ تا هطکالت کاض سیستن اضسال ًاهِ ضطکت لسس ًیطٍ تطای تَاًیط 5

 
 :93دستاوردهای کویته در سال اهن اقداهات و  .7

 میزان تأثیر دستبورد ردیف

ّستٌس تیطتط اهکاى اضائِ  DG: اعضای سٌسیکا کِ عضَ کویتِ  D.Gهطرص ًوَزى هاّیت کویتِ زض تاظاض  1

 عوستاً زض زست سطهایِ گصاضاى است. D.Gذسهات زاضًس تا سطهایِ گصاضی. ایي زض حالیست کِ تاظاض 

 ظیاز
 

ًطست تا اًجوي تطکیل ًطسُ تَلیس پطاکٌسُ،حطاضت ٍ تطٍزت توٌظَض عضَیت اعضای آى زض سٌسیکا کِ تٌا تِ  2
اضتثاط تسلیل ذسهاتی تَزى اعضای سٌسیکا ٍ جٌس سطهایِ گصاض تطریص زتیط هحتطم سٌسیکا، تطلطاضی ایي 

 تَزى اعضای اًجوي تَلیس پطاکٌسُ، ٍاضز تطریص زازُ ًطس.

اظ زیسگاُ کسة ٍ کاض اعضای فعلی 
 سٌسیکا هی تَاًست ظیاز تاضس.

 
 :94برناهه های کویته در سال  .8

 موضوع ردیف
 درصد تحقق

 44تب ابتدای سبل 

 پیص بینی پیطرفت

 44سبل در 

1 

اظ عطفی  َایس پطاکٌسُ تطای اعضای سٌسیکا تیطتط تعٌَاى یک فعالیت جٌثی هحسَب هی گطزز.فهثحث 
تیطتط اعضای سٌسیکا اهکاى فعالیت زض ترص ذسهات ٍ تاظضگاًی تَلیس پطاکٌسُ ضا زاضا هی تاضٌس ٍ فمساى 

 یي کویتِ فطاّن آٍضزُ است.ٍجَزی اعضای سطهایِ گصاض زض سٌسیکا هَجثات عسم فعالیت جسی ضا زض ا
عثاضتی تسٍى ٍجَز ِ هاّیت پطٍغُ ّای تَلیس پطاکٌسُ هثتٌی تط سطهایِ گصاضی ترص غیط زٍلتی است، ت

سطهایِ گصاض هثاحث ذسهاتی هاًٌس اجطا ٍ ذسهات فٌی ٍ هٌْسسی)هطاٍضُ( ٍ یا تاظضگاًی تغَض جسی 
زض ایي کویتِ اهکاى ضًٍك ٍ تَسعِ  گصاضاىتالش تطای عضَیت سطهایِ  تٌاتطایيعولیاتی ًرَاّس ضس. 

 .تْثَز فضای کسة ٍ کاض اعضا ضا تِ ّوطاُ ذَاّس زاضت

0% 20% 

 %10 %0 تا کوک گیطی اظ هسل اًطغیْای تجسیس پصیط. D.Gتالش تطای تْثَز لیوت ذطیس تطق  2
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 عنواى کویته: سازندگاى تابلوهای برق

 اطالعات کویته :  .1
تعداد ضرکتهبی  نبم کمیته

 عضو کمیته

تعداد اعضبی هیئت رئیسه 

 کمیته

 دبیر کمیته رئیس کمیته

 حسیي ضشیفی  سیذ حسیي ضجاػی  8 57 ساصًذگاى تاتلَّای تشق 

 
 21/04/90تاریخ تشکیل کویته :   .2

 
 اهداف تشکیل کویته: .3

 هدف ردیف

 دفاع اص حمَق ٍ حوایت اص هٌافغ اػضای وویتِ  1

 ایجاد تؼاهل تا ولیِ اػضا دس صهیٌِ ضٌاخت تَاًوٌذی ّای وویتِ دس تاهیي هٌافغ اػضا ٍ سفغ هطىالت ٍ اختالف ًظشّا 2

ی تشسسی ولیِ اهَس هشتثظ تا اػضا ٍ دس غَست لضٍم پیگیشی آًْا دس جْت واّص پیاهذّای اثشگزاس اص جولِ پیگیشی هغالثات ٍ هطىالت لشاسداد 3
 اػضاء 

 تشًاهِ سیضی جْت هغالؼِ ٍ اجشای سشیغ هاهَسیت ّای هحَلِ اص عشیك ّیات هذیشُ هحتشم سٌذیىا ٍ ّش یه اص اػضاء تاتلَساص سٌذیىا 4

ِ دس ایجاد استثاط، تؼاهل ٍ ّن آٌّگی ّای واهل ٍ تٌگاتٌگ دس اًجام ولیِ اهَس تا دتیشخاًِ سٌذیىا جْت تسْیل دس اًجام اّذاف ٍ ٍظایف وویت 5
 چاسچَب تاهیي هٌافغ ٍ تسْیل اهَس هَسد تماضا ٍ ًیاص جْت اػضاء هحتشم تاتلَساص سٌذیىا

ع ّای صهاًی اجشائی دس چاسچَب اّذاف ٍ تشًاهِ ّای چطن اًذاص ٍ اجشائی سٌذیىای تشق ٍ ّوچٌیي تشًاهِ سیضی اجشائی ساالًِ ّوشاُ تا ضاخ 6
 ًیاصّای اػالهی، پیص تیٌی ٍ هٌؼىس ضذُ تَسظ ّش یه اص اػضاء هحتشم تاتلَساص سٌذیىا. 

حػَل اعویٌاى فشهایٌذ وِ ایي وویتِ لادس  اسائِ ًظشات تخػػی ٍ هطاٍسُ ای تِ ّیات هذیشُ سٌذیىا تٌحَی وِ ّیات هذیشُ هحتشم سٌذیىا، 7
است تِ ػٌَاى اعاق یا هجوَػِ ائی فىشی دس وٌاس ّیات هذیشُ هحتشم دس صهیٌِ پَضص ٍ حتی پاسُ ای اص هؼضالت ّوفىشی ٍ ساُ حل الصم سا 

 پیطٌْاد ًوایذ .

ّیات هذیشُ سٌذیىا جْت اتخار تػوین دس صهیٌِ سفغ ٍ یا تْیٌِ اًؼىاس هَاسد اػضاء هحتشم تاتلَساصاى سٌذیىا پس اص عشح ٍ تشسسی دس وویتِ تِ  8
ساصهاى ّا، ساصی هَسد اًؼىاس دادُ ضذُ ٍ حفظ هٌافغ اػضا هحتشم اص عشیك اتاق تاصسگاًی ، ٍصاست ًیشٍ، غٌؼت ، هؼذى ٍ تجاست، ًفت ٍ سایش 

 اسگاى ّا ٍ ضشوت ّای دٍلتی

 تشق وطَس وَضص دس جْت استمای هٌْذسی غٌؼت تاتلَساصی  9

 ّوىاسی ٍ ایجاد ًطست ّای الصم تا سایش وویتِ ّا دس صهیٌِ تحمك اّذاف ٍ ٍظایف فَق الزوش ٍ ّوچٌیي ووه تِ تشًاهِ ّای اجشائی سٌذیا ٍ 11
 هػَتات ّیات هذیشُ 

ّوىاسی تا اًجوي غٌفی تاتلَساصاى ٍ تثادل ًظشات دس هَاسد هطاتِ دس چاسچَب همشسات سٌذیىا تا اّویت تِ ایي هَضَع وِ هَاسد ٍ هطىالت  11
 هشتَط تِ ولیِ اػضاء هحتشم تاتلَساص تاضذ. 

 
 طالعات اعضای هیأت رئیسه و جلسات برگسار شده:ا .4

 جلسِ 19تعداد جلسبت تطکیل ضده: 
 تعداد غیبت تعداد حضور اعضبی هیئت رئیسه کمیتهاسبمی  ردیف

 - 19 حسیي ضجاػی 1

 6 13 آصادُ آصادهٌص 2

 2 17 سیحاًِ سادات سیحاًی ًیا 3

 7 12 هحوذ جؼفش هحوذپَس سٍدتاسوی 4

 2 17 سپْش هؼاف 5

 9 10 جالل جاًی 6

 - 19 ًَیذ صًذیِ 7

 9 10 ػلیشضا دٍستی 8
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 : 93کویته در سال  و هصوبات برناهه ها .5

 موضوع ردیف

 میسان پیطرفت

 نتبیج حبصل از اقدام یب

 دلیل دالیل عدم تحقق
محقق 

 ضده

در حبل 

انجبم 

 )درصد(

1 
 دس غٌؼت تاتلَساصی  هذیشیتیآهَصش  تْیِ جضٍ هْاست ّای

" - 
تْشُ تشداسی اسسال جضٍُ تذٍیي ضذُ تِ هٌظَس  

 تاتلَساص سٌذیىا  یاػضا

2 
 لیوت گزاسی فْشست تْای ٍاحذ پایِ تاسیسات تشلی 

" - 
اػالم لیوت ّا تِ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی 

 وطَس 

3 
حضَس دس اًتخاتات دٍسُ جذیذ ّیات اعالع سساًی ٍ پیگیشی 

 هذیشُ سٌذیىا
 حضَس دس اًتخاتات  - "

4 
 تطىیل جلسات تا اًجوي غٌفی ساصًذگاى تاتلَّای تشق 

" - 
دس ّوىاسی ٍ تثادل ًظش دس خػَظ هسائل هطتشن 

 پاسُ ای اص اهَس تػَست وتثی تؼول اهذُ

5 
تؼییي ٍ اػالم اٍلَیت واسی وویتِ تاتلَساصاى تِ ّیات 

 هذیشُ سٌذیىا
- " 

ػذم ّش گًَِ ًمغِ ًظش ٍ یا اػالم اًتظاسات اص عشیك 
 ّیات هذیشُ سٌذیىا

6 
 وٌٌذگاى تاتلَّای تشقاسصیاتی غالحیت تاهیي پیگیشی اهَس 

- " 
دسخَاست اص ضشوت تَاًیش تشای حضَس ًوایٌذگاى 

 سٌذیىا دس اهَس اسصیاتی غالحیت ّا 

7 
ًظشخَاّی دس هَسد دستَسالؼول ًحَُ هحاسثِ تفاٍت تْای 

 اص اػضاء فلضات 
 سٌذیىا  –اػالم ًتیجِ تِ واسگشٍُ تَاًیش  - "

 

 : انجام شده توسط کویته فعالیت های .6
 ضرح اقدام ردیف

 اداهِ تشسسی استماء سغح ویفی ٍ داًص فٌی غٌؼت تاتلَساصی تا تَجِ تِ فؼالیت سِ هاِّ لثل 1

 اػالم لیوت ولیذّای تاتلَئی تِ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی وطَس 2

 هذیشاى تَلیذ، واسخاًِ، هٌْذسی ٍ تشًاهِ سیضی ٍ وٌتشل پشٍطُ آهَصضی  هْاست ّای فْشست تْیِ 3

 تحمیك ٍ تَسؼِ ٍ پیص ًَیس دستَسالؼول هشتَعِآهَصضی  هْاست ّای فْشست تْیِ 4

 هؼاًٍت تاصسگاًی ٍ هذیشاى تاصاسیاتی ، فشٍش خشیذ ، لشاسدادّا ٍ خذهات پس اص فشٍشآهَصضی  هْاست ّای فْشست تْیِ 5

 هؼاًٍت تشًاهِ سیضی ٍ تؼالی ساصهاًی ٍ هذیشاى وٌتشل ویفیت، وٌتشل ّضیٌِ ٍ وٌتشل پشٍطُ آهَصضی  هْاست ّای فْشست تْیِ 6

 جلسِ ّیات سئیسِ تا ًوایٌذگاى اًجوي غٌفی واسفشهایی فشا استاًی هٌْذساى ًاظش  7

 تْیِ پیص ًَیس چاست ساصهاًی فشضی غٌؼت تاتلَساصی جْت تؼییي هْاست ّای آهَصضی 8

 هؼاًٍت اجشایی ٍ هذیشاى صیش هجوَػِ آى ضاهل تَلیذ، واسخاًِ، هٌْذسی ٍ هذیش پشٍطُ  ى  آهَصضی هْاست ّایفْشست تاصًگشی  9

 هؼاًٍت تشًاهِ سیضی ٍ تؼالی ساصهاًیآهَصضی هْاست ّای فْشست تاصًگشی  11

 هذیشاى هالی ٍ اداسیهؼاًٍت هالی، اداسی ٍ هٌاتغ اًساًی ٍ تْیِ هْاست ّای آهَصضی  هْاست ّای فْشست تاصًگشی  11

 هذیشاى تضویي ویفیت ٍ وٌتشل ویفیت آهَصضی هْاست ّایفْشست تاصًگشی  12

 ًسخِ واهل هْاست ّای هذیشیتی غٌؼت تاتلَساصی تِ ضشوت ّای ػضَ وویتِ ، ٍاحذ آهَصش ٍ اػضای ّیات هذیشُ سٌذیىااسسال  13

 اًتخاتات دٍسُ جذیذ ّیات هذیشُ سٌذیىاحضَس دس اػضاء جْت تِ دس اعالع سساًی  هطاسوت 14

 جوغ تٌذی هَضَػات لاتل عشح دس ضَسای ػالی فٌی 15

 تشسسی هجذد لاًَى هالیات تش اسصش افضٍدُ اص دیذگاُ ساصًذگاى تجْیضات تشلی 16

 تشسسی ٍ لیوت گزاسی فْشست تْای تاسیسات تشلی تا ّوىاسی اًجوي غٌفی ٍ اػالم تِ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی وطَس  17

 تؼییي اٍلَیت واسی وویتِ تاتلَساصاى 18

 دسخَاست اص ضشوت ّای ػضَ وویتِ تاتلَساصاى دس خػَظ هؼشفی تَلیذات ٍ تَاًایی اجشایی خَد 19

 ػَظ هطاسوت ضشوت ّای تاتلَ ساص ػضَ وویتِ دس اًتخاتات اتاق ایشاى تحث ٍ تشسسی دس خ 21
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 : 93 دستاوردهای کویته در سال اهن اقداهات و .7
 میسان تأثیر دستبورد ردیف

تؼییي ٍ اٍلَیت تٌذی تشًاهِ ّای اجشایی وویتِ تش اساس ًیاصّای اػالهی ٍ پیص تیٌی ضذُ اػضای وویتِ  1
 تاتلَساصاى

80% 

آسیة ضٌاسی ٍ ػاسضِ یاتی ٍ پیطٌْاد ساُ واسّای اجشایی دس جْت تْیٌِ ساصی اّذاف ٍ ّوچٌیي تسشیغ اهَس  2
 وویتِ 

75% 

اص عشیك ّوىاسی تا اًجوي  لیوت گزاسی فْشست تْای ٍاحذ تاسیسات تشلی دس خػَظ تاتلَ ٍ تجْیضات تاتلَیی 3
 غٌفی 

100% 

 %80 ویفی غٌؼت تاتلَساصی ٍ اسائِ جضٍُ هْاست ّای هذیشیتیتشسسی چگًَگی استماء سغح داًص فٌی ٍ  4

 %80 تؼاهل ٍ ّوىاسی تا اًجوي غٌفی ساصًذگاى تاتلَّای تشق ایشاى 5

 %75 ایجاد تؼاهل هاتیي ولیِ اػضاء ٍ پیگیشی اهَس دس صهیٌِ تاهیي هٌافغ اػضا 6

 %70 تشق دس صهیٌِ ّای اجشایی ٍ لشاسدادیتشسسی ساّىاسّای هٌاسة توٌظَس سفغ هطىالت ساصًذگاى تاتلَّای  7

 %70 ضٌاسایی فشغت ّا ٍ تْذیذّا دس تاصاس ٍ اعالع سساًی ٍ الذام دس خػَظ آًْا 8

 

 :94برناهه های کویته در سال  .8

 موضوع ردیف
 درصد تحقق

 94تب ابتدای سبل  

 پیص بینی پیطرفت

  94در سبل  

 %100 - ّای هذیشیتی غٌؼت تاتلَساصی تْیِ ٍ اسسال پشسطٌاهِ اسصیاتی جضٍُ هْاست 1

2 
تحث ٍ تشسسی لیوتت گتزاسی فْشستت تْتا هٌتطتشُ ستاصهاى هتذیشیت ٍ تشًاهتِ سیتضی وطتَس           

 دس خػَظ تاتلَ ٍ تجْیضات تاتلَئی 
- 100% 

 %100 - تحث ٍ تشسسی هَاسد اتْام تؼشفِ دس غٌؼت تاتلَساصی  3
 %100 - پیگیشی اهَس اسصیاتی ٍ تطخیع غالحیت ّای ضشوت ّای تاتلَساص ػضَ وویتِ  4
 %100 - تحث ٍ تشسسی فْشست تْای ٍاحذ تاسیسات تشلی  5

6 
تشگتتضاسی هتتٌظن جلستتات ّتتش دٍ ّفتتتِ یىثتتاس جْتتت تشسستتی ٍ تػتتوین گیتتشی دس صهیٌتتِ      

 هَضَػات ٍ هسائل جاسی ساصًذگاى تاتلَّای تشق
- 100% 

7 
فؼتتال ًوایٌتتذگاى وویتتتِ دس وویتتتِ ّتتای ػوتتَهی ستتٌذیىا ػلتتی الخػتتَظ وویتتتِ   حضتتَس 

 حمَلی ٍ پیگیشی هغالثات ٍ حفظ هٌافغ اػضا
- 100% 

 %100 - سفغ هَاًغ ٍ هطىالت اػضا وویتِ اص عشیك ّن افضایی ٍ تؼاهل اػضا تا یىذیگش  8
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 عنوان کمیته: سازندگان تجهیزات جانبی

 اطالعات کمیته:  .1
 دبیر کمیته        رئیس کمیته     کمیته شرکتهای عضوتعداد 

 صیاد  صادق احوذی  سعیذ 86

 

  :خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته .2

 تاریخ و دستاوردهای کمیته اقدامات ردیف

 25/9/93  94بحث ٍ بررسی ٍضعیت افسایص هالیات در بَدجِ سال  1

 25/9/93 بحث ٍ بررسی ٍ تْیِ پیطٌْاد در هَرد هطکالت هالیات بر ارزش افسٍدُ 2

 8/10/93 جلسِ کویتِ در هَرد هالیات بر ارزش افسٍدُ 3

 20/10/93 استعالم از اعضای کویتِ در هَرد فْرست بْای ٍاحذ پایِ تجْیسات برقی  4

 27/10/93 اطالع رساًی بِ اعضا در رابطِ با هالیات بر ارزش افسٍدُ  5

 24/10/93 ارسال ًاهِ ٍ پیگیری از اعضا در هَرد فْرست بْای ٍاحذ پایِ تجْیسات برقی  6

 7/11/93 اطالع رساًی بِ اعضا در هَرد فراخَاى ارزیابی صالحیت تاهیي کٌٌذگاى اًَاع تجْیسات برقی  7

 
یط سخت تحویلی جِ از بیرٍى ٍ چِ با تَجِ بِ ضرایط حاکن بر فضای تَلیذ کطَر ٍ عالرغن ضعار ّای پر طٌیي هبٌی بر حوایت از تَلیذ هلی هتاسفاًِ ، تَلیذ کٌٌذگاى در ضرا

ِ ضذُ ٍ.. اًچٌاى بر رى هَاجِ اًذ ًَساًات ارزی ، بحراى ًقذیٌگی ، بْرُ ّای سٌگیي باًکی ، ّسیٌِ ّای غیر هتعارف تحویلی ، عذم دریافت ٍجِ هحصَالت فرٍختاز دٍ
ٌذ کِ بایذ طرحی ًَ در اًذاخت  ٍ ایي صٌعت گراى عرصِ تٌگ ضذُ است کِ علیرغن دعَت بِ جلسِ بذلیل بی حاصلی خرٍجی جلسات کوتر توایل بِ حضَر در جلسِ هی ًوای

 سازًذگاى  ّوچٌاى با چالص ّا ٍ هطکالت ریل  هَاجِ هی باضٌذ.
 هطکالت جاری تَلیذکٌٌذگاى  -1

 هطکالت تاهیي هَاد اٍلیِ  -
 هطکالت کوبَد ًقذیٌگی جْت تاهیي هَاد اٍلیِ، هطکالت تغییرات ًرخ ارز ٍ تاهیي ٍ اًتقال ارز  -
 هطکالت تاثیر اجرای قاًَى ّذفوٌذ کردى یاراًِ ّا برتَلیذ داخلی  -
 عذم ضفافیت در اجرای قاًَى هوٌَعیت خریذ کاالّای خارجی هطابِ ساخت داخل  -
 هطکالت اثرات تحرین بر تَلیذ  -

 هطکالت قراردادّا  -2
 پیگیری اصالح ًرخ ارز در قراردادّا  -
 در هٌاقصاتهطکالت تعییي ضریب ترجیحی اقالم ساخت داخل  -
 هطکالت هطالبات  -
 لَهیٌیَم در قراردادّا آهطکالت عذم اصالح تغییرات قیوت فلسات از قبیل هس ٍ  -

 هطکالت رکَد اقتصادی ٍ عذم اهکاى برًاهِ ریسی تَلیذ بذلیل ًذاضتي بازار داخلی  -3
 پَضص فایٌاًس عذم اهکاى استفادُ ضرکتْای کَچک ٍ هتَسط از پرٍشُ ّای فایٌاًس ٍ ٍاردات تجْیسات تحت -4
باعث  یٌذُ فعالیت صٌعت سازًذگاى تجْیسات برقی خطر ًاک خَاّذ بَد ٍآفضای کسب ٍ کار فعلی کلیِ فعالیتْای تَسعِ ای را هتَقف ًوَدُ است ٍ ایي برای  -5

  .عقب هاًذگی تکٌَلَشیکی در ایي صٌعت هی گردد
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 عنواى کویته: سازندگاى دکل های انتقال نیرو

 اطالعات کویته :  .1
 دبیر کمیته رئیس کمیته کمیته تعداد اعضبی هیئت رئیسه نبم کمیته

 حسیي ضشیفی همذم هحوَد فتَسُ چی 6 سبصًذگبى دول ّبی اًتمبل ًیشٍ 

 
 01/01/72 تاریخ تشکیل کویته :  .2

 
 اهداف تشکیل کویته: .3

 هدف ردیف

 دفبع اص حمَق ٍ حوبیت اص هٌبفغ اػضبی وویتِ 1

 سبهبًذّی فؼبلیت اػضب دس ساستبی ثْجَد ویفیت تَلیذ ٍ خذهبت 2

 هطىالت ٍ  اختالف ًظشّبایدبد تؼبهل ثب ولیِ اػضب دس صهیٌِ ضٌبخت تَاًوٌذی ّبی وویتِ دس تبهیي هٌبفغ اػضب ٍ سفغ  3

ثشسسی سٍش ّبی ٍاگزاسی وبس دس سغح وطَس اػن اص سبصهبى ّب، ٍصاستخبًِ ّب ٍ ضشوت ّبی ثشق هٌغمِ ای ثوٌظَس سیبست گزاسی ٍ  4
 تؼییي سٍیِ اخشایی یىسبى

 هٌْذسی سبخت ثشج ّبی اًتمبل ًیشٍ   استمبء خبیگبُوَضص دس خْت  5

 وویتِ  ٍ هغبلجبت اػضبءی لشاسدادهطىالت   پیگیشیثشسسی ولیِ اهَس اػضبء ٍ  6

 ضٌبسبیی فشصت ّب ٍ تْذیذّب دس ثبصاس وست ٍ وبس داخلی ٍ ثشٍى هشصی ٍ اعالع سسبًی دس خصَظ آًْب 7

 عشح ٍ ثشسسی سیبست ّبی التصبدی دس خلسبت وویتِ ٍ وست  ًظش اػضبء 8

 تَلیذ داخل ٍ وَضص دس اهَس صبدسات ثشج ّبی اًتمبل ًیشٍ   حوبیت اص 9

 تشٍیح استجبط ًضدیه تش اػضبء ٍ گستشش تفبّن 11

 تالش ثشای ضىل گیشی ضشایظ هتَاصى ٍ سلبثتی 11

 وبتسایضًی ٍ هزاوشُ ثب هشاوض تصوین سبصی وطَس ثوٌظَس ایفبی ًمص هَثش دس فشایٌذ سیبست گزاسی صٌؼت ثشق ٍ پبیص تصوی 12

 عشح ٍ ثشسسی سیبست ّبی ولی ثشًبهِ تَسؼِ وطَس دس خلسبت وویتِ ٍ وست ًظش اػضبء ٍ اسائِ آى ثِ سٌذیىب 13

پبیجٌذی ثِ فشٌّگ وبس دستِ خوؼی ٍ اخشای صحیح ٍ ثِ هَلغ هصَثبت وویتِ، احسبس هسئَلیت وبهل ًسجت ثِ حشفِ دول سبصی ٍ  14
 اٍلَیت دّی ثِ هٌبفغ گشٍّی ایدبد تَاصى ثیي هٌبفغ فشدی ٍ گشٍّی ثب

 

 اطالعات اعضای هیأت رئیسه و جلسات برگسار شده: .4
 خلسِ 8تعداد جلسبت تطکیل ضده: 

 تعداد غیبت تعداد حضور کمیته هیئت رئیسه اسبمی اعضبی ردیف

 - 8 هحوَد فتَسُ چی 1
 - 8 ػجذالشضب والًتشی 2
 - 8 ًصشالِ سٌّوب 3
 2 5 هحوذخَاد ًمطیٌِ 4
 4 3 سْشاة وشم صادُ 5
 7 0 ػلیشضب وسشایی 6
 6 1 ػلی سخصتی 7
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 : 93کویته در سال  و هصوبات برناهه ها .5

 ردیف

 میسان پیطرفت موضوع
 نتبیج حبصل از اقدام یب

محقق  دلیل دالیل عدم تحقق 

 ضده

در حبل انجبم 

 )درصد(

1 
 غشةعشح دسخَاست هطىالت اػضب ثب ثشق هٌغمِ ای 

- " 
                 وبسگشٍُػذم اتخبر تصوین دس 

 تَاًیش  –سٌذیىب 

 اػالم ثِ وویتِ حمَلی سٌذیىب - " ًظشخَاّی دسخصَظ تؼییي ضشائت هبلیبتی 2

3 
ثشسسییی سًٍییذ هٌبلصییبت هٌتطییشُ ٍ دسخَاسییت اصییالح ضییشایظ غیییش     

 هتؼبسف
 ػذم اًتخبة ساّىبس ػولی یىسبى - "

 حضَس دس اًتخبثبت - " هطبسوت ٍ حضَس حذاوثشی دس اًتخبثبت دٍسُ خذیذ ّیبت هذیشُ  4

 اػالم ًظش ثِ وبسگشٍُ فذساسیَى - " ثشسسی پیبدُ سبصی ٍ یب تطىیل فذساسیَى ٍوٌفذساسیَى 5

6 

دسخَاست تدذییذ ًظیش دس ثخطیٌبهِ هیذیش ویل دفتیش همیشسات صیبدسات         
دس هییَسد اسییتفبدُ اص اسص هجبدلییِ  ٍ ٍاسدات سییبصهبى تَسییؼِ تدییبست ایییشاى

 ثجت سفبسش ًجطی ّبی ٍاسداتیای ثِ خبی اسص آصاد خْت 
 ػذم تدذیذ ًظش ٍ اثغبل ثخطٌبهِ  " -

7 
تطىیل خلسیبت هتؼیذد ثیب اًدویي تَلییذ وٌٌیذگبى فیَند اییشاى خْیت          

 خشیذ ًجطی ّبی سبیض ثبن )ٍاسداتی(
" - 

ادػبی تَلیذ ًجطی ثب سبیض ثبن ثش خالف 
 ی ػولی اخشایی ادػب

8 
دسخَاسییت تدذیییذ ًظییش دس ضییشایظ هٌبلصییِ اص ضییشوت ثییشق هٌغمییِ ای 

 خَصستبى
 ػذم تغییش ضشایظ هٌبلصِ تَسظ وبسفشهب - "

9 
دسخَاسییت اص ٍصیییش هحتییشم صییٌؼت، هؼییذى  ٍ تدییبست خْییت صییذٍس    

 هدَص ٍاسدات ًجطی ّبی فَندی ثب ًشخ اسص ضجىِ ثبًىی 
" - 

اسخبع ًبهِ ثِ هؼبًٍت هشثَعِ ٍ اًدوي 
 تَلیذ وٌٌذگبى فَند ایشاى 

11 
 لیوت گزاسی فْبسس ثْبی ٍاحذ پبیِ تبسیسبت ثشلی 

" - 
اػالم ًظش ثِ سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ 

 سیضی وطَس 

11 
تطییىیل خلسییِ دس دفتییش هییذیش وییل دفتییش اهییَس صییٌبیغ هؼییذًی دسهییَسد 

 ًیبص دول سبصاىثشسسی اهىبى تَلیذ ًجطی ّبی هَسد 
 ًتیدِ ای حبصل ًطذُ  - "

 ًتیدِ ای حبصل ًطذُ  - " دسخَاست اصالح تؼشفِ گوشوی دس هَسد ًجطی ّبی ٍاسداتی  12

 
 :انجام شده توسط کویته فعالیت های .6

 ضرح اقدام ردیف

 عشح دسخَاست هطىالت اػضب ثب ثشق هٌغمِ ای غشة 1

 ٍ اػالم ثِ وویتِ حمَلیًظشخَاّی دس خصَظ تؼییي ضشائت هبلیبتی  2

 پیگیشی اخشای سیبست ّبی التصبد همبٍهتی 3

 ثشسسی سًٍذ هٌبلصبت هٌتطشُ ٍ دسخَاست اصالح ضشایظ ًب هتؼبسف 4

 عشح فشاخَاى ّوىبسی دس ثبصسبصی ًیشٍگبُ ثشق دس تبخیىستبى  5

فییشاّن سییبصی هطییبسوت حییذاوثشی دس هدوییغ ػوییَهی ٍ فشاخییَاى هدوییغ ػوییَهی وویتییِ ّییبی خغییَط ٍ دوییل ّییبی اًتمییبل ًیییشٍ دس صهیٌییِ   6
 اًتخبثبت دٍسُ خذیذ ّیبت هذیشُ سٌذیىب

 ثشسسی چگًَگی تطىیل فذساسیَى ٍ وٌفذساسیَى 7

دسخَاست اػیالم هیَاسد ثیشٍص سفتبسّیبی هغیبیش لیبًَى، ثخطیٌبهِ ٍ دسیتَسالؼول ّیب دس تیذٍیي اسیٌبد هٌبلصیبت ٍ اػیالم هیَاسد هضثیَس اص عیشف                   8
 تِ ثِ سٌذیىباػضب ووی

ثحییو ٍ ثشسسییی ثخطییٌبهِ اخیییش هییذیش وییل دفتییش همییشسات صییبدسات ٍ ٍاسدات سییبصهبى تَسییؼِ تدییبست ایییشاى دس هییَسد اسییتفبدُ اص اسص آصاد ثییشای  9
 ثجت سفبسش ًجطی ّبی اًتمبل ًیشٍ ٍ اتخبر ساّىبس اخشایی 

 ثحو ٍ ثشسسی ثخطٌبهِ اخیش هذیش ول دفتش همشسات صبدسات ٍ ٍاسدات سبصهبى تَسؼِ تدبست ایشاى دس هَسد  11
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 ضرح اقدام ردیف

 ثشسسی ًبهِ اًدوي تَلیذ وٌٌذگبى فَند ایشاى ٍ دسخَاست پیطٌْبد لیوت دس خصَظ ًجطی ّبی هَسد ًیبص دول سبصاى  11

 دسخَاست اص اػضبی وویتِ دس خصَظ اسائِ هَضَػبت لبثل عشح دس ضَسای ػبلی فٌی  12

 تطىیل خلسِ هطتشن ثب اًدوي تَلیذ وٌٌذگبى فَند ایشاى  13

 اًدوي یب ادغبم ثب وویتِ ّبی دیگش ثِ  ثشسسی تجذیل وویتِ 14

 هؼبًٍت ٍصیش ًیشٍ دس اهَس ثشق ٍ هذیش ول دفتش صٌبیغ هؼذًی ٍصاست صٌؼت، هؼذى ٍ تدبست اص دسخَاست هاللبت حضَسی  15

 ثحو ٍ ثشسسی ًوبیطگبُ تشووٌستبى  16

 

 : 93دستاوردهای کویته در سال  اهن اقداهات و .7

 میسان تأثیر دستبورد ردیف

اػضیب ٍ هشتفیغ سیبصی هطییىالت ٍ    یدیبد تؼبهیل هیبثیي ولییِ اػضییب ٍ پیگییشی اهیَس دس صهیٌیِ تیبهیي هٌییبفغ         ا 1
 اختالف ًظشّب

71% 

ثشسسی سٍش ّب ٍ چیبلص ّیبی ٍاگیزاسی ویبس دس سیغح وطیَس اػین اص ٍصاستخبًیِ ّیب، سیبصهبى ّیب ٍ ضیشوت              2
 ّبی تَصیغ سشاسش وطَس ثِ هٌظَس سیبست گزاسی ٍ تؼییي سٍیِ اخشایی یىسبى 

71% 

 %61 سسبًی ٍ الذام دس خصَظ آًْبضٌبسبیی فشصت ّب ٍ تْذیذّب دس ثبصاس ٍ اعالع  3

 %71 ثشسسی ٍ اػالم ًظش دس خصَظ اسبسٌبهِ ّبی تیپ اًدوي ّب، فذساسیَى ّب ٍ وٌفذساسیَى ّب 4

 %51 پیگیشی هغبلجبت ٍ هطىالت لشاسدادّب 5

 %64 ثحو ٍ ثشسسی خظ هطی سبصًذگبى دول ّبی اًتمبل ًیشٍ دس هٌبلصبت هٌتطشُ  6

 %41 اًدوي تَلیذ وٌٌذگبى فَند ایشاىتطىیل خلسبت ثب  7

 %61 ثحو ٍ ثشسسی لشاسدادّبی یه عشفِ  8

 

 : 94برناهه های کویته در سال  .8

 

 موضوع ردیف
 درصد تحقق

 94تب ابتدای سبل  

 پیص بینی پیطرفت

  94در سبل  

1 
ثشگییضاسی هییٌظن خلسییبت ّییش دٍ ّفتییِ یىجییبس خْییت ثشسسییی ٍ تصییوین گیییشی دس   

 دول ّبی اًتمبل ًیشٍ صهیٌِ هَضَػبت ٍ هسبئل خبسی سبصًذگبى 
011% 011% 

2 
ػلییی                حضییَس فؼییبل ًوبیٌییذگبى وویتییِ دس وویتییِ ّییبی ػوییَهی سییٌذیىب 

 الخصَظ وویتِ حمَلی ٍ  پیگیشی هغبلجبت ٍ حفظ هٌبفغ اػضب
011% 011% 

3 
سفغ هَاًغ ٍ هطىالت اػضب اص عشییك ّین افضاییی ٍ تؼبهیل اػضیبء وویتیِ ثیب ضیشوت         

 ّبی دٍلتی 
41% 011% 

 %011 - گزاسی فْشست ثْبی خغَط َّایی اًتمبل ٍ فَق تَصیغ ًیشٍی ثشقلیوت  4

5 
دسخَاست وبّص حمیَق گوشویی ٍ سیَد ثبصسگیبًی هیَاد اٍلییِ خْیت سیبخت دویل          

 ّبی ثشق
- 011% 

 %011 - تطىیل خلسبت هطتشن ثب وویتِ هطبٍساى ٍ پیوبًىبساى خغَط اًتمبل ًیشٍ  6

7 
صییٌؼت، هؼییذى ٍ تدییبست ٍ حضییَس دس  –پیگیییشی تطییىیل وییبسگشٍُ فشاگیییش سییٌذیىب 

 ایي وبسگشٍُ 
- 011% 

 %011 %41 پیگیشی هطىالت لشاسدادّب ٍ هغبلجبت اػضب 8

 %011 %41 ّبی فَندی هَسد ًیبص دول سبصاى اداهِ ثحو ٍ ثشسسی تؼشفِ ٍ ٍاسدات ًجطی 9

 %011 - استوشاس ثشسسی خظ هطی سبصًذگبى دول دس هٌبلصبت پیطشٍ  11
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 عنوان کمیته: سازندگان سیم و کابل  

 اطالعات کمیته:  .1
 دبیر کمیته        رئیس کمیته       کمیته شرکتهای عضوتعداد 

 صادق صیاد کالهیػلیرضا  33

 

 اهداف تشکیل کمیته: .2
 اهداف و ماموریت کمیته

   اظار  با توجه به تاایی  یاو د  یهیاه صاسؼم وایا ی کاباب    س یاب یای ی  هوییسیاوپ ی یاو د  نری ایعی ی ایاس یضاؼیم ااا بواایام ػرضاه یای ی  هوییسیاوپ                   
اوواااااق سیعاام م ػااذپ  ػرضااه  باا  یااو د ببااو  یااسظا د  بااو ت جااه    اظاار ییااس م تلااوبلی ی هعاساای   یااام تلوبااب د   اای واااه ا     اانه ػعااذ     

ب ق  ػضا  کعینه وایا ی کاباب متاایی  باذیم براایاه یاو د  یهیاه    جعلاه یای ی  هوییسیاوپ باود   وام ها   کیار    تؼاذ د کعای    بر اس    ی تشاکی                  یشکال
ا ق جلوه د  وسذبکا مػعاذ  عؼاهیام هاا  کعیناه  ضاو  د  جلوااق کاا  ری  تسظایا باا    د  یؼایاام توواؼه با   ااای د علای ی   ق صاسؼم م یؼاذم ی ت ا                

 بود   وم 
ساذ ام  که بر   یی ی هعاسی   هوییسیاوپ بباو  جذ  اااه ی باا  ضاو  سااما یرااپ  جر مای ی بار صاسؼم یؼاذم ی ت اا ق  ماعابساذ ام  واا یام  عابام م اعاب                

رکن ا  توهیاذ  بو ت م اعابسذ   د    کب تخصصی یربو اه ی یاذبر ػایل اا   ارکن ا  توهیاذ کسساذ  یسناوک یای ی کاتاذ یای ی هعاسای  یاذبر ػایل اا   ا              
ذبر م کسسذ   عش  هوییسیوپ ی هعاسی  اعابساذ ام تشاکل ا بر اس   یای  ردباذ ی  ضاو  یوانعر ی عؼااک  مایی ی دبیار  کعیناه ی د  صاو ق هاسیپ بؼضای    یا               

  کشاو  ی سای بار باذػم     ػضو کعینه ی دعاع    یساعغ یلی کشو  ی جلو یر     صااد  ق یاو د  یهیاه ی عااپ عری ای ی هعاسای    وااک اایاه باه یرایااق باا            
      د  سیعم       یای ی ػاذپ توجاه باه یسااعغ کشاو  ی کع اود یساابغ یااهی  ارکن ا  توهیاذ  ػضاو واسذبکا ی  د  ان   یشانر   الصاا   دیهنای ی                  

 ااا   وااساد  ی ضاار  ی  بااام هسشساام  اارکن ا اا اای    سر  د دهااا  جااا   ی ػااذپ تؼااذبب سیعاام د  سر  د دهااا ی هعاساای  یضااؼیم بواایا  بااذ  شااابش  ػن   
 یضؼیم  انراک     م ػعذ  عؼاهیم کعینه د  یلو  ها  عوق  ه کر ینعرکس  ردبذ.

 

 
  :خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته .3

 تاریخ اقدامات و دستاوردهای کمیته ردیف

توهیااذ ی ػرضااه ی جلواه کااا  ری  تسظاایا بااا    یؼایااام تووااؼه با   اااای د علاای ی   ق صااسؼم یؼااذم ی ت ااا ق د  یااو د یضااؼیم   1
 سیعم یلصو ق یی

13/2/93 

 20/2/93   الع  واای ی   واک صو ق جلوه کا   ری  تسظیا با    به  ػضا 2

جلواه کااا  ری  تسظاایا بااا    یؼایااام تووااؼه با   اااای د علاای ی   ق صااسؼم یؼااذم ی ت ااا ق د  یااو د یضااؼیم توهیااذ ی ػرضااه ی   3
 سیعم  هوییسیا

4/3/93 

4 
تؼرعااه  عرکاای ی تخصاایم     ی ادهااه    بااه یلصااو ق واااعنه  ااذ  واایا ی کابااب د  ی   ق صااسؼم م یؼااذم ی  جلوااه بر واای 

 ت ا ق

4/3/93 
 
 

 4/3/93   الع  واای به  ػضا  کعینه د  یو د تغییر سیعم یلصو ق یوی 5

 25/3/93 جلوه بر وی یضؼیم با    یی د  یلب  رکم صسابغ یلی یی 6

 ساا    - ساا  ی ساذت عا عیاام    –  واک اایه به  سا  عواری تااق سااما یرااپ ی بار صاسؼم ی یؼاذم ی ت اا ق د  با   ااای د علای            7
 سااا  ی سااذت  ساهیااام د یااو د بااا      اان  یلااذید  اووااام سیعاام ی ااا  باار   یاای ی  هااوییسیا توواا    –ی سااذت عغسااو    

 بو ت کا 

11/5/93 

 یم با    ویا ی کابببلث ی ت ادک اظر د  یو د یضؼ 8
 

27/5/93 
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 تاریخ اقدامات و دستاوردهای کمیته ردیف

 بلث ی ت ادک اظر د  یو دی ضؼیم ػرضه ی سیعم ی تلوبب یو د  یهیه یی ی  هوییسیوپ ی... 9
 

27/5/93 

 27/5/93 بلث ی ت ادک اظر د یو د ییس م ػو  ض صاد  تی یو د  یهیه 11

یؼااذم ی ت ااا ق د  یااو د یضااؼیم توهیااذ ی ػرضااه ی جلواه کااا  ری  تسظاایا بااا    یؼایااام تووااؼه با   اااای د علاای ی   ق صااسؼم   11
 سیعم   عش  هوییسیوپ

19/5/93 

جلواه کااا  ری  تسظاایا بااا    یؼایااام تووااؼه با   اااای د علاای ی   ق صااسؼم یؼااذم ی ت ااا ق د  یااو د یضااؼیم توهیااذ ی ػرضااه ی   12
 سیعم   عش  هوییسیوپ

5/6/93 

کیار یسبرای ی تؼاایالق کیار  صاوهی  ارکن ا  تو باغ باا  ارکم هاا  واا اذ  ی              واک اایه به  سا  عو ش علق د  یو د برعاو د   13
 د باعم یذ  ک کیر یرت   با یساسصاق

9/6/93 

 25/6/93   واک اایه به  سا  عوریتاق د  یو د ػرضه یو د  یهیه توهیذ د عب    جعله یی به کشو  ترکیه 14

د علاای ی   ق صااسؼم یؼااذم ی ت ااا ق د  یااو د یضااؼیم توهیااذ ی ػرضااه ی جلواه کااا  ری  تسظاایا بااا    یؼایااام تووااؼه با   اااای   15
 سیعم   عش  هوییسیوپ

20/7/93 

 11/8/93   الع  واای به  ػضا  کعینه ج م ث م ااپ د  وابم ب ی  باب ج م عربذ یو د  یهیه صسؼم ویا ی کابب 16

 بلث ی ت ادک اظر د  یو د یضؼیم با    ویا ی کابب 17
 

17/9/93 

 17/9/93 بلث ی ت ادک اظر د  یو دی ضؼیم ػرضه ی سیعم ی تلوبب یو د  یهیه یی ی  هوییسیوپ ی... 18

جلواه کااا  ری  تسظاایا بااا    یؼایااام تووااؼه با   اااای د علاای ی   ق صااسؼم یؼااذم ی ت ااا ق د  یااو د یضااؼیم توهیااذ ی ػرضااه ی   19
 سیعم   عش  هوییسیوپ

17/10/93 

 27/10/93 کعینه ج م ث م ااپ د  وابم ب ی  باب ج م عربذ یو د  یهیه صسؼم ویا ی کابب  الع  واای به  ػضا   21

جلواه کااا  ری  تسظاایا بااا    یؼایااام تووااؼه با   اااای د علاای ی   ق صااسؼم یؼااذم ی ت ااا ق د  یااو د یضااؼیم توهیااذ ی ػرضااه ی   21
 سیعم   عش  هوییسیوپ

11/11/93 

 12/11/93 م ااپ د  وابم ب ی  باب ج م عربذ یو د  یهیه صسؼم ویا ی کابب  الع  واای به  ػضا  کعینه ج م ث  22

 11/12/93   الع  واای به  ػضا  کعینه ج م ث م ااپ د  وابم ب ی  باب ج م عربذ یو د  یهیه صسؼم ویا ی کابب 23

 11/12/93   الع  واای د  یو د چشواشی  ضو  د  کعینه کا  ساوی  و    ػاهی صاد  ق 24

  کعیناه وایا ی کاباب ی کعیناه هاا  بار ق          الع  وااای ی   وااک صاو ق جلواه ی یصاوباق کاا   اری  تسظایا باا    باه  ػضاا            25
   ق تو بغ ی  انراک

11/12/93 
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 عنوان کمیته: سازندگان کنتور برق 

 اطالعات کمیته: . 1
 دبیر کمیته رئیس کمیته کمیته شرکتهای عضوتعداد 

 صبدق صیبد جوشیذ بزدببر 66

 

  :. خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته2

 تاریخ دستاوردهای کمیتهاقدامات و  ردیف

 66/6/99 اطالع رسبًی در هَرد قزائت اس راُ دٍر کٌتَر ّبی دیوبًذی 6

استؼالم اس اػضبی کویتِ در هَرد هشخصبت قزائت اس راُ دٍر کٌتَر ّبی دیوبًذی ٍ جوغ اٍری ًظزات جْت ارائِ بِ دفتز پشتیببًی فٌی  6
 تَسیغ

66/6/99 

 66/9/99 ٍضؼیت تَلیذ کٌتَر ّبی َّشوٌذ آخزیياستؼالم اس شزکت ّبی ػضَ کویتِ در هَرد  9

 6/4/99 جلسِ کویتِ کٌتَر در هَرد تقبضبی ّوکبری پژٍّشگبُ ًیزٍ 4

 68/4/99 ًشست تخصصی ًقشِ راُ تَسؼِ فٌبٍری شبکِ ّبی َّشوٌذ در هحل پژٍّشگبُ ًیزٍ 5

پژٍّشکذُ کٌتزل ٍ هذیزیت شبکِ پژٍّشگبُ ًیزٍ در هَرد چگًَگی تفبّن ٍ ّوکبری در راستبی پیبدُ سبسی ًزم تْیِ ٍ ارسبل ًبهِ بِ رئیس  6
 افشار هذیزیت قزائت اس راُ دٍر

61/4/99 

 MDM 9/4/99در خَاست پیگیزی در هَرد هشخص شذى جبیگبُ پژٍّشگبُ ًیزٍ در هَرد تَلیذ ًزم افشار  7

 91/4/99 تِ در هَرد پیشٌْبدات پژٍّشگبُ ًیزٍ در سهیٌِ ّوکبری در پیبدُ سبسی ًزم افشار هذیزیت قزائت کٌتَراطالع رسبًی بِ اػضبی کوی  8

 6/6/99 ة ٍ بزق در ٍسارت صٌؼت هؼذى ٍ تجبرت آجلسِ بب حضَر اػضبی کویتِ در هَرد تَلیذ کٌتَر ّبی َّشوٌذ  9

 69/6/99 تبئیذ صالحیتاطالع رسبًی بِ اػضب ی کویتِ در هَرد اخذ گَاّی  61

 65/6/99 جلسِ کویتِ سبسًذگبى کٌتَر در هَرد اًتخبببت ّئیت هذیزُ سٌذیکب 66

 66/9/99 ّشار کٌتَر َّشوٌذ بزق هصز 511اطالع رسبًی بِ اػضبی کویتِ در هَرد هٌبقصِ  66

 7/66/99 کٌتَر بزقاطالع رسبًی بِ اػضب در هَرد فزاخَاى ارسیببی صالحیت تبهیي کٌٌذگبى اًَاع  69
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 سازندگاى یراق آالت توزیع نیروعنواى کویته: 

 اطالعات کویته :  .1
ضرکتهبی تعداد  نبم کمیته

 کمیته عضو

تعداد اعضبی 

 کمیته هیئت رئیسه

 دبیر کمیته رئیس کمیته

 حسیي ضشیفی همذم غالهحسیي هحوَدیاى  51 51 ساصًذگاى یشاق آالت تَصیـ ًیشٍ 
 

 15/51/88کویته :  تاریخ تشکیل  .2
 

 کویته:تشکیل اهداف  .3

 هدف ردیف

 دفاؿ اص حمَق ٍ حوایت اص هٌافـ افضای کویتِ 1
 ساهاًذّی فقالیت افضا دس ساستای تْثَد کیفیت تَلیذ ٍ خذهات 2

 کویتِ دس تاهیي هٌافـ افضا ٍ سفـ هطکالت ٍ  اختالف ًؾشّا ایداد تقاهل تا کلیِ افضا دس صهیٌِ ضٌاخت تَاًوٌذی ّای 3

4 
تشسسی سٍش ّای ٍاگزاسی کاس دس سغح کطَس افن اص ساصهاى ّا، ٍصاستخاًِ ّا ٍ ضشکت ّای تَصیـ توٌؾَس سیاست گزاسی ٍ تقییي 

 سٍیِ اخشایی یکساى

 استماء خایگاُ ٍ ضأى هٌْذسی دس غٌقت تشق کطَس ٍ تالش تشای ایداد خایگاُ هػشف کاالّای استاًذاسد دس غٌقت تشق  5

 تشسسی کلیِ اهَس افضاء ٍ پیگیشی آًْا دس خْت کاّص پیاهذّای اثشگزاس اص خولِ پیگیشی هطکالت لشاسدادّا ٍ هغالثات افضا 6

 س کسة ٍ کاس ضٌاسایی فشغت ّا ٍ تْذیذّا دس تاصا 7

 عشح ٍ تشسسی سیاست ّای التػادی دس خلسات کویتِ ٍ کسة  ًؾش افضاء  8

 حوایت اص ساخت داخل ٍ تکٌَلَطی هلی تا تاکیذ تش ّن افضایی ؽشفیت ّای خذیذ 9

 تشٍیح استثاط ًضدیک تش افضاء ٍ گستشش تفاّن  11

 تالش تشای ضکل گیشی ضشایظ هتَاصى ٍ سلاتتی  11

 سایضًی ٍ هزاکشُ تا هشاکض تػوین ساصی کطَس توٌؾَس ایفای ًمص هَثش دس فشایٌذ سیاست گزاسی غٌقت تشق ٍ پایص تػویوات  12
 

 اطالعات اعضای هیأت رئیسه و جلسات برگسار شده: .4
  خلسِ 51 تعداد جلسبت تطکیل ضده: 

 تعداد غیبت تعداد حضور کمیته هیئت رئیسه اسبمی اعضبی ردیف

 - 51 غالهحسیي هحوَدیاى 1

 1 51 حاهذ گشضاسثی 2

 1 51 هحوَد داسا 3

 1 51 فلی هحوَدیاى 4

 9 8 فیض صادُ 5

 1 51 اغغش هحوذی 6

 1 51 فثاسقلی کثیشی 7

 1 51 هدیذ غٌی صادُ یا ایواًی 8

 1 51 احساى فکاس 9

 55 6 هحوذفلی لطٌگ پَس 11

 8 9 پشٍیض تمی صادُ اغل 11

 6 55 تشٍخٌیغوذی  12

 9 8 هٌػَس داسا 13



 

 سبزندگبن یراق آالت توزیع نیروگسارش عملکرد کمیته  مجمع عمومی عبدی سبلیبنه سندیکب

 
 

 
 

17 
 

 : 93کویته در سال  و هصوبات برناهه ها .5

 ردیف

 میسان پیطرفت موضوع
 نتبیج حبصل از اقدام یب

 محقق ضده دلیل دالیل عدم تحقق 
در حبل انجبم 

 )درصد(

 کٌتشل کیفیتاستمشاس تشًاهِ  - " یشاق آالت پش هػشففْشست  تشسسی تماضای افضای کویتِ تشای افضایص 1
 QCPدسیافت گَاّی  - " QCP فمذ هَافمت ًاهِ دس خػَظ تاصسسی ٍ غذٍس گَاّی 2

3 
 دسخَاست اغالح ضشایظ هٌالػات

- " 
سفایت لاًَى هٌالػات دس فذم 

 اسٌاد هٌالػِ 

4 
پیگیشی ٍ هکاتثِ تا تَاًیش دس خػَظ اًتطاس اساهی ضشکت ّای تائیذ غالحیت 

 ضذُ 
- " 

اًتخاب دیش ٌّگام اسصیاب فٌی 
 تَسظ ضشکت تَاًیش 

 اتالك تَاًیش تِ ضشکت ّای تَصیـ  - " دسخَاست سفایت استاًذاسدّای تَلیذ 5

 دس دست پیگیشی  " - دسخَاست تقذیل ضشیة هالیاتی تَلیذ کٌٌذُ 6

 افضاهطخع ضذى ٍؽایف کاسی  " - تقییي ضشح ٍؽایف ٍ تمسین کاس فی هاتیي افضای کویتِ  7

 تشلشاسی پشسص ٍ پاسخ هالیاتی - " پشسص ٍ پاسخ هالیاتی تا حضَس کاسضٌاع ریشتظ  8

9 
 تْیِ لیست هحػَالت توٌؾَس استاًذاسدساصی تَلیذ 

- " 
اسسال فشم لیست هحػَالت تشای 

 افضای کویتِ 

11 
 دسخَاست پیگیشی هغالثات افضاء 

- "  
دس دست پیگیشی اص ّیات هذیشُ 

 سٌذیکا

 
 :انجام شده توسط کویته فعالیت های .6

 ضرح اقدام ردیف

 91تشسسی عشح سیاست ّای کلی کویتِ ٍ تشًاهِ ّای اخشایی سال  1

 یشاق آالت پشهػشف اص ضشکت تَاًیش فْشست  تشسسی تماضای افضای کویتِ تشای افضایص ٍ اغالح 2

 استاًذاسدّای تَلیذتحث ٍ تشسسی ٍ دسخَاست توذیذ هْلت دسیافت گَاّی هغاتمت تا  3

 qc planفمذ هَافمت ًاهِ تا ضشکت هٌْذسی تدْیضات غٌقت آب ٍ تشق ایشاى دس خػَظ فولیات تاصسسی ٍ غذٍس گَاّی  4
 تشسسی ٍ پیگیشی لحاػ ضشٍط اساسی ٍ هغاتك لاًَى دس هٌالػات ضشکت ّای تَصیـ ًیشٍ 5

 گلستاى  –آرستایداى غشتی  –شق سیستاى ٍ تلَچستاى، کشدستاى ٍ اَّاص دسخَاست اغالح ضشایظ هٌالػات ضشکت ّای تَصیـ ًیشٍی ت 6

 پیگیشی اخشای هشاحل اًدام عشح اسصیاتی فٌی تاصسگاًی تَاًیش 7

 تحث ٍ تشسسی چگًَگی هطاسکت حذاکثش افضاء کویتِ دس هدوـ فوَهی ٍ اًتخاتات دٍسُ خذیذ ّیات هذیشُ سٌذیکا 8

 تشسسی ٍ تائیذ افضای کویتِ تشای ایداد سلاتت سالن تا حفؼ کیفیت تَلیذ، استاًذاسد کاالّا ٍ کاّص لیوت  9

 ضشکت ّای تائیذ غالحیت ضذُ فْشست  هکاتثِ تا سیاست کویتِ فٌی تاصسگاًی ضشکت تَاًیش دس خػَظ تسشیـ دس اسائِ 11

 افالم ًؾش کویتِ دس خػَظ تشًاهِ ساّثشدی ٍ ًمطِ ساُ ضَسای اسصیاتی ٍ هغاتك تا استاًذاسدّای تَلیذ ضشکت تَاًیش  11

 پیگیشی فشایٌذ اسصیاتی اص عشیك اتخار تػوین هثٌی تش تطکیل خلسِ حضَسی کویتِ تا آلای هٌْذع فشحٌاکیاى 12

 (whatsapp)تحث ٍ تثادل ًؾش دس خػَظ عشح هَضَفات هَسد ًؾش افضا کویتِ دس فضای هداصی  13

تطکیل خلسِ تا آلایاى هٌْذع فشحٌاکیاى ٍ فوشی اص ضشکت تَاًیش ٍ دتیش هحتشم سٌذیکا دس خػَظ تائیذ غالحیت ٍ دسیافت گَاّی هغاتمت تا  14
 استاًذاسدّای تَلیذی 

 اص ٍؽایف تمسین کاسی ضٌاسایی ضذُ پیطٌْادی تشسسی ٍ تػَیة هَاسدی  15

 عشح پشسص ٍ پاسخ هالیاتی افضای کویتِ تا حضَس آلای خیشصادُ ، کاسضٌاع اهَس هالیاتی 16

 تطکیل کاسگشٍُ دس خػَظ تْیِ استاًذاسدّای تَلیذ  17
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  : 93دستاوردهای کویته در سال  اهن اقداهات و .7

 میسان تأثیر دستبورد

 %61 هاتیي کلیِ افضا ٍ پیگیشی اهَس دس صهیٌِ تاهیي هٌافـ افضا ٍ هشتفـ ساصی هطکالت ٍ اختالف ًؾشّا ایداد تقاهل

تشسسی سٍش ّا ٍ چالص ّای ٍاگزاسی کاس دس سغح کطَس افن اص ٍصاستخاًِ ّا، ساصهاى ّا ٍ ضشکت ّای تَصیـ سشاسش کطَس تِ هٌؾَس 
 ًَی ٍ لاً سیاست گزاسی ٍ تقییي سٍیِ اخشایی یکساى

11% 

 %81 استاًذاسدساصی ٍ تِ سٍص سساًی سغح کیفی تدْیضات ٍ پیگیشی اهَس اسصیاتی ٍ تطخیع غالحیت ساصًذگاى یشاق آالت

 %81 ّوکاسی تا پظٍّطگاُ ًیشٍ توٌؾَس استماء سغح کیفی تدْیضات تَلیذی

 %81 یکساى ساصی تدْیضات دس سغح کطَس دس خْت تٌَؿ صدایی

 %11 تْذیذّا دس تاصاس ٍ اعالؿ سساًی ٍ الذام دس خػَظ آًْاضٌاسایی فشغت ّا ٍ 

 

 : 94برناهه های کویته در سال  .8

 موضوع ردیف
 درصد تحقق

 94تب ابتدای سبل  

 پیص بینی پیطرفت

  94در سبل  

1 
تشگضاسی هٌؾن خلسات ّش دٍ ّفتِ یکثاس خْت تشسسی ٍ تػوین گیشی دس صهیٌِ هَضَفات ٍ 

 هسائل خاسی ساصًذگاى یشاق آالت تَصیـ ًیشٍ 
511% 511% 

2 

تا هشاخـ ریػالح تِ خػَظ ضشکت ّا ی تَصیـ ًیشٍ سشاسش کطَس دس خػَظ پیص هکاتثِ 
تیٌی پیص پشداخت ٍ تقذیل فلضات ٍ خثشاى خساست ًاضی اص فذم ایفای تقْذات هالی کاسفشها ٍ 

 دسج آى دس اسٌاد هٌالػات هٌتطشُ 

511% 511% 

 %511 %91 ًیشٍ  پیگیشی اهَس اسصیاتی ٍ تطخیع غالحیت ساصًذگاى یشاق آالت تَصیـ 3

 %511 %81 ٍ کٌتشل کیفیت تدْیضات استمشاس ًؾام تاصسسی، تست  4

 %511 %51 تذٍیي استاًذاسدّای تَلیذ  5

6 
حضَس فقال ًوایٌذگاى کویتِ دس کویتِ ّای فوَهی سٌذیکا فلی الخػَظ کویتِ حمَلی ٍ 

 پیگیشی هغالثات ٍ حفؼ هٌافـ افضا
511% 511% 

 %511 %11 سفـ هَاًـ ٍ هطکالت افضا اص عشیك ّن افضایی ٍ تقاهل افضاء کویتِ تا ضشکت ّای دٍلتی  7
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 ههندسی بازرگانیعنواى کویته: 

 اطالعات کویته :  .1
تعداد ضرکتهبی عضو  نبم کمیته

 کمیته

تعداد اعضبی هیئت رئیسه 

 کمیته

 دبیر کمیته رئیس کمیته

 ٔزیٓ ٘مزٜ اردالٖ تٙجبوٛچیبٖ 10 92 ٟٔٙذعی ثبسرٌب٘ی وٕیتٝ تخققی

 

 28/04/91 : تاریخ تشکیل کویته .2

 
 اهداف تشکیل کویته: .3

 

 اطالعات اعضای هیأت رئیسه و جلسات برگسار شده: .4
   جّغٝ 16تعداد جلسبت تطکیل ضده: 

 هدف ردیف

 ٞبی وٕیتٝ در تبٔیٗ اػضب ٚ رفغ ٔؾىالت ٚ اختالف ٘ظزٞب ایجبد تؼبُٔ ثب وّیٝ اػضب در سٔیٙٝ ؽٙبخت تٛإ٘ٙذی 1

2 
وؾٛر ثٝ ٔٙظٛر پیؾجزد فٙؼت ثزق ٚ ٞبی والٖ ٞبی تخققی ٟٔٙذعی ٚ ثبسرٌب٘ی جٟت تبثیزٌذاری در عیبعتعبسی جٟت ارتمبی جبیٍبٜ ؽزوتفزًٞٙ

 ٞب در ثغتز وٕیتٝ تخققیٕٞىبری فیٕبثیٗ ؽزوت

 وّیٝ أٛر ٔزتجط ثب اػضب ٚ در فٛرت ِشْٚ پیٍیزی آٖ ٞب در جٟت وبٞؼ پیبٔذٞبی اثزٌذار پیٍیزی 3

4 
پیٕب٘ىبراٖ ثٝ ٔٙظٛر عیبعت ٌذاری ٚ تؼییٗ رٚیٝ  ٞبی دِٚتی ثٝٞبٚ ؽزوتٞب، عبسٔبٖٞبی ٚاٌذاری وبر در عطح وؾٛر اػٓ اس ٚسارتخب٘ٝثزرعی رٚػ

 اجزایی یىغبٖ

 ٞبی ٔزتجطارتمبی جبیٍبٜ ٚ ؽبٖ ٟٔٙذعی ٚ پیٕب٘ىبری در فٙؼت ثزق وؾٛر ٚ تؼییٗ ٔؼیبرٞبی ٔٙبعت ارسیبثی ٚ عپزدٖ ارسیبثی ثٝ ؽزوت 5

 ٞبی خقٛفیٕٞىبری ثٟیٙٝ ثیٗ عیبعت ٌذاراٖ ٚ ٔٙبفغ ؽزوتٞبی داخّی ٚ ا٘تظبرات دِٚتٕزداٖ ٚ ثزرعی حّمٝ ٔفمٛدٜ ثیٗ ٔؾىالت ؽزوت 6

 ٞبی ثشريٞبی داخّی در راعتبی اجزای پزٚصٜٞب ٚ ایجبد ؽزایط ثزای تمٛیت ؽزوتحفظ جبٔؼیت پزٚصٜ 7

8 
جٟت أىبٖ رلبثت ثب پیٕب٘ىبراٖ وٙٙذٌبٖ داخّی ٚ تمٛیت آٖ ٞب در ٞبی لذرتٕٙذ ٔتؾىُ اس پیٕب٘ىبراٖ ٚ عبس٘ذٌبٖ ٚ تبٔیٗٞب ٚ وٙغزعیْٛایجبد تیٓ

     ٔزسیٞبی ثزٖٚخبرجی در اجزای پزٚصٜ

 ٞبٞب ٚ تٟذیذٞب در ثبسارٞبی داخّی ٚ فزأزسی ٚ اطالع رعب٘ی ٚ الذاْ در خقٛؿ آٖؽٙبعبئی فزفت 9

 ذیىبٞبی وؾٛر در جّغبت وٕیتٝ ٚ وغت ٘ظزات اػضب ٚ ارائٝ آٖ ثٝ عٙٞبی وّی ثز٘بٔٝطزح ٚ ثزرعی عیبعت 11

 ٞبی ػضٛ ٚ ارتمبی فزًٞٙ پجؾزفت تذریجی ٚ ٔغتٕز ثز اعبط عزٔبیٝ ٌذاری ٘یزٚی ا٘غب٘یثزرعی ٘یبسٞبی آٔٛسػ ؽزوت 11

 ٞب ٘شدیه ٕ٘ٛدٖ اطالػبت ٔٛرد ٘یبس ثبسارٞبی ٞذف ٚ وؾٛرٞبی فٙؼتی جٟت اعتفبدٜ ثٟیٙٝ اس أىب٘بت ٚ ٞشیٙٝ 12

 ٕٞىبری ٘شدیه ثیٗ اتبق ثبسرٌب٘ی، تٛعؼٝ تجبرت، ٌٕزن ٚ ٚسارت خبرجٝ جٟت اعتفبدٜ ثٟیٙٝ اػضبی وٕیتٝ  13

 ردیف
 غیبتتعداد  تعداد حضور ضرکت کنندگبن در جلسبت هیئت رئیسه کمیته 

   ضرکت نبم و نبم خبنوادگی

 1 15 آرٔبٖ پبرط تبثبٖ اردالٖ تٙجبوٛچیبٖ 1

 2 14 عٟٙذ ا٘زصی تٛاٖ ٘بسیال ٚفب 2

 2 14 ٘یزٚ عزٔبیٝ ٔجتجی احٕذی 3

 4 12 ِیبٖ ٚیضٖ اِجزس ػّیزضب دا٘ؾٛر 4

 5 11 پٛیبٖ رٜ پز٘ذ ػّیزضب ٞبؽٕی 5

 5 11 عٕب اِىتزٚ٘یه پبرعٝ ٞٛٔٗ فزٞبدی 6

 6 10 پیؾزٚ تجٟیش پبیب فٟجب خّذثزیٗ 7

 7 9 رای اٚیٗ فٗ عبْ عزٚؽیبٖ 8
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 : 93برناهه ها و هصوبات کویته در سال  .5

 موضوع ردیف

 میسان پیطرفت

 محقق ضده
در حبل انجبم 

 )درصد(

1 
ٚ ثٝ رعٕیت رعیذٖ  وزدٖ سٔبٖ ا٘تخبثبت وٕیتٝ ٚ اػالْ ثٝ اػضب ٚ پیٍیزی جٟت حضٛر وّیٝ اػضبٔؾخـ 

 جّغٝ
*  

  * تقٛیت افشایؼ تؼذاد ٘فزات ٞیبت رئیغٝ ثب تٛجٝ ثٝ اػضبی وٕیتٝ 2

3 
ٚ ثزٌشاری جّغٝ پزعؼ ٚ پبعخ ٚ ا٘تخبثبت  93ٔبٜ ٔزدادعبِٝ وٕیتٝ ٟٔٙذعی ثبسرٌب٘ی  2ثزرعی ػّٕىزد 

 ٞیبت رئیغٝ
*  

  * عبِٝ وٕیتٝ ٚ اِٚٛیت ثٙذی آٟ٘ب 2تقٛیت اٞذاف  4

5 
ؽزوت در جّغبت ثیٗ وٕیتٝ ٞب ؽبُٔ جّغبت وٕیتٝ ٞبی عبخت داخُ،وٕیتٝ حمٛلی، وٕیتٝ اػالْ تؼزفٝ 

 ، تجذیُ عٙذیىب ثٝ فذراعیٖٛ ٚ ...ٞب
* 

 

  * عٙذیىب ثٝ فذراعیٖٛظٛر آؽٙبیی ثب اٞذاف تجذیُ ٙاطالع رعب٘ی ٚ تؾىیُ جّغٝ ثٝ ٔ 6

  * دػٛت اس وب٘ذیذاتٛری اػضبی داخُ وٕیتٝ جٟت ثیبٖ اٞذاف وب٘ذیذاتٛری در ا٘تخبثبت ٞیبت ٔذیزٜ عٙذیىب 7

  * تقٛیت اػالْ وب٘ذیذاتٛری یىی اس اػضبی وٕیتٝ در ا٘تخبثبت ٞیبت ٔذیزٜ عٙذیىب 8

  * رئیغٝ وٕیتٝ ٟٔٙذعی ثبسرٌب٘یتٟیٝ ِیغت ٔؾتزن ٚ ثٙز تجّیغبتی ثٝ ٞشیٙٝ اػضبی ٞیبت  9

11 
ٞبی وٕیتٝ اس طزیك ٔىبتجبت ارعبِی ٚ ارائٝ راٞىبر ٚ ٔؼزفی ٚ حضٛر ٌیزیٔؾبروت ٚ اػالْ ٘ظز در تقٕیٓ

 ٞبٕ٘بیٙذٜ در جّغبت ٔؾتزن رٚعبی وٕیتٝ
*  

  * اػالْ ٘یبسٞبی آٔٛسؽی اػضبی وٕیتٝ 11

  * ثبسرٌب٘ی وؾٛرطزح ٚ اػالْ ٔغبئُ ٚ ٔؾىالت عیغتٓ ٟٔٙذعی  12

  * اػالْ ٘ظز جٟت ارتمبی عطح ویفی وٕیتٝ 13

  * تمٛیت وٕیتٝ ثب ٕٞىبری وّیٝ اػضب 14

  * دػٛت اس اػضب جٟت ارعبَ ٔؾىالت ٚ درخٛاعت ٞبی خٛد در راثطٝ ثب ٔبِیبت ارسػ افشٚدٜ 15

  * راثطٝ ثب ٔبِیبت ارسػ افشٚدٜثزٌشاری جّغبت ثب وبرؽٙبعبٖ دارایی در راثطٝ ثب ٔٛضٛػبت ٔطزح ؽذٜ در  16

17 
جٕغ ثٙذی ٔطبِت ٚ ارائٝ آٖ ثٝ وٕیتٝ حمٛلی عٙذیىب جٟت طزح در ٔجّظ ٚ ٞیبت دِٚت جٟت تقحیح 

 ٔبِیبت ارسػ افشٚدٜ
* 

 

  * دػٛت اس اػضب جٟت ارعبَ ٔؾىالت ٚ درخٛاعت ٞبی خٛد در راثطٝ ثب تبٔیٗ اجتٕبػی 18

  * عٙذیىبارعبَ ٔؾىالت ثٝ وٕیتٝ حمٛلی  19

 

 

 

 

 

 

 

 7 9 تٛعؼٝ عیٕبته ایزا٘یبٖ ٔغؼٛد پیزحیبتی 9

 7 9 ٘یزٚ رأؾیز   تزا٘ٝ ػزفب٘یبٖ 11
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 :انجام شده توسط کویته فعالیت های .6

 
 : 93دستاوردهای کویته در سال  اهن اقداهات و .7

 

 :94رناهه های کویته در سال ب .8

 

 ضرح اقدام اقدامبت ردیف

1 
پیٍیزی ٔجذد تىٕیُ فزْ اطالػبت اػضب جٟت ایجبد ثب٘ه اطالػبتی سٔیٙٝ فؼبِیت 

 اػضبی وٕیتٝ
 ارعبَ فزْ تىٕیُ پزٚفبیُ وٕیتٝ ثٝ اػضبی وٕیتٝ

 ثزٌشاری عٛٔیٗ جّغٝ ٔجٕغ ػٕٛٔی وٕیتٝ 2
ثبسرٌب٘ی ٚ فٙبیغ ٚ ثزٌشاری ٔجٕغ ػٕٛٔی وٕیتٝ در ٔحُ اتبق 

 10٘فز ثٝ  7ٔؼبدٖ ایزاٖ ٚ افشایؼ تؼذاد اػضبی ٞیئت رئیغٝ اس 
 ٘فز

 اػالْ وب٘ذیذاتٛری اػضبی وٕیتٝ در ٔجٕغ ػٕٛٔی ا٘تخبثبت ٞیئت ٔذیزٜ عٙذیىب 3
ثزٌشاری جّغبت ٕٞبٍٞٙی جٟت حٕبیت اس وب٘ذیذاٞبی ٞیئت 

 ٔذیزٜ عٙذیىب

 اعتؼالْ ٔىتٛة اس اػضبی وٕیتٝ ٞبی ػضٛ وٕیتٝاعتؼالْ ٘مطٝ ٘ظزات ٚ  ٔؾىالت ؽزوت 4

 اعتؼالْ ٘مطٝ ٘ظزات اػضبی وٕیتٝ عبَ آتی وٕیتٝ 2ثزرعی ٚ جٕغ ثٙذی اٞذاف ٚ رئٛط وبر  5

 درخٛاعت ٔىتٛة ثٝ ٞیئت ٔذیزٜ عٙذیىب در ٔٛرد تجذیُ وٕیتٝ ثٝ عٙذیىب 6
در راعتبی تجذیُ وٕیتٝ ٞبی تخققی ثٝ عٙذیىب ٚ عٙذیىب ثٝ 

 ٖٛ ثزق ٚ ثزرعی اعبعٙبٔٝ فذراعیٖٛ ثزقفذراعی

 ٔؼزفی آلبی ٟٔٙذط عزٚؽیبٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘بیٙذٜ وٕیتٝ ٔؼزفی ٕ٘بیٙذٜ جٟت حضٛر در وبرٌزٜٚ افالح تؼزفٝ ٌٕزوی 7

 اعتفبدٜ اس ٘ظزات ٔؾبٚر حمٛلی در ٔٛرد ٔبِیبت ثز ارسػ افشٚدٜ 8
ٔبِیبتی حضٛر ٕ٘بیٙذٌبٖ ادارٜ ٔبِیبت ٚ دارائی ثٝ ػٙٛاٖ ٔؾبٚر 

 در جّغبت ٞیئت رئیغٝ وٕیتٝ

 میسان تأثیر دستبورد ردیف

 %40 فزاٚا٘ی جٟت ٔؾبروت حذاوثزی اػضب دارد.  وبر ٘یبس ثٝ ثخقٛؿ در ا٘تخبثبت وٕیتٝ وٝ ٞٙٛس ،افشایؼ ٔؾبروت اػضب در جّغبت 1

 %100 افشایؼ اػضبی ٞیبت رئیغٝ 2

3 
اػالْ راٜ وبرٞبیی جٟت ثزرعی تؼزفٝ ٌٕزوی ثزای تجٟیشات ٔختّف اس اَٚ عبَ طی وٕیتٝ ای جذاٌب٘ٝ ثب حضٛر ٕ٘بیٙذٜ وٕیتٝ ٟٔٙذعی 

 ٚثبسرٌب٘ی
100% 

4 
ثبسرٌب٘ی ثب تٛجٝ ثٝ ٘ظزات حٕبیتی اػالْ ٔؾىالت ؽزوت ٞبی ٟٔٙذعی ٚ ثبسرٌب٘ی جٟت در ٘ظز ٌزفتٗ ٔطبِجبت ٚ ٘یبسٞبی ؽزوت ٞبی 

 خبؿ اس عبخت داخُ
100% 

5 
درخٛاعت تجذیُ ؽذٖ ثٝ عٙذیىبی ٟٔٙذعی ٚ ثبسرٌب٘ی ثٝ اتبق ثبسرٌب٘ی تٟزاٖ ثٝ ػٙٛاٖ اِٚیٗ وٕیتٝ ای وٝ در ایٗ راعتب ٌبْ ثزداؽتٝ 

 اعت.
30% 

 %100 دعتیبثی ثٝ راٞىبرٞبیی در ایٗ سٔیٙٝٞب ٚ عؼی در تقحیح آٖ ٚ ا٘ؼىبط ٔؾىالت ٔبِیبت ارسػ افشٚدٜ ؽزوت 6

 %60 ا٘ؼىبط ٔؾىالت ٔزتجط ثب تبٔیٗ اجتٕبػی ٚ عؼی در یبفتٗ راٜ حّی ثزای آٖ 7

 موضوع ردیف
 درصد تحقق

 94تب ابتدای سبل  

 پیص بینی پیطرفت

  94در سبل  

 %100 %20 ثبسرٌب٘یٞبی ػضٛ وٕیتٝ ٟٔٙذعی ٚ طجمٝ ثٙذی ؽزوت 1

2 
ثزرعی لزارداد تیپ ثزای ؽزوت ٞبی ٟٔٙذعی ٚ ثبسرٌب٘ی ٚ ارعبَ آٖ ثٝ ثز٘بٔٝ ٚ ثٛدجٝ 

 جٟت تقٛیت
10% 50% 

 %50 %10 ٔىب٘یشْ ٚفَٛ ٔطبِجبت ؽزوت ٞب 3

 %50 %10 رتجٝ ثٙذی پیٕب٘ىبری تبٔیٗ تجٟیشات 4
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 هشاٍر يعٌَاى کویتِ: هٌْدسی  

 اطالعات کویتِ :  .1
 دبیر کمیتٍ رئیس کمیتٍ تعداد اعضبی َیئت رئیسٍ کمیتٍ تعداد ضرکتُبی عضً کمیتٍ وبم کمیتٍ

 ساحله قضل محسن ػشثبنی 5 62 مهنذسین مطبوس

 
 62/40/19تاریخ تشکیل کویتِ :  .2

 

 اّداف تشکیل کویتِ: .3

 َدف ردیف

 هبی مهنذسیثشنبمه سیضی جهت استقبء فؼبلیت 1

 حضوس فؼبل اػضبی کمیته دس مطبوسه پشوطه هبی صنؼت ثشق و صنبیغ 2

 حمبیت اص حقوق اػضبء 3

 سػبیت اخالق مهنذسی 4

 
 اطالعات اعضای ّیأت رئیسِ ٍ جلسات برگزار شدُ: .4

  جلسه 8تعداد جلسبت تطکیل ضدٌ: 
 انتخبة ضذ. 39ثه صوست ػمومی ثشگضاس  گشدیذ و ثب افضایص تؼذاد اػضب انتخبثبت کمیته ثشگضاس و هیئت سییسه ثشای فؼبلیت دس سبل  39جلسبت دس سبل **

 
 :93کویتِ در سال  ٍ هصَبات برًاهِ ّا .5

 مًضًع ردیف
 میسان پیطرفت

 وتبیج حبصل از اقدام یب

 محقق ضدٌ دلیل دالیل عدم تحقق 
در حبل اوجبم 

 )درصد(

1 
 نیدس ثهه یمهنذسهه اخههالق تیههسػب صیجهههت افههضا یضیههشنبمههه سث

 .تهیکم یاػضب
 22% 

این موضوع دس قبلهت االالػیهه ثهه اػضهب اسسهبل      
 ضذه است

2 

ثشنبمههه  تیشیتؼبمههب ثههب سههبصمبنمذ  صیجهههت افههضا یضسیههثشنبمههه
و تؼبمهب   یکهبس قبثهب واگهزاس      حجه   یکطهوس   ستجهه ثنهذ    یضیس

 ثب کبسفشمبهب

 22% 
سایضنههی هههبیی ثههب سههبصمب  مههذیشیت  ثشنبمههه     

 سیضی کطوسجهت تطکیب جلسه

 %122  وصول مطبلجبت اػضبء پیگیشی 3

متبسههنبنه ػلیههشر  اسسههبل نبمههه و پیگیشیهههبی   -
ثؼههذی  نبمههه ای اص الههشی تههوانیش ثههه ضههشکتهبی  
ثههشق منطقههه ای اسسههبل ضههذ تههب میههضا  دقیهه    
ثههذهی خههود ثههه مطههبوسا  سا اػههال  کننههذ کههه   
ػمال الضامهی سا ثهشای ایهن ضهشکتهب ایجهبد نمهی       
کنههذ و کمیتههه پیگیههش تحقهه  مطبلجههبت اػضههبی  

 خود است.

 %52  مطبوسا  یجلسه ثب ضوسا یثشگضاس 4

اػضبی کمیته الی جلسهبتی کهه ثهب ایهن ضهوسا      -
داضته انذ موضهوػبت مهوسد الهشا ساثیهب  نمهوده      

 انذ.

5 
 یمطهبوسا  توسهک کبسفشمبههب    کسهب  ی یبثیه دسهتوسالؼمب اسص  هیته

 مختلف
 دس دست پیگیشی 12% 

6 
مطهبوسا  صهنؼت    یثهب حضهوس تمهبم    یطه ینطست ه  انذ یشگضاسث

 کبیػضو سنذ شیثشق ػضو و ر
 12% 

مقشس ضهذه اسهت ایهن سهمینبس دس اولهین فشصهت       
 و ثؼذ اص اتمب  مبه سمضب  ثشگضاس ضود.
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 مًضًع ردیف
 میسان پیطرفت

 وتبیج حبصل از اقدام یب

 محقق ضدٌ دلیل دالیل عدم تحقق 
در حبل اوجبم 

 )درصد(

7 

مطهبوسه ثهشو     یجههت وصهول پهشوطه ههب     شیه گیموثش و پ اقذامبت
ثهه   یاػضامه  یههب  بتیه و مسهئون  ه  کبیسهنذ  یثب همکهبس  یمشص
و انجهب    یهی اجشا یمطهبسکت ثهب ضهشکت ههب     ضیه کطوسهب و ن گشید

 EPCثصوست  یثشو  مشص یپشوطه هب
هههب و سیههضیثشنبمههه تؼههذاد اػضههب جهههت حضههوس مههوثش دس صیافههضا

 تصمیمبت دولتی

 32% 

ثب  توجه ثهه تصهویت ایهن ثنهذ دس پبیهب  سهبل         
  39اقهههذامبتی ثهههشای اجهههشای    دس سهههبل   39

اتخبر ضهذه اسهت ا اص جملهه جلسهه ثهب مهنهذ        
پیطههشفت  39حههبیشیک کههه امیههذ اسههت دس سههبل  

خوثی داضته ثبضهذ مضهبی ثهش اینکهه تحقه          
 ثه ػوامب سیبسی نیض واثسته است.

 
 

 :اًجام شدُ تَسط کویتِ فعالیت ّای  .6
 ضرح اقدام ردیف

 تذوین تهیه ثشنبمه کوتبه مذت   میب  مذت و ثلنذ مذت کمیته . 1
پیگیشی ستجه ثنذی مطبوسا  کهه متبسهنبنه ثهش اثهش تاییهشات فهبحص دس سهبختبس سهبصمب  مهذیشیت ثشنبمهه سیهضی ایهن امهش ثهب مطهکالتی                 2

 مواجه گشدیذ .
 نظبست ساهجشدی سیبست جمهوسی. ثشگضاسی جلسبتی ثب مسئون  مؼبونت ثشنبمه سیضی و 3
تؼبمههب ثههب دیگههش کمیتههه هههبی تخصصههی سههنذیکب اص جملههه سههبصنذگب  و پیمبنکههبسا  کههه دس جشیههب  کههبس اجشایههی اص مههذاس  مطههبوسا     4

 استنبده می نمبینذ .
 ثبصثینی اسنبد و مذاس  منبقصبت و استؼال  هب دس ساثطه ثب تؼذیب قشاسدادهب 5
 ثه کبسگیشی فشمولی جهت اسصثشی تجهیضات و اػمبل    دس قشاسدادهب اسایه پیطنهبداتی جهت 6
حضوس کمیته دس جلسهبت همهبهنگی و پیگیهشی اقهذامبت ثهب ضهشکت تهوانیش   وصاست نیهشو   سهبصمب  توسهؼه ثهشق و نیهض مؼشفهی خهذمبت                7

 سنذیکب ثه این سبصمبنهب
 پیگیشی وصول مطبلجبت ضشکتهبی ػضو کمیته اص کبسفشمبیب . 8
ثهش   و نهه  ( QBS ) مکبتجهبت ثهب مؼبونهت امهوس ثهشق و انهشطی وصاست نیهشو  و پیطهنهبد انتخهبة مهنذسهین مطهبوس ثهش اسهب  کینیهت                9

 اسب  استؼال  و منبقصه.
 
 :93دستاٍردّای کویتِ در سال اّن اقداهات ٍ  .7

 دستبيرد ردیف

 هبی مطبوس.ای اص توا  ضشکت پزیشش وضنبخت ثهتش توانیش وضشکت هبی ثشق منطقه 1
 مزاکشات وجلسبت ثب سبصمب  مذیشیت وثشنبمه سیضی دس جهت تسهیب دس اخز ستجه وحج  کبس مطبوسا . 2
 .6و1پیگیشی اثالؽ پشوطه هب ثه مطبوسا  جهت ضشوع فبصهبی  3
 پیگیشی مستمش وصول مطبلجبت مطبوسا  4

 

 94برًاهِ ّای کویتِ در سال  .8

 ردیف
 مًضًع

 درصد تحقق

 94تب ابتدای سبل  

 پیص بیىی پیطرفت

  94در سبل  

 کبیسهنذ  یثهب همکهبس   یمطهبوسه ثهشو  مهشص    یجهت وصول پهشوطه ههب   شیگیاقذامبت موثش و پ 1
 یهی اجشا یمطهبسکت ثهب ضهشکت ههب     ضیه کطهوسهب و ن  گهش یثهه د  یاػضام یهب بتیو مسئون  ه

 EPCثصوست  یثشو  مشص یو انجب  پشوطه هب

 55% 

 %155  سنذیکب تؼذاد اػضب جهت حضوس موثش دس مجموػه صیافضا 2
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 %155  مختلف یمطبوسا  توسک کبسفشمبهب کسب ی یبثیدستوسالؼمب اسص هیته 3
ػضهو   شیه مطهبوسا  صهنؼت ثهشق ػضهو و ر     یثهب حضهوس تمهبم    یطه ینطست هه  انذ  یثشگضاس 4

 کبیسنذ
 155% 

   یکطهوس   ستجهه ثنهذ    یضیه ثشنبمهه س  تیشیتؼبمهب ثهب سهبصمب  مهذ     صیجهت افضا یضشیثشنبمه 5
 و تؼبمب ثب کبسفشمبهب یحج  کبس قبثب واگزاس

 55% 

 

 

 

 
 



 

  سىذیکای صىعت برق ایران گزارش عملکرد  سىذیکا سالیاوٍ عادی عمًمی مجمع
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 نبم شعبه: شعبه اصفهبن

 :  شعبهاطالعبت  .1
 شعبه دبیر شعیه رئیس شرکتهبی شعبهتعداد  شعبهنبم 

 مسائلیمهذی  صفرنورالهعلی  34 اصفهان  

 
 1331 اسفٌس : تأسیس شعبه اصفهبن سندیکبتبریخ  .2

 
 جلسه 4تعداد جلسبت هیئت مدیره :  .3

 تعداد غیبت تعداد حضور ت مدیره شعبه اصفهبن بهی اسبمی ردیف

 علی صفرنوراله 1

اعضا در تمام جلسات حضور 

 داشتنذ.

 

  مهذی مسائلی 2

  عثاسعلی کثیری 3

  وحیذ دستجردی 4

  )تازرس( تقی عمادی 5

  احمذرضا صافی 6

 
 : 1334و  1333 هبیگسارش جلسبت و اقدامبت انجبم شده در سبل  .4

 اقدامبت

 تؼییي گطزیس 30تطىیل گطزز ٍ زض آى ضاّبطزّبی سٌسیىب زض سبل  01/00/30ت هسیطُ سٌسیىب زض تبضید بجلسِ چْبضزّن ّی -

 ت هسیطُ سٌسیىب زض هحل ضطوت ضػس تطىیل ضسبجلسِ پبًعزّن ّی -

 زض هحل اتبق ببظضگبًی اغفْبى تطىیل ضس ٍ هَاضز ظیط اًجبم ضس: 03/11/30سٌسیىب زض تبضخ ت هسیطُ بجلسِ ضبًعزّن ّی -

 اضظیببی ػولىطز اتبق ببظضگبًی اغفْبى زض تؼبهل بب تطىل ّب 

 تبییي ذَاستِ ّب اظ ًوبیٌسگبى زٍضُ جسیس اتبق ببظضگبًی اغفْبى 

 ٌسیىببطًبهِ ضیعی جْت تبضید تطىیل جلسِ هجوغ ػوَهی ضؼبِ اغفْبى س 

 زض هحل ضطوت غفبًیىَ 39ت هسیطُ، ابتسای سبل بّیّفسّن تطىیل جلسِ  -

 30ت هسیطُ سٌسیىب بب ضیبست سبظهبى ًظبم هٌْسسی سبذتوبى اغفْبى آلبی هٌْسس پعضىی زض سبل ببطگعاضی زٍ جلسِ ّی -

 وِ زستبٍضز آى هببزلِ تفبّن ًبهِ بیي اتبق ببظضگبًی ٍ ضَضای ضْط اغفْبى

لبی زوتط ػبهلی زض ّوبیص یه ضٍظُ سبظهبى ًظبم هٌْسسی آت هسیطُ سٌسیىب ٍ ّوچٌیي حضَض جٌبة بحضَض اػضبی ّی -

 اغفْبى

حضَض ضؼبِ اغفْبى سٌسیىب بِ ػٌَاى ًوبیٌسُ سٌسیىبی غٌؼت بطق زض ًوبیطگبُ جبًبی اًطغی ّبی تجسیس پصیط سبظهبى ًظبم  -

 30هٌْسسی زض زاًطگبُ ػلَم پعضىی اغفْبى زض ظهستبى 

 هساٍم زبیط سٌسیىب آلبی هٌْسس هسبئلی زض جلسبت اتبق ببظضگبًی اغفْبىحضَض  -
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 آى جلسِ بب ضیبست ضَضای ضْط اغفْبى ٍ تؼسازی اظ اػضبی ضَضای ضْط زض ضابطِ بب حضَض سٌسیىب زض وویسیَى ّبی ترػػی -

ػَظ ًحَُ حضَض سٌسیىب زض ذ بب ضیبست وویسیَى ػوطاى ضَضای ضْط اغفْبى 39ت هسیطُ سٌسیىب زض سبل بجلسِ اػضبء ّی -

 ّب زض وویسیَى

ٍ هططح وطزى جبیگبُ سٌسیىب  جلسِ زبیط سٌسیىب آلبی هٌْسس هسبئلی بب زبیط جسیس اتبق ببظضگبًی اغفْبى آلبی زوتط گَّطیبى -

 ٍ ذَاستِ ّبی سٌسیىب اظ اتبق

ًفط اظ هسیطاى ضطوتْبی ػضَ  9)  ت هسیطُ سٌسیىب بِ ػٌَاى ًبهعز اًتربببتی اتبق ببظضگبًی اغفْبىبحضَض فؼبل اػضبی ّی -

 سٌسیىبی اغفْبى زض اًتربببت(

 .بب اًػطاف آلبی هٌْسس ٍظیطی ببظضس اغلی سٌسیىب، آلبی ػوبزی بِ سوت ببظضس اغلی اًتربة ضسًس 30الظم بِ شوط است زض سبل 
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 نبم کمیته: کمیته توزیع شعبه اصفهبن
 

 جلسه 7تعداد جلسبت برگسار شده کمیته توزیع:  .1

 تعداد غیبت تعداد حضور هیئت مدیره شعبه اصفهبن سندیکب  اعضبی ردیف

 عثاسعلی کثیری 1

اعضا در تمام جلسات حضور 

 داشتنذ.

 

  مهذی مسائلی 2

  آقای غالمی 3

  آقای شریفی 4

  تقی عمادی 5

  ترادران اصغری 6

  ترادران رضایی 7

  آقای سلیمانی 8

  آقای عمو هادی 9

 

 :34و  33اقدامبت کمیته توزیع در سبل  .2

 شرح اقدام

 27/03/34انتخاب آقای مهنذس اصغری از شرکت ترنا ترق اصفهان ته عنوان دتیر کمیته توزیع سنذیکای اصفهان در تاریخ  -

 مشکالت موجودحضور نماینذگان شرکت های توزیع ترق استان و شهرستان اصفهان آقایان صائة و کشانی در جلسات و مطرح کردن  -

 تطىیل جلسبت هطتطن بب هسیطاى ػبهل ضطوت بطق هٌطمِ ای اغفْبى ٍ تَظیغ بطق استبى ٍ ضْطستبى اغفْبى -

تطىیل جلسبتی زض ضاستبی تَجیِ پیوبًىبضاى ٍ تأهیي وٌٌسگبى تَظیغ زض هَضز هسبئل بیوِ ای ٍ هبلیبتی بب هسئَلیي ایي  -

 سبظهبى ّب

سبى سبظی فْبضس بْبی ضطوت ّبی تَظیغ زض سطح استبى ٍ اغالح لطاضزاز ّبی یىططفِ تطىیل گطٍُ ّبیی جْت پیگیطی ٍ یى -

 ٍ تْیِ لطاضزازّبیی وِ هٌبفغ زٍ ططف لحبظ گطزز.

ذطیس ٍ تأهیي ًیطٍی اًسبًی ٍ اضائِ -بْطُ بطزاضی-پیوبًىبضی-بطضسی لطاضزازّبی تیپ ضطوت ّبی تَظیغ زض حَظُ ّبی هطبٍض -

 ىالت احتوبلی آًْبگعاضضی پیطاهَى ًَالع ٍ هط

زض ایي ضابطِ لطاضزازّبی ضطوت ّبی تَظیغ وبهال یه ططفِ اػالم گطزیس بِ گًَِ ای وِ هبّیت لطاضزازّب بب هَضَع آًْب وبهال هتفبٍت 

 اػالم ضس. 

 هَضَع لطاضزازّب ٍ بطٍى سپبضی ّبی تَظیغ هَضز بطضسی ٍ ًتیجِ آى طی ًطستی بب آلبی هٌْسس ذَش ذلك یب آلبی هٌْسس -

ضٍح بطٍى سپبضی ّب زض ضطوت ّبی تَظیغ بب هبّیت ذػَغی سبظی سٌریت  وطزی هططح ٍ تغییط ضٍیِ ّب زضذَاست گطزیس.
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 ًساضز.

زٍلتی هَضز اًتمبز لطاض گطفت ٍ اػالم ضس وِ ضطوت ّبی تَظیغ بِ زلیل  –ػولىطز ضطوت ّبی تَظیغ بط اسبس بطظخ ذػَغی  -

هػساق ایي  ایٌىِ سْبم زٍلتی زاضًس ٍ اظ بَزجِ زٍلت استفبزُ هی ًوبیٌس ًببیستی برطٌبهِ ّب ٍ لَاًیي هَجَز ضا ًبزیسُ اًگبضًس.

ّب اػالم ضس ٍ بط لعٍم حضَض  ب ٍ ًحَُ اضظیببی، ًحَُ پطزاذت ّبهَضز تٌَع فْبضس بْبی ضطوت ّبی تَظیغ، تٌَع هتي لطاضزازّ

 ًوبیٌسگبى سٌسیىب زض برص تَظیغ ٍ زفبع اظ اػضبء تبویس گطزیس.

لعٍم ًظبضت بیطتط تَاًیط ٍ ٍظاضت ًیطٍ بط ػولىطز ضطوت ّبی تَظیغ زض بطًٍسپبضیْب ٍ تبزیِ هطبلببت فؼبالى برص ذػَغی زض  -

  ببظاض تَظیغ تأویس گطزیس.

 ت ببظاض تَظیغ بِ سِ زستِ: والى ، هحلی ٍ ػسم اتحبز فؼبالى برص ذػَغی زض ببظاض تَظیغزستِ بٌسی هطىال -

 ػضَیت ضطوت تَاى ًیطٍ سپبّبى بِ ػٌَاى اٍلیي ضطوت جسیس تَظیؼی زض سٌسیىبی غٌؼت بطق ایطاى -

 39بطگعاضی هطاسن ضیبفت افطبضی بب ّسف جصة فؼبالى تَظیغ زض سٌسیىبی اغفْبى زض هبُ ضهضبى سبل  -

اضبضُ هجسز بِ هطىالت ضطوت ّبی ٍابستِ بِ تَظیغ وِ هَجببت ضلببت ًببطابط برص ذػَغی غیط ٍابستِ ضا بب آًْب فطاّن آٍضزُ  -

ضطوت ّبیی هثل آتیِ سبظ، تؼبًٍی/وبًَى ببظًطستگبى تَظیغ ٍ غیطُ وِ اهىبى  ٍ بط لعٍم ًظبضت بط ایي ضطوت ّب تأویس گطزیس.

 ظ بیي هی بطًس.ضلببت بب ضطایط بطابط ضا ا
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 ًام شعبه: شعبه خراساى

 :  هشعباطالعات  .1
 شعبهدبیر  شعبهرئیس  هشعب تعداد اعضبی هیئت رئیسه هشعب شرکتهبی عضوتعداد  شعبهنبم 

 سضب ًوبصی هحؼي ؿبدهبى 8 36 خشاػبى

 
 11/11/89:  شعبهتاریخ تشکیل  .2

 
 :شعبهاهداف تشکیل  .3

 هدف ردیف

 دفبع اص هٌبفغ هـشٍع ٍ هـتشن اػضب 1

 اعالع سػبًی ثِ هَلغ ٍآهَصؽ لَاًیي هشثَعِ 2

 دسٍى خبًَادُ كٌؼت ثشق تشٍیج استجبط ًضدیىتش هیبى اػضب ٍ گؼتشؽ تفبّن، 3

 حوبیت اص تَلیذ داخل ٍ تىٌَلَطی هلی ٍ ثب تَجِ ثِ ؿشایظ هَجَد 4

 ظشفیت ّبی ػلوی ٍ فٌی اػضب تخلق ّب ٍ ّبی تحلیلی ٍ آهَصؿی ثشای ثِ سٍص ًگْذاؿتي تَاًبیی ّب،ایجبد ظشفیت  5

 ًظشات اػضبی ؿؼجِ ثِ ػٌذیىبی كٌؼت ثشق ایشاى هـىالت ٍ اًتمبل ػبصهبى یبفتِ هؼبیل، 6

 ؿشوت دس ًوبیـگبّْبی هشتجظ ثشگضاسی ٍ 7

 ًْبدّبی دٍلتی ٍ غیش دٍلتی هشتجظ دس جْت پیـجشد اّذاف ٍ هبهَسیت ّبی ػٌذیىبسایضًی ٍ ثشلشاسی استجبط هَثش ثب ػبصهبًْب ٍ  8
 

 اطالعات اعضای هیأت رئیسه و جلسات برگزار شده: .4

  جلؼِ 18تعداد جلسبت تشکیل شده: 
 تعداد غیبت تعداد حضور شعبه هیئت رئیسه اسبمی اعضبی ردیف

 1 17 هحؼي ؿبدهبى 1

 3 15 اكغش ًلشآثبدی 2

 5 13 ػلیشضب اسدوبًی 3

 2 16 ثیظى ؿىَّی 4

 3 15 هحوَد كذسا 5

 5 13 احوذسضب كفبس 6

 16 2 هْذی هؼیي تمَی 7

 5 13 هْذی هذًی 8
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  :93در سال  شعبه و هصوبات برًاهه ها .5

 نتبیج حبصل از اقدام یب میسان پیشرفت موضوع ردیف

محقق  دلیل دالیل عدم تحقق

 شده

در حبل انجبم 

 )درصد(

   %100 تْیِ هىبى هؼتمل ثشای ؿؼجِ خشاػبى 1

 ػذم ٍجَد اػتجبس %20 %80 دفتش ایي ؿؼجِ تْیِ هلضٍهبت ٍ تجْیض 2

   %100 كبدسات ػبصًذگبى ٍ تـىیل وویتِ ّبی تخللی ؿبهل پیوبًىبساى، 3

   %100 اًجبم هلبحجِ ٍ هؼشفی ػٌذیىب اص عشیك ًـشیبت هحلی ٍ هبٌّبهِ اتبق ثبصسگبًی 4

   %100 ثشگضاسی جلؼبت هتؼذد دس جْت تْیِ تفبّن ًبهِ ثیي ػٌذیىب ٍ داًـگبُ فشدٍػی هـْذ 5

   %100 ًحَُ هـبسوت اػضب ٍ فؼبلیت هضبػف دس اًتخبثبت اتبق ثبصسگبًی  6

   %100 ثشسػی ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصؿی اص جولِ دٍسُ هٌْذػی اسصؽ  7

   %100 كٌؼت ثشق ثِ ػبصهبى كٌؼت هؼذى ٍ تجبستاًؼىبع هـىالت دس حَصُ  8

   %100 ثشسػی ٍ پیـٌْبد دس خلَف ػضَگیشی افتخبسی ٍ جزة ؿشوت ّبی جذیذ 9

ّن اًذیـی دس جْت چگًَگی ساُ وبسّبی دسآهذ صایی ٍ جزة هٌبثغ هبلی ثشای  تمَیت  11
 ثٌیِ هبلی ؿؼجِ

40% 60%  

ٍ ػتبٍسدّبی هْن   ػبیت ػٌذیىب ٍلشاس دادى اخجبسثِ سٍصسػبًی لیٌه ؿؼجِ خشاػبى دس  11
 ؿؼجِ دس ػبیت ٍ تـىیل گشٍُ دس فضبی هجبصی

100%   

   %100 ػضَیت دس وبسگشٍُ ػتبد ػشهبیِ گزاسی اػتبى 12

   %100 ()حؼت هَسد ػضَیت دس وبسگشٍُ اهَس ثبًىْب 13

   %100 تجبست هؼذى ٍ ػضَیت دس وبسگشٍُ كٌؼت، 14

   %100 وبسگشٍُ وویتِ پبیؾ كبدساتػضَیت دس  15

 

 :شعبهاًجام شده توسط اقداهات اهن  .6

 

 شرح اقدام ردیف

 افتتبح دفتش ؿؼجِ ٍ ثشخَسداسی اص هحلی هؼتمل جْت استجبط ثْتش ثب اػضب ٍ تؼْیل دس اًجبم اهَس 1

 ثب آًبى ٍ تٌظین لشاس داد 93ٍ ثىبسگیشی یه ًفش ًیشٍی دیگش دس دثیشخبًِ اص آثبى هبُ  1/7/93هؼشفی دثیش جذیذ ػٌذیىب اص هَسخِ  2

سائِ اٍ ّوچٌیي هـبسوت ثیـتش اػضب دس  هبدُ ػبصی ثؼتش ّبی الصم دس ؿجىِ ّبی اجتوبػی ٍ ّوچٌیي ٍة ػبیت ػٌذیىب جْت تؼشیغ دس اعالع سػبًی ّبآ 3
 ًمغِ ًظشات ٍ پیـٌْبدات

 ىشااًؼىبع هـىالت اػضب ثشای هؼئَلیي اػتبًی ٍ ّوچٌیي حؼت هَسد ثِ ػٌَاى ػٌذیىبی كٌؼت ثشق ای 4

سضَی اص جولِ ّوبیؾ دٍ سٍصُ  ؿشوت فؼبل دس ّوبیـْب ٍ گشدّوبیی ّبی ػوَهی ٍ تخللی دس هحل اتبق ثبصسگبًی،كٌبیغ،هؼبدى،وـبٍسصی خشاػبى 5
س ٍ هٌْذػی ٍ ّوبیؾ یىشٍصُ هؼئَلیي التلبدی ٍ تجبسی وـَ َػؼِ پبیذاس ثب سٍیىشد ثْجَد هحیظ وؼت ٍ وبس، ّوبیؾ یه سٍصُ كذٍسخذهبت فٌیت

 تجبست افغبًؼتبى دس هحل ػبصهبى كٌؼت،هؼذى ٍ

تجبست اػتبى ٍ ثیبى هـىالت پیؾ سٍ ٍ دس خَاػت ػضَیت ایي ػٌذیىب دس وبسگشٍُ ّبی هشتجظ ثب حَصُ كٌؼت  هؼذى ٍ دیذاس ثب سیبػت ػبصهبى كٌؼت، 6
 ثشق

 حضَس فؼبل دس ولیِ جلؼبت اتبق ثبصسگبًی ٍ وویؼیَى كذٍس خذهبت فٌی ٍ هٌْذػی 7

 هٌبللبت وـَسّبی هضثَس هاللبت سئیغ ٍ دثیش ؿؼجِ ثب ػفیش تبجیىؼتبى، ػفیش آفشیمبی جٌَثی ٍ ّیئت ّوشاُ دس خلَف چگًَگی فؼبلیت دس 8

 ذهؼشفی ّش چِ ثیـتش ایي ؿؼجِ دس ػغح اػتبى ّوچٌبى وِ ؿبیؼتِ ًبم آى هی ثبؿ 9

وـبٍسصی هـْذ ٍ ّوچٌیي هؼشفی ولیِ  هؼبدى ٍ كٌبیغ، اتبق ثبصسگبًی، 36بكی ؿوبسُ هؼشفی وبهل ػٌذیىبی كٌؼت ثشق ؿؼجِ خشاػبى دس هجلِ اختل 11
 ؿشوت ّبی ػضَ دس هجلِ التلبد آػیب
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 .:93در سال  شعبهههوتریي دستاوردهای  .7

 دستبورد ردیف

 افتتبح دفتش جذیذ ػٌذیىب ٍ تجْیض آى 1

 جزة اػضبی جذیذ 2

 ػبصًذگبى ٍ كبدس وٌٌذگبى وبًىبساى،یپ تِیؿبهل وو یتخلل یّب تِیوو لیتـى 3

 یاجتوبػ یؿجىِ ّب يیٍ ّوچٌ بههیپ ،یهجبص یفضب هجالت، كیاخجبس ؿؼجِ اص عش یاعالع سػبً 4

 اص حَصُ كٌؼت ثشق یًوًَِ اػتبً يیاًتخبة وبس آفش 5

 اسصؽ یهٌْذػ یدٍسُ آهَصؿ یثشگضاس 6

 یتخلل یّب تِیٍ وو شُیهذ ئتیجلؼبت هٌظن ّ یثشگضاس 7

 هَسد 90اص  ؾیث یدٍلت شیٍ غ یدٍلت شیهىبتجبت ثب دٍا 8

 یاص اتبق ثبصسگبً تیٍ ػضَ یوبست ثبصسگبً ذیاخز هجَص اًجبم هشاحل كذٍس ٍ توذ 9

 ٍ عشح هَضَػبت ٍهـىالت هشثَط ثِ حَصُ كٌؼت ثشق یاػتبً يیثب هؼئَل ذاسید 11

كٌؼت ٍ  يیتش ث یاستجبط لَ یساػتب هـْذ دس یداًـگبُ فشدٍػ یدس داًـىذُ هٌْذػ یاتبق اختلبك هی يیٍ ّوچٌ ظُیٍ گبُیاص جب یثشخَسداس 11
 داًـگبُ

 یاػتبً یتخلل یّب ییٍ گشدّوب ـْبیؿشوت دس ّوب 12

 یٍ هٌْذػ یكذٍس خذهبت فٌ َىیٍ ووؼ یجلؼبت اتبق ثبصسگبً ِیحضَس فؼبل دس ول 13

 هـْذ یٍ وـبٍسص غ،هؼبدىیكٌب ،یٍ هبٌّبهِ اتبق ثبصسگبً یهحل بتیًـش كیاص عش ىبیػٌذ یهلبحجِ ٍ هؼشفاًجبم  14

 تجبست ٍكٌؼت هؼذى  تِیكبدسات ٍ وو تِیاػتبى،وبسگشٍُ اهَس ثبًىْب،وو یگزاس ِیدس وبسگشٍُ ػتبد ػشهب تیػضَ 15

 دس هجلِ ػتجشاى داسًذ یثِ دسج آگْ لیػضَ وِ توب یؿشوت ّب ِیول یثشا یدسكذ 10 ظُیٍ فیاخز تخف 16
 

 :94در سال  شعبهبرًاهه های  .8

 عموضو ردیف

 ىثشگضاسی هٌظن جلؼبت ّیئت هذیشُ ٍ پیگیشی هلَثبت ٍ اجشایی ًوَدى آ 1

 94ثشآٍسد ٍ تْیِ ثَدجِ پیـٌْبدی ػبل  2

 ثشگضاسی هجوغ ػوَهی ػبدی ػبلیبًِ 3

 اػضبی جذیذپیگیشی ٍ هىبتجبت دس جْت افضایؾ جزة  4

 ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصؿی ٍ تخللی استجبط ثب داًـگبُ فشدٍػی هـْذ دس جْت اهضبی تفبّن ًبهِ ػٌذیىب ٍ اجشایی ًوَدى تفبّن ًبهِ 5

 ثشگضاسی ضیبفت افغبسی ثب حضَس ولیِ اػضب ػٌذیىب ٍ هؼئَلیي اػتبًی ریشثظ 6

 ًوبیٌذُ ثِ ػٌذیىب جْت سفغ اثْبهبت احتوبلی اػضب وِّوبٌّگی ثب ػبصهبى ّبی دٍلتی دس خلَف اػضام  7
 ..... اص جولِ آى هی تَاى ثِ اداسُ ول اهَس هبلیبتی جْت هَضَػبتی ّوچَى عشح جبهغ هبلیبتی،اسصؽ افضٍدُ، تْیِ ٍ تٌظین اظْبسًبهِ هبلیبتی ٍ

 الىتشًٍیه دس ؿْشیَس هبُ ؿشوت ٍ حضَس فؼبل دس ًوبیـگبُ ثشق ٍ 8

 دوبیـْب ٍ ًوبیـگبُ ّبی تخللی اػتبًی ٍ ػٌذالضٍم ًوبیـگبُ ّبی خبسج اص وـَس حؼت هَسؿشوت دس ّ 9

 هیي اجتوبػی، هـبٍسُ دس اهَس حمَلی،داٍسی ٍ لشاسدادّب،أاًجبم خذهبت هـبٍسُ ای ثب ّوبٌّگی اتبق ثبصسگبًی هبًٌذ هـبٍسُ دس اهَس سٍاثظ وبس ٍ ت 11
 هـبٍسُ دس اهَس ثبًىی ٍ تؼْیالت لشاسدادّبی خبسجی،هـبٍسُ دس خشیذ  هـبٍسُ اهَس هبلیبتی،

 پیگیشی دس خلَف پشداخت حك ػضَیت ّبی اػضبی ؿؼجِ 11

تـىیل وبسگشٍُ هـتشن ثیي ػٌذیىبی ؿؼجِ خشاػبى ثب ثشق هٌغمِ ای خشاػبى ٍ تَصیغ ًیشٍی ثشق خشاػبى سضَی دس جْت سفغ هـىالت اػضب ،  12
 ًشطی ّبی ًَثحث وبّؾ تلفبت ٍ ّوچٌیي تَػؼِ ا

 دس ساثغِ ثب هَاسد هخل كبدسات 76اخز ًظش خَاّی اص اػضبی هحتشم دس صهیٌِ ّبی هختلف اص جولِ هبدُ  13

تغییشات هشتجظ ثب كٌؼت ثشق ثشای اػضبی ؿؼجِ  ایجبد ظشفیت ّبی تحلیلی آهَصؿی ٍ ّوچٌیي اعالع سػبًی ٍ آهَصؽ لَاًیي، ثخـٌبهِ ّب ٍ 14
 ٍ عشح هَاسد هشثَط ثِ كٌؼت ثشق دس جلؼبت یبد ؿذُ ػبصهبى ًظبم هٌْذػی ٍ ...( جلؼبت اػتبًی )اتبق ثبصسگبًی،ؿشوت هَثش دس ولیِ 
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