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  1394در سال  ی صنعت برق ایرانسندیکااقدام کلیدی 

 

 

 توانیر و ارسال به شورای عالی فنی برای تصویب –نهایی شدن قرارداد تیپ در کارگروه مشترک سندیکا  -1

 1394نامه رتبه بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران رشته نیرو در سال اصالح آئین -2

 تکمیل فهارس بهای خطوط انتقال و فوق توزیع نیروی برق و واحد تاسیسات برقی -3

 قراردادهای متوقف با مدیران ارشد توانیر برای تعیین تکلیف قراردادهای متوقف اعضاتشکیل کارگروه  -4

 با سازمان های مرتبط برای شناسایی و پیگیری مشکالت اعضا  تشکیل کارگروه های بیمه و مالیات -5

 اآغاز به کار مشاوران خبره در دبیرخانه سندیک وتقویت خدمات مشاوره ای بیمه ای و مالیاتی سندیکا  -6

 ل مطالبات اعضاودر جهت وصمطالبات اعضا از وزارت نیرو و دولت و پیگیری  آمار رسانی مستمرروزبه -7

 صنعت برق و تدوین سند راهبردی توسعه کسب و کار ها شناسایی مسائل راهبردی کسب و کارهای -8

های سندیکا و ها و کارگروهیتهجلسه کم 331منظم  ها و نهادهای مرتبط و برگزاریجلسه با مدیران ارشد و نمایندگان سازمان 195برگزاری  -9
 نفر ساعت کار داوطلبانه توسط اعضای محترم 5200انجام  بیش از 

 و تصویب چارت جدید صالح ساختار سازمانی سندیکاا -10

 تغییر کاربری ساختمان جدید سندیکا از مسکونی به اداری و تجهیز کامل ساختمان -11

 

 

 1394سندیکای صنعت برق ایران در سال  دستاوردهایو  اهم اقدامات 

 اقدامات و دستاوردها محور فعالیت ها

مشترک پیگیری منافع 

 های عضوشرکت

مایندگان و اعضای کمیسیون نو  مکاتبه و رایزنی با مقامات بلندپایه کشوری از جمله وزیر نیرو و وزیر صنعت، معدن و تجارت -
 حل مشکالت پیگیری برایانعکاس مشکالت صنعت برق و و های عضو مسائل شرکتانرژی مجلس شورای اسالمی برای طرح 

 بات اعضال مطالوبه روز رسانی مستمر آمار مطالبات اعضا از وزارت نیرو و دولت و پیگیری در جهت وص -

 ی سندیکا و رسانه های عمومیهارسانه از طریقانعکاس مشکالت صنعت برق و طرح مواضع سندیکا  -
 ه واحدهای تحقیق و توسعههای مورد نیاز اعضا برای توسعنامه همکاری با پژوهشگاه نیرو در جهت جذب حمایتد تفاهمانعقا -
  1394نامه رتبه بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران رشته نیرو در سال اصالح آئین -

پیگیری جهت حل مسائل 

حقوقی و قراردادی 

 های عضوشرکت

 های عضوجلسات کارگروه مشترک سندیکا ـ توانیر و پیگیری مشکالت شرکت مستمر برگزاری -
 صویبتتوانیر و ارسال به شورای عالی فنی برای  –نهایی شدن قرارداد تیپ در کارگروه مشترک سندیکا  -
 اعضا تشکیل کارگروه قراردادهای متوقف با مدیران ارشد توانیر برای تعیین تکلیف قراردادهای متوقف -
 تشکیل کارگروه بیمه و تامین اجتماعی برای شناسایی و پیگیری مشکالت بیمه ای اعضا -
 تشکیل کارگروه مالیات برای شناسایی و پیگیری مشکالت مالیاتی اعضا -

 ارتقای جایگاه سندیکا 

به عنوان نماینده بخش 

 خصوصی صنعت برق

ه سندیکا در انتخاب نمایند و ای و مهندسیهای حرفهشورای هماهنگی تشکلکمک به تشریک مساعی در حل مشکالت  -
 ت اجراییأهی

مسائل کلیدی و یری و پیگطرح  ،های تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع و معادندر کمیسیون موثر نمایندگان سندیکا حضور -
 راهبردی صنعت برق 

 فدراسیون صنعت برقهای تخصصی صنعت برق و فراهم سازی مقدمات تشکیل تشکلسایر همکاری با  -

 ها و نهادهای مرتبط جهت پیگیری مشکالتجلسه با نمایندگان و مدیران سازمان 195برگزاری  -
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 اقدامات و دستاوردها محور فعالیت ها

تقویت خدمات مشاوره ای 

 حقوقی و بیمه و مالیات

 در سندیکا  

 مشاوران خبره در سندیکا به کارگیریبا  حل اختالفو  ارائه خدمات رایگان مشاوره حقوقی -
 مشاوران خبره در سندیکا به کارگیریارائه خدمات رایگان مشاوره بیمه با  - 
 مشاوران خبره در سندیکا به کارگیریبا  ارائه خدمات رایگان مشاوره مالیات -

انجام پروژه های 

مطالعاتی و پژوهشی برای 

 توسعه کسب و کار اعضا 

 شناسایی مسائل راهبردی کسب و کارهای  صنعت برق و تدوین سند راهبردی توسعه کسب و کار ها  -

 های مطالعاتی و راهبردی و ارائه به نهادهای مرتبط و اعضا )پنج گزارش تخصصی(تدوین گزارش -

 افزایش مشارکت اعضا

 در کارکردهای سندیکا 

 ها  سندیکاکارگروهها و جلسه کمیته 331برگزاری منظم  -
 اهای عضو سندیکنمایندگان شرکتتوسط اعضای کمیته داوطلبانه  نفر ساعت کار 5200انجام  بیش از  -

بستر سازی برای ایجاد 

کسب و کار  هایفرصت

 شرکت های عضو

 های مهم صنعت برق کشور برگزاری سه نمایشگاه جانبی در کنفرانس -
 صنعت برق کشور معتبر داخلیمشارکت در برگزاری و حضور در هشت نمایشگاه  -

 ی های تجاری و نمایندگان برخی کشورها جهت افزایش مبادالت تجارهای مشترک با هیئتبرگزاری نشست -

 جاری تجاری اتاق بازرگانی و برگزاری جلسات جهت توسعه مبادالت ت هایدر هیئت نماینده سندیکا حضور -

 استمرار ارائه 

کاربردی خدمات آموزشی 

 و تخصصی به اعضا

 توسط اساتید خبره برگزاری پنج دوره کاربردی آموزشی  -
 سمینار با حضور سخنران کلیدی و مقام بلندپایه چهاربرگزاری  -

 استمرار ارائه 

 خدمات و تسهیالت رفاهی

  عمر و حادثه کارکنانو بیمه تکمیلی  فراهم کردن امکان استفاده اعضا از خدمات -
 انواع خدمات بیمه ای اشخاص و بازرگانی تخفیفات فراهم کردن امکان استفاده اعضا از  -

توسعه و استمرار ارائه 

 رسانیخدمات اطالع

 ترایجاد گروه های مجازی عمومی اعضا و اختصاصی کمیته ها در شبکه اجتماعی برای تبادل نظر موثر -
 کاسندیکا در شبکه اجتماعی برای تسریع در اطالع رسانی اخبار و موضوعات سندیخبری کانال ایجاد  -
 شماره بولتن الکترونیکی رسانا  227 و انتشار هشت شماره مجله ستبران -
 به روز رسانی مستمر وب سایت سندیکا  -

ها و توسعه زیرساخت

ارتقای توان سازمانی 

 سندیکا

 سندیکا تجهیز کامل ساختمانو  ا از مسکونی به اداریتغییر کاربری ساختمان جدید سندیک -

 و تصویب چارت جدید اصالح ساختار سازمانی سندیکا -
 هانهای خراسان و اصفهای شعب در استانها از طریق توسعه فعالیتدر شهرستانمنطقه ای خدمات  توسعه -
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 سنوات اخیر(اقدامات انجام شده در راستای اجرای تکالیف مجمع عمومی ) طی 

 

 اقدامات انجام شده در راستای تکالیف تکالیف مجمع به هیات مدیره سال
 تحققمیزان 

 )درصد(

1394 

مقرر شد وجوهی که اعضای سندیکای صنعت برق برای 
پرداخت بدهی مربوط به خرید ساختمان و تجهیز آن 

فقط  ای نگهداری وپرداخت می نمایند، در حساب جداگانه
 برای موارد یاد شده صرف شود. 

ک سینا جهت واریز نیک حساب سپرده بصورت جداگانه در با
و  های داوطلبانه اعضای سندیکا در نظر گرفته شده استکمک

کسری  واریزهای اعضا در این حساب نگهداری و صرفا برای تأمین
ده ستفابودجه جهت تجهیز ساختمان و تغییر کاربری ساختمان ا

 شده است.

100 

1393 

وجه حاصل از فروش ساختمان )سهم سندیکا( و سایر 
 درآمدهای مربوطه پس از کسر کلیه هزینه های مرتبط

ن مطابق نظر هیأت اصرفا جهت تامین زمین یا ساختم
 و این مبلغ به هیچ وجه صرف مدیره جدید صورت گیرد

 های دیگری نشود. های جاری یا هزینههزینه

رید باقیمانده وجه حاصل از فروش ساختمان مطهری صرفا جهت خ
 ساختمان خیابان سیندخت استفاده شده است. )همچنین برای

ری تامین بخش از کسری بودجه خرید ساختمان از درآمدهای جا
 و سپرده های سندیکا نیز مصرف شده است(

100 

1392 

 فراهم کردن شرایط و دعوت به موقع از اعضا جهت -1
 شکیل مجمع عادی سالیانه قبل از پایان تیرماهت
ق حهیأت مدیره تدابیر الزم را جهت وصول مطالبات  -2

نگی و عضویت از اعضا بکار بندد تا بهبود در وضعیت نقدی
 های سندیکا فراهم گردد. امکان گسترش فعالیت

جامع هیأت مدیره مکلف به ارائه بودجه سالیانه در م -3
 عمومی سالیانه گردید. 

بارک ممجمع عمومی به علت تداخل تیرماه با ماه  94در سال  -1
سال     ضان در مردادماه برگزار گردید و مجمع عمومی  بق ط 95رم

برنااامااه                یرماااه  ت مع در  ج م یف  ل ک یزی شااااده اساااات  ت  ر
ل های انجام شااده، وصااو یریبا توجه به تکلیف مجمع و پیگ -2

صد  در 19به میزان  1393نسبت به سال    1394مطالبات در سال  
 افزایش یافته است. 

 1394جمع مبرنامه و بودجه سالیانه سندیکا برای اولین بار در  -3
سه مجمع ارائه و به تصویب رسید و در سال جاری نیز در دستور جل

 قرار دارد. 

100 

1391 
هیأت  تعیین تکلیف قرارداد آقای طالبی در دوره معین به

 مدیره تکلیف گردد. 

ش گزار 1394و در مجمع عمومی سال  شده تعیین تکلیفموضوع 
 شد.آن ارائه 

100 

 

  اعالم دالیل عدم تحقق  مطرح و ضمنبعدی مجمع تکالیف مربوط به مجامع سنوات قبل در صورتیکه انجام نشده باشد باید در
 صورت تصویب مجمع مجدداً در صورتجلسه گنجانده شود.در 
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 1394برنامه های مصوب سال در راستای گزارش اقدامات انجام شده  

 برق صنعت کار و کسب بر تاثیرگذار مقررات و عمومی سیاستگزاری فرآیند در سندیکا تاثیرگذاری افزایش -1

 

 اقدامات انجام شده فعالیت ها برنامه ها 

و واکنش سریع به  پاسخ

تصمیمات و تغییرات در بدنه 

دولت ، مجلس و تاثیرگذاری 

 در تصمیم گیری ها

نقد و  تهیه یادداشت، مقاله، مصاحبه با رسانه های جمعی و
زانه، شبکه بررسی تغییرات و انتشار در سایت سندیکا، بولتن رو

 ...مجازی سندیکا، رسانه های جمعی و 

س، مصاحبه با مسئولین دولتی، نمایندگان مجل 68انتشار بیش از  
 اقتصاددانان و صنعتگران

ددانان و میزگرد با حضور مسئولین، نمایندگان مجلس، اقتصا 3برگزاری  
 صنعتگران

یادداشت در خصوص موضوعات محوری صنعت برق و  60انتشار  
 اقتصادکشور

وری در خصوص موضوعات مح گزارش خبری و تحلیلی 40انتشار بیش از  
 صنعت برق و اقتصاد کشور

سندیکا و  به خبر مربوط 127مقاله علمی و مدیریتی و بیش از  12انتشار  
 شرکت های عضو

، بهبود مستمر مطالب و محتوای بولتن روزانه، ستبران
 های مجازی، سایتشبکه

 عیه هابهبود سایت سندیکا جهت تسهیل استفاده اعضا از اخبار و اطال 
 ایجاد گروه مجازی اعضای سندیکا در تلگرام  

 ر تلگرام ایجاد گروه مجازی شرکت های فعال در صنعت برق )غیر اعضا( د 

انی تهیه آمارهای موردنیاز و مهم صنعت برق و به روزرس
 آمارهای موجود در دوره های زمانی معین 

جموعه در تدوین گزارش مطالبات اعضا از وزارت نیرو و شرکت های زیر م 
 جهت ارائه به هیئت مدیره 1394نیمه اول سال 

ه به رائها و راهکارهای کسب و کار صنعت برق جهت اتدوین گزارش چالش 
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن تهران

ه اعضا و باطالع رسانی سریع و به موقع اخبار و وقایع مرتبط 
تجهیز  نیز دریافت سریع نظرات و پیشنهادهای اعضا از طریق

 سایت و شبکه های مجازی

نعت برق صاطالع رسانی سریع موضوعات و رویدادهای مرتبط با سندیکا و  
 به اعضا از طریق سایت و تلگرام

 تهیه مستمر محتوی برای گروه های مجازی سندیکا
اطالعیه  وفراهم کردن امکان مشارکت و تبادل نظر اعضا در خصوص اخبار  

 سندیکا در تلگرام
 کا( خدمات سندیFact Sheet)تهیه بسته های اطالع رسانی موضوعی  

زاری مشارکت موثر اعضای شورای سیاستگزاری ستبران و برگ
ر جلسات منظم با شورا برای سیاستگذاری و بهبود مستم

 نشریه 

و اقدام  مصوبه 37جلسه با اعضای شورای سیاستگذاری ستبران و  4تشکیل 
 در راستای بهبود نشریه

 شماره ستبران  8تهیه، انتشار و توزیع  چاپ منظم ستبران 

انجام پژوهش های راهبردی 

 و تخصصی صنعت برق

با مراکز  ایجاد دفتر ارتباط با دانشگاه در سندیکا و همکاری
 علمی و پژوهشی

 تشکیل دبیرخانه نیم وقت ارتباط با دانشگاه 

ان تهیه و به روز رسانی بانک اطالعات متخصصین و خبرگ
 صنعت برق

 تشکیل بانک خبرگان صنعت برق

 تدوین سند راهبردی صنعت برق لعاتیانجام پژوهش های راهبردی و تاکید بر ارزش های مطا

یقاتی حمایت از پایان نامه های مرتبط با اولویت های تحق
 سندیکا و اعضای آن 

لی از طرحی فراخوان ارسال و درخواستها دریافت شد اما بدلیل محدودیت ما
 نشدحمایت 
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 اقدامات انجام شده فعالیت ها برنامه ها 

تالش برای تداوم عضویت و 

نیز افزایش تعداد اعضا 

)افزایش سهم سندیکا در 

تصمیم گیری های دولت ، 

 مجلس و نهادهای مرتبط(

عضا به افزایش ضریب نفوذ و هدفگذاری برای افزایش تعداد ا
 میزان معینی در هرسال 

 شرکت عضو جدید  47جذب  
 شرکت های عضو در درصدی وصول مطالبات حق عضویت از 19افزایش 

 1394سال 

 ایجاد زیرساخت های الزم با هدف افزایش ظرفیت برای
 ارسال الکترونیکی نشریات با تعداد باال 

 شماره بولتن الکترونیک  227تهیه و ارسال 
ایمیل به  ارتقا سطح میزبانی سرورهای سایت و ایمیل برای امکان ارسال 

 مشترک  10000بیش از 
 عات یکا جهت افزایش سرعت بارگذاری و دریافت اطالارتقا سایت سند 
رای ایجاد راه اندازی نسخه موبایل و تبلت اتوماسیون اداری سندیکا )ب 

 دسترسی به اعضا(

ایجاد شبکه های ارتباطی 

ساختارمند، قوی و موثر با 

 بخش خصوصی و دولتی 

ت ساماندهی به وضعیت حضور نمایندگان سندیکا در جلسا
 .ه ها و ..سازمان از جمله در دیگر تشکل ها ، کارگروخارج از 

 از طریق تعریف دقیق اختیارات ، وظایف و سیاست های
 گانحمایتی سندیکا و دریافت گزارش های منظم از نمایند

 تشکیل دفتر ارتباط با نهادها

ها انجمن برنامه ریزی برای ایجاد زمینه های مشارکت با دیگر
و تشکل ها در جهت تحقق خواسته ها و اهداف مشترک 

 بخش خصوصی 

نظم تشکیل شورای راهبری با تشکلهای صنعت برق و برگزاری جلسات م
 تشکیل فدراسیون برق به میزبانی سندیکا

 

 اعضا به رسانی خدمت سطح افزایش توسعه -2
 

 اقدامات انجام شده فعالیت ها برنامه ها 

ارائه خدمات 

رفاهی برای 

 اعضا 

گردشگری و )ارائه خدمات بیمه ، مدیریت ریسک، تفریحی، ورزشی، کارت اعتباری 
 خرید کاال با تخفیف و شرایط ویژه و ... ...(،

 
 

 ارائه خدمات بیمه تکمیلی
اشخاص و  ارائه تخفیف ویژه به اعضا بابت استفاده انواع خدمات بیمه

 بازرگانی 
 خرید خودرو ارائه تسهیالت

 تسهیل خرید سبد کاال برای کارکنان شرکتها 

به صورت  تهیه زیرساخت های الزم برای دریافت اطالعات، آمار و مدارک اعضا
 الکترونیکی و به روز نگهداشتن آن ها 

 ندیکاایجاد فرم های الکترونیکی دریافت اطالعات اعضا در سایت س
 اتبه روزرسانی اطالع ایجاد دسترسی اعضا به اطالعات عضویت و

 به روز رسانی محتوای کاتالوگ های عمومی و تخصصی فارسی و 
 انگلیسی سندیکا

 احل عضویتبهبود مستمر در فرایند عضویت از طریق الکترونیکی نمودن تمام مر

 تقویت واحد عضویت سندیکا 
ت تعریف و تفصیل خدمات سندیکا به تفکیک خدمات جمعی و خدما 

 سفارشی
 تدوین و اصالح فرآیندهای مربوط به عضویت و امور اعضا 

ارائه خدمات 

 ایمشاوره

مور مالیاتی و اخذ ارائه خدمات مشاوره ای و ایجاد اتاق مشاوران )مشاوران حقوقی، ا
رح های تسهیالت، منابع انسانی، بیمه، مدیریت کیفیت و بهره وری، تهیه ط

 کنولوژی(تو ترخیص، فناوری و انتقال ای و سرمایه گذاری ، حمل و نقل توسعه

 ایجاد اتاق مشاوران سندیکا
وزهای راستقرار مشاور بیمه و تامین اجتماعی و مشاور مالیاتی در 

 مشخص در سندیکا
 ورهاطالع رسانی به اعضا و مراجعه اعضا جهت دریافت خدمات مشا

اعضا، ی به اتر شدن دفتر حقوقی سندیکا برای ارائه خدمات مشاورهفعال
 اوری،طبقه بندی و انعکاسمشکالت به مراجع مختلفجمع
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ارائه خدمات 

 آموزشی

 ا و صنعت برقبرنامه ریزی برای برگزاری سمینارهای منظم و متناسب با نیاز اعض

 وبرگزاری پنج عنوان دوره آموزشی تخصصی با حضور کارشناسان 
 مدیران شرکت های عضو

زارت عنوان سمینار تخصصی با حضور مقامات مسئول و چهاربرگزاری 
، سالمیهای مجلس شورای انیرو، سازمان امور مالیاتی و مرکز پژوهش

 آوری ریاست جمهوریمعاونت فن

دوره های  بررسی و تعیین نیازهای آموزشی اعضا و برنامه ریزی برای برگزاری
ای زمانی ها در دوره ه آموزشی )با تعیین حداقل دوره های سالیانه و سرفصل

 مشخص(

 زنظرخواهی از کمیته های در خصوص دوره های آموزشی مورد نیا
دیکای دوره آموزشی تخصصی در سن 6تدوین تقویم آموزشی و برگزاری 

 برق
 اطالع رسانی دوره های آموزشی سایر مراکز

رصد فناوری 

های جدید و 

اطالع رسانی 

 به اعضا 

لمی تخصصی صنعت برق، ایجاد بانک مقاالت عایجاد بانک نشریات علمی و 
 متناسب با کسب و کار اعضا

نعت ایجاد پایگاه منابع علمی و گزارش های تخصصی در سندیکای ص
 نرم افزار اند نوت(استفاده از برق )با 

 است بدلیل محدودیت نیروی انسانی انجام نشده توسعه استفاده از منابع خبری خارجی در بولتن روزانه سندیکا

دید و انتقال اخبار بازدید از نمایشگاه های معتبر به منظور آشنایی با فناوری های ج
 آن به اعضا

 بدلیل محدودیت منابع مالی انجام نشده است

ارائه خدمات 

برای توسعه 

بازار کسب و 

 کار اعضا

 افزایش تیراژ الکترونیکی انتشارات سندیکا

ال ایمیل به ارتقا سطح میزبانی سرورهای سایت و ایمیل برای امکان ارس 
 مشترک  10000بیش از 

 دیکامتقاضی دریافت نسخه های الکترونیک نشریات سن 800شناسایی 
ر از نف 2000 بیش از افزایش مشترکین بولتن الکترونیک سندیکا به

 فعاالن صنعت برق و انرژی کشور 

 ایتایجاد زیرساخت در سایت سندیکا برای دو و سه زبانه کردن س برنامه ریزی برای دو و سپس سه زبانه نمودن سایت 

ایشگاه های اطالع رسانی دقیق مناقصات )داخلی و خارجی(، فرصت های تجاری، نم
 داخلی و خارجی و نیز توانمندی های اعضا

 ثبت نام در سامانه معامالت دولتی 

 خدمات به اعضا در برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی ارائه

همایش ها  ارائه تخفیفات برای حضور در نمایشگاه جانبی کنفرانس ها و
 (کنفرانس توزیع و ترانسفورماتورالمللی برق، کنفرانس بین)

 اطالع رسانی نمایشگاه داخلی و خارجی
انرژی و  وعت برق در نمایشگاه و رویداد مرتبط با صن 15حضور موثر در 

 معرفی اعضای سندیکا بصورت بروشور اعضا

دیکا ، ارائه روش های مختلف تبلیغاتی )جذب آگهی در انتشارات و سایت سن
 اسپانسرینگ، تهیه مستندات از جمله بروشور و تهیه فیلم کوتاه( 

 میلیون تومان 200صفحه آگهی با درآمد بیش از  270جذب 
 آغاز جذب آگهی در سایت و بولتن سندیکا 

دها ، جذب آگهی در انتشارات و سایت سندیکا، جذب اسپانسری رویدا
 تهیه مستندات از جمله بروشور و تهیه فیلم کوتاه

وشگاه اینترنتی ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری برای راه اندازی فر
 محصوالت اعضا

 فعالیتی انجام نشده است

پیاده سازی 

  پایگاه دانش
 دهامذاکره با نهادهای مرتبط وزارت نیرو جهت دریافت استاندار تدوین بانک استانداردهای صنعت برق
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 برق صنعت سندیکای سازمانی اثربخشی و کارایی افزایش جهت در سندیکا ساختار اصالح -3

 اقدامات انجام شده فعالیت ها برنامه ها 

اصالح چارت سازمانی 

سندیکا با هدف تعیین 

مسیر ارتقای شغلی 

وری بهره کارکنان ، افزایش

انگیزه کارکنان و بهبود  و

 عملکرد سندیکا

 شناسایی و پرورش خالقیت و استعدادهای  کارکنان
پیش بینی مشوق های مالی و معنوی در جهت تشویق 

 دهکارکنان به نواوری و خالقیت و ارائه خدمات ارزن

 تدوین معیارهای جذب نیروی انسانی 

ندارد تهیه نرم افزار آزمون استخدامی و پرسشنامه استا
 مصاحبه و جذب نیرو

 تدوین پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان
 تدوین اولیه آیین نامه پرداخت کارانه 

 ایجاد نشده است کارکنانتاسیس تعاونی چند منظوره 

 ارزیابی دوره ای عملکرد کارکنان
ی ارزیابی ارزیابی عملکرد و حقوق و دستمزد و انجام دوره ا

 عملکرد

 بازنگری آیین نامه حقوق و دستمزد و چارت سندیکا بازنگری ، اصالح و تکمیل آیین نامه ها

 ارائه خدمات رفاهی، تفریحی و مشاوره ای به کارکنان
رسنلی و پارتقا کیفیت بیمه تکمیلی، اصالح آیین نامه های 
 تسهیل شرایط تحصیل ضمن خدمت

 صندوق داوطلبانه و خودگردان قرض الحسنه کارکنان تشکیل صندوق وام ضروری برای کارکنان 

پیاده سازی سیستم 

 مدیریت مالی

)تثبیت وضعیت مالی  

 سندیکا(

 تالش در جهت بهبود مدیریت مالی سندیکا سازمان تمرکز بر پیاده سازی مدیریت مالی در

 ایجاد زیرساختها مدیریت مالی حق عضویت ها اصالح سیستم حق عضویت 

ن به یکی تهیه و چاپ مجله فناوری در صنعت برق و هدف گذاری برای تبدیل شد
 از معتبرترین مراجع علمی در صنعت برق 

مورد  محدودیت ها و زیرساخت هایبررسی امکان چاپ مجله فناوری و 
 نیاز

امه ها و ... در تهیه و به روزرسانی بانک قوانین، مقررات و آیین نامه ها و بخشن
 سایت 

طالع رسانی در گرداوری قوانین، مقررات و آیین نامه ها و بخشنامه ها و ا
 سایت 

 ستفاده در سندیکاانوسازی سخت افزارها و به روزرسانی و توسعه نرم افزار های مورد 

به  انتقال شبکه کامپیوتری دبیرخانه سندیکا از ساختمان مطهری
 ساختمان سیندخت

 تغییر ساختار شبکه داخلی سندیکا از کابلی به وایرلس
 راه اندازی سرور جدید برای شبکه داخلی سندیکا

 رت الکترونیکی تهیه زیرساخت های الزم برای دریافت اطالعات الزم از اعضا به صو
 ندیکاایجاد فرم های الکترونیکی دریافت اطالعات اعضا در سایت س

 آماده سازی پروفایل اعضا در سایت سندیکا 
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 اقدامات انجام شده فعالیت ها برنامه ها 

 ایجاد منابع درآمدی مختلف 

 مدها از جذب آگهی و اسپانسری افزایش درآ
عتبر قبول مسئولیت نمایشگاه های جانبی کنفرانس های م

 زرگانیاز جمله اتاق با، بررسی استفاده از سایر منابع 

 ن آ عملکردارزیابی بودجه ساالنه و و تدوین برنامه  پیاده سازی نظام بودجه مبتنی بر برنامه

 و اعضا ارائه گزارش ساالنه صورتهای مالی به هیئت مدیره ارائه گزارش های مالی دقیق به هیات مدیره و واحد برنامه ریزی

 در حال اصالح سیستم ثبت اسناد مالی بر حسب واحد ها تفکیک دقیق هزینه ها و درآمدها

 اصالح آیین نامه حقوق و دستمزد سندیکا بازنگری، اصالح و تکمیل آیین نامه های مالی 

 ارتقای سیستم حسابداری همکاران سیستم سندیکا  ایجاد سیستم های مورد نیاز مالی از جمله سیستم اموال و انبار

 

 

 

 شعب و تخصصی و عمومی های کمیته فعالیت افزایی هم و اثربخشی افزایش -4

 اقدامات انجام شده فعالیت ها برنامه ها 

پایش و ارزیابی عملکرد 

 کمیته های فعال

 تدوین برنامه ساالنه و گزارش عملکرد ها تدوین برنامه ساالنه کمیته ها و پایش و سنجش میزان پیشرفت آن

سازمان در  نمایندگان کمیته ها در جلسات خارج ازساماندهی به وضعیت حضور 
وظایف و  ،دیگر تشکل ها، کارگروه ها و .. از طریق تعریف دقیق اختیارات 

 سیاست های حمایتی سندیکا و دریافت گزارش های منظم از اعضا

 تشکیل دفتر ارتباط با نهادها

 تشکیل معاونت کمیته ها ایجاد معاونت کمیته ها در سندیکا

ساماندهی به وضعیت 

کمیته های غیر فعال و نیمه 

 فعال

 تشکیل معاونت کمیته ها ایجاد معاونت کمیته ها در سندیکا

برای تقویت  بررسی اهداف، عملکرد و دالیل عدم فعالیت مناسب و برنامه ریزی
 ، ادغام و یا حذف کمیته

 در حال بررسی و اصالح است

پایش و ارزیابی عملکرد 

 شعب 
 تهیه گزارش عملکرد و ارائه به هیئت مدیره ن هاآعملکرد شعب و تصمیم گیری نهایی به منظور توسعه یا حذف  بررسی



  

  سنديكاي صنعت برق ايران گزارش عملكرد   سنديكا ساليانه عادي عمومي مجمع

 
 

 
  

  
  
  
  

  گزارش واحدهاي اجرايي و دبيرخانه
 گزارش آماري سنديكا 

  هاي اجراييعملكرد بخشگزارش  
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تعداد اعضای سندیکا به تفکیک زمینه فعالیت با همپوشانی

229, تهران

2, سمنان33, خراسان1, آبادان6, گیالن
14, آذربایجان شرقی

4, همدان9, فارس

11, زنجان

7, کرمان

3, خوزستان

2, قشم

45, البرز

18, مرکزی
4, مازندران

17, یزد
1, هرمزگان

20, قزوین
3, کرمانشاه

2, سیستان و بلوچستان

1, کیش
31, اصفهان

2, کاشان

1, گلستان 7, قم

تعداد اعضای سندیکا به تفکیک استانی
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سازندگان انواع دکل و خطوط انتقال 

20, نیرو
53, سازندگان انواع تابلوهای برق

پیمانکاران و سازندگان پستهای  

51, فشار قوی

17, پیمانکاران خطوط انتقال نیرو 

سازندگان لوازم و تجهیزات جانبی 

78, سیستمهای برق 

5, سازندگان یـراق آالت انتقال نیرو
14, سازندگان یـراق آالت توزیع

سازندگان انواع کنتور و تجهیزات  

13, جانبی کنتور

,  سازندگان انواع سیــم و کابــل

28

8, سازندگان انواع مقره و بوشینگ

26, انرژی های تجدید پذیر

12, تولید پراکنده برق سندیکا

خدمات مهندسی ، تعمیرات و 

14, نگهداری

7, پیمانکاران توزیع

سازندگان تجهیزات و پیمانکاران  

6, نیروگاهی

, سیستمهای اتوماسیون و مخابرات 

23

18, مهندسی مشاور 

64, مهندسی بازرگانی 

16, پیمانکاران عمومی

اعضای سندیکا به تفکیک کمیته هاتعداد

سیستمهای اتوماسیون و مخابرات
7% سازندگان انواع مقره و بوشینگ

7%

سازندگان لوازم و تجهیزات جانبی 
سیستمهای برق

7%

سازندگان یراق آالت توزیع
7%

سازندگان تجهیزات و پیمانکاران 
نیروگاهی

6%

سازندگان انواع سیم و کابل
پیمانکاران عمومی6%

6%

خدمات مهندسی بازرگانی
6%

سازندگان انواع تابلوهای برق
6%

سازندگان انواع دکل و خطوط انتقال
نیرو

6%

انبی سازندگان انواع کنتور و تجهیزات ج
کنتور

5%

تولید پراکنده برق
5%

انرژی های تجدیدپذیر
4%

پیمانکاران خطوط انتقال نیرو
4%

خدمات مهندسی،تعمیرات و نگهداری
4%

شار  پیمانکاران و سازندگان پستهای ف
قوی

4% سازندگان یراق آالت انتقال نیرو
3%

مهندسی مشاور
3% پیمانکاران توزیع

1%

سهم هر یک از کمیته ها از مجموع حق عضویت پرداختی
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 گزارش عملکرد بخش های اجرایی

 عضویت
  (1393درصد رشد نسبت به سال 17ضویت؛ )میلیون تومان حق ع 860وصول 

  شرکت کوچک و متوسط فعال در حوزه برق و انرژی در کشور 850شرکت و شناسایی  1900بررسی اطالعات 

  شرکت عضو جدید  47جذب و درخواست عضویت  87دریافت 

 تقویت واحد عضویت سندیکا 

 تعریف و تفصیل خدمات سندیکا به تفکیک خدمات جمعی و خدمات سفارشی 

  مربوط به عضویت و امور اعضاتدوین و اصالح فرآیندهای 

 رفع مغایرت سنواتی مابین حساب های عضویت و دفاتر حسابداری سندیکا 

 تمدید قرارداد بیمه درمان تکمیلی جهت استفاده اعضای سندیکا 

 

 روابط عمومی
 انتشار مجله ستبران و بولتن خبری

 
 :1394اطالعات آماری نشریه و بولتن در سال 

 تعداد نمایه ردیف

مجله ستبران )نشریه داخلی  1
 سندیکای صنعت برق ایران(

پایان  تا 94تعداد شماره های چاپ شده )از ابتدای سال 
 (94سال 

شماره نشریه ستبران + یک شماره ویژه نامه  7
 کنفرانس توزیع

 نسخه 3000 تیراژ مجله 2

بولتن خبری رسانا )خبرنامه  3
 الکترونیکی روزانه سندیکا(

ا ت 94تعداد بولتن های منتشر شده )از ابتدای سال 
 (94پایان سال

 شماره( 227) 1697تا شماره  1470از شماره 

 نفر 2000بیش از  تعداد دریافت کنندگان 4

 

  نمایندگان مجلس، اقتصاددانان و صنعتگران مصاحبه با مسئولین دولتی، 68انتشار بیش از 

 و صنعتگرانن میزگرد با حضور مسئولین، نمایندگان مجلس، اقتصاددانا 3 برگزاری 

  ات محوری صنعت برق و اقتصادکشورعیادداشت در خصوص موضو 60انتشار 

  عت برق و اقتصاد کشورنگزارش خبری و تحلیلی در خصوص موضوعات محوری ص 40انتشار بیش از 

  مقاله علمی و مدیریتی 12انتشار 

  سندیکا و شرکت های عضومربوط خبر  127انتشار بیش از  

 

 سایت و اطالع رسانی

 راماطالع رسانی سریع موضوعات و رویدادهای مرتبط با سندیکا و صنعت برق به اعضا از طریق سایت و تلگ 

 بهبود سایت سندیکا جهت تسهیل استفاده اعضا از اخبار و اطالعیه ها 

  ایجاد گروه مجازی اعضای سندیکا در تلگرام و فراهم کردن امکان مشارکت و تبادل نظر اعضا 
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  ایجاد گروه مجازی شرکت های فعال در صنعت برق )غیر اعضا( در تلگرام 

 تهیه محتوی برای گروه های مجازی سندیکا 

 نمایشگاه ها و رویدادها

  برگزاری نمایشگاه جانبی بیستمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق 

  برگزاری نمایشگاه جانبی دومین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور 

  برگزاری نمایشگاه جانبی سی امین کنفرانس بین المللی برق 

  مشارکت در برگزاری و حضور فعال در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق 

  مشارکت در برگزاری و حضور در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش 

  نمایشگاه بین المللی انرژی کیشبرگزاری پانل تخصصی سرمایه گذاری و توسعه صادرات در حاشیه 

 های تجدیدپذیر مشارکت در برگزاری و حضور در هشتمین نمایشگاه انرژی 

 ایشگاه پروژه ایران اولین نم مشارکت در برگزاری و حضور در 

  ضیافت افطار سندیکا با حضور مدیران ارشد و فعاالن صنعت برق و انرژی کشور برگزاری 

  برگزاری سمینار فناوری نانو در صنعت برق 

  قانون رفع موانع تولید  12برگزاری سمینار قانون رفع موانع تولید و سمینار ماده 

  حضور در نمایشگاه جانبی کنفرانس بین المللی نگهداشت انرژی 

 حضور در نمایشگاه بین المللی صنعت برق تبریز 

  حضور در نمایشگاه جانبی چهارمین کنگره بین المللی اتوماسیون تبریز 

 حضور در نمایشگاه جانبی دهمین کنگره بین المللی اتوماسیون و حفاظت در دانشگاه تهران  

  پایان سال با اعضا ورونمایی از یکصدمین شماره نشریه ستبراننشست 
 

IT  و انفورماتیک 
 انتقال شبکه کامپیوتری دبیرخانه سندیکا از ساختمان مطهری به ساختمان سیندخت 

 تغییر ساختار شبکه داخلی سندیکا از کابلی به وایرلس 

 راه اندازی سرور جدید برای شبکه داخلی سندیکا 

  مشترک  ده هزارارتقا سطح میزبانی سرورهای سایت و ایمیل برای امکان ارسال ایمیل به بیش از 

  ارتقا سایت سندیکا جهت افزایش سرعت بارگذاری و دریافت اطالعات 

 )راه اندازی نسخه موبایل و تبلت اتوماسیون اداری سندیکا )برای ایجاد دسترسی به اعضا 
 

 دبیرخانه

 نامه 4299رده: تعداد نامه های وا 

  :نامه 1518تعداد نامه صادره 

  :جلسه 24تعداد جلسات هیأت مدیره  

 جلسه 331های سندیکا: تعداد جلسات کمیته 
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 جلسه 195ها و نهادهای مرتبط با صنعت برق: های سندیکا با سازمانها و کارگروهتعداد جلسات کمیته 
 

 آموزش و پژوهش

  تخصصی با حضور کارشناسان و مدیران شرکت های عضودوره آموزشی  پنج عنوانبرگزاری 

  های مجلس ز پژوهشبا حضور مقامات مسئول وزارت نیرو، سازمان امور مالیاتی و مرک تخصصیسمینار عنوان  چهاربرگزاری
 شورای اسالمی

 1394ارائه به مجمع عمومی سال  ی صنعت برق ایران جهتزارش عملکرد سندیکاگ تدوین 

  ه به هیئت مدیرهجهت ارائ 1394مطالبات اعضا از وزارت نیرو و شرکت های زیر مجموعه در نیمه اول سال تدوین گزارش 

 تهران  ها و راهکارهای کسب و کار صنعت برق جهت ارائه به اتاق بازرگانی، صنایع، معادنتدوین گزارش چالش 

 تدوین سند راهبردی کسب و کارهای صنعت برق ایران 

 ازمان مدیریت و برنامه ریزی بی و تشخیص صالحیت پیمانکاران رشته نیرو در آیین نامه ارزیابی و رتبه بندی ساصالح ضوابط ارزیا
 با پشنهاد و پیگیری سندیکای صنعت برق ایران

 های عضوارائه خدمات مشاوره و راهنمایی امور ارزیابی و تشخیص صالحیت به شرکت 

 برق ایران تدوین پشنهاداکارشناسی جهت تاسیس فدراسیون 

  یتفاهم نامه همکار و انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه شهید بهشتی عقد« همکاری دانشگاه و صنعت»پیگیری امور مرتبط با 

 های هبری و کارگروهاری جلسات کمیته راپیگیری عقد تفاهم نامه همکاری بین سندیکای صنعت برق و پژوهشگاه نیرو و برگز
 های مشترکهمکاری

 ها و مراکز تحقیقاتیهای پژوهشی سندیکای صنعت برق ایران به دانشگاهوان اولویتاعالن فراخ 

 

 اداری و مالی

 و نهایی شدن پرونده شهرداری تغییر کاربری ساختمان سندیکا 

  و یکسالهماهه  6تهیه صورت های مالی 

 های عضویت و دفاتر حسابداری سندیکارفع مغایرت سنواتی مابین حساب 

 بیمه درمان تکمیلی جهت استفاده اعضای سندیکا تمدید قرارداد 

  انتقال دبیرخانه سندیکا از ساختمان مطهری به ساختمان سیندخت 

  ساختمان سیندخت منفی یکتخریب سوئیت و انباری های طبقه 

  منفی یکساخت اتاق کنفرانس در طبقه  

  تجهیز طبقات ساختمان 

 ساختمان نصب شده در پشت بام مخابراتی هایتمدید قرارداد دکل 

 تصویب ایین نامه ارزیابی عملکرد و حقوق و دستمزد کارکنان سندیکا  

  سندیکا 1392اخذ مفاصاحساب مالیات سال 
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 اطالعات کمیته های عمومی و تخصصی

 

 
 تعداد جلسات رئیس کمیته دبیر کمیته نام کمیته ردیف

 35 رجاییآقای مهندس  خانم نقره و مخابرات قیابزار دق ونیاتوماس تهیکم 1

 3 آقای مهندس غیاث الدین آقای اسدی کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت 2

 14 آقای مهندس صالحی قزلخانم  کمیته انرژی های تجدید پذیر 3

 10 آقای مهندس بخشی آقای شریفی کمیته پیمانکاران خطوط انتقال نیرو 4

 21 آقای مهندس سلطان زاده آقای مسائلی های فشار قویکمیته پیمانکاران و سازندگان پست 5

 25 آقای مهندس پیام باقری آقای مرادیان کمیته توسعه صادرات 6

 4 آقای مهندس مسائلی خانم قزل پراکندهکمیته تولید  7

 24 آقای مهندس بیات آقای محمدی کمیته حقوقی و قراردادها 8

 16 آقای مهندس ناصح آقای امیری طیبی کمیته حل اختالف 9

 34 آقای مهندس نجفی آقای صیاد کمیته حمایت از ساخت داخل 10

 13 آقای مهندس حسین شجاعی آقای شریفی کمیته سازندگان انواع تابلوهای برق 11

 2 آقای مهندس بردبار آقای صیاد کمیته سازندگان انواع کنتور و تجهیزات جانبی کنتور 12

 5 آقای دکتر احمدی آقای صیاد کمیته سازندگان تجهیزات برق 13

 10 چیفتورهآقای مهندس  آقای شریفی کمیته سازندگان دکل های انتقال نیرو 14

 9 آقای مهندس کالهی آقای صیاد سازندگان سیم و کابلکمیته  15

 6 آقای دکتر یزدآبادی آقای شریفی کمیته ساندگان یراق آالت انتقال نیرو 16

 14 آقای مهندس صمدی بروجنی آقای شریفی کمیته سازندگان یراق آالت توزیع 17

 5 آقای مهندس مسائلی آقای محمدی کمیته کاهش تلفات 18

 19 آقای مهندس تنباکوچیان خانم نقره مهندسی بازرگانیکمیته  19

 9 آقای دکتر عربانی خانم قزل کمیته مهندسین مشاور 20

 7 آقای مهندس بخشی آقای صیاد همکاری های مشترکتأمین مالی و کمیته  21

 0 آقای مهندس محمودیان ادیص یآقا خازن تهیکم 22

 0 آقای مهندس احمد شجاعی  آقای صیاد کمیته مقره و بوشینگ 23

 0 آقای مهندس رضا باقری  آقای شریفی مهندسی تعمیرات و نگهداری تخدما 24

 0 آقای مهندس صادق زاده خانم نقره کمیته پیمانکاران توزیع 25

   آقای مسائلی سندیکا-توانیر مشترک کارگروه 26

   مسائلیآقای  پیمانکاران و مشاوران توانمندی ارتقا کارگروه 27

 7  انیمراد یآقا کارگروه ارتباطات )کمیته توسعه صادرات( 28

 تهی)کماطالع رسانی و توسعه بازار  کارگروه ترویج، 29
 توسعه صادرات(

 5  انیمراد یآقا

ها کارگروه نظارت ارزیابی و پیگیری تفاهم نامه 30
 توسعه صادرات( تهی)کم

 3  انیمراد یآقا

 6 آقای مهندس صفرنوراله مسائلیآقای  شعبه اصفهان 31

 17 آقای مهندس شادمان آقای نمازی شعبه خراسان 32
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 حقوقی و قراردادها میتهک

 . اطالعات کمیته: 1

 تعداد جلسات دبیر کمیته رئیس کمیته اعضاتعداد 

 24 محمدعلی محمدیآقای  ولی اله بیاتآقای  12

  . خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته: 2    

 ردیف اقدامات و دستاوردهای کمیته

 قراردادهای متوقف
 بررسی مشکالت قراردادها

 
1 

 2 های عضوارسال نامه جهت تکمیل اطالعات قراردادهای متوقف به شرکت

 3 های عضو و دسته بندی آنهاتحلیل و بررسی قراردادهای ارسال شده از سوی شرکت

 4 تشکیل کارگروه بررسی قراردادهای متوقف

 5 بررسی و دسته بندی قراردادهای متوقف

  بیمه و تامین اجتماعی 

 6 شنبه( 3روز در هفته )روزهای یک شروع همکاری با مشاور بیمه و تامین اجتماعی بصورت 

 7 بررسی مشکالت بیمه و تامین اجتماعی اعضاء

 8 ارسال نامه جهت تکمیل اطالعات مشکالت حق بیمه قراردادها

 9 کارگروه بیمه و تامین اجتماعی )در دست اقدام(تشکیل 

  مالیات و مالیات بر ارزش افزوده

 10 روز در هفته  یکشروع همکاری با مشاور مالیات و مالیات بر ارزش افزوده بصورت 

 11 بررسی مشکالت مالیات و مالیات بر ارزش افزوده اعضا

 12 )در دست اقدام( تشکیل کارگروه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده

  برگزاری سمینار 

زش افزوده که شاهد اثرات سمینار مزبور برگزاری سمینار آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده با حضور مدیران و معاونین سازمان مالیات بر ار
 بودیم.

13 

  برگزاری نشست مشترک

ین جلسه باعث شروع کارگروه ات بررسی و حل مشکالت بیمه و تامین اجتماعی که برگزاری نشست مشترک با معاونین سازمان تامین اجتماعی جه
 مشترک سازمان بیمه و سندیکا شده که در آن مشکالت اعضا بصورت مورد بررسی خواهد شد

14 

و حل و فصل مشکالت ررسی ببرگزاری نشست مشترک مدیران و معاونین سازمان مالیات بر ارزش افزوده و نمایندگان کمیته حقوقی در خصوص 
 اعضا

15 

  اهم مکاتبات 

 16 (ازان فناوران انرژی آپادانا و ...یر سبررسی و کارشناسی قراردادها و اعالم نظر به مراجع جهت رفع مشکالت دو مورد اخیر )صنعت رایان پارس، تدب

 17 تهرانها و مشاور اتاق بازرگانی شناسایی مشکالت اقتصادی و انعکاس به مدیر امور تشکل

 18 اس به مراجع ذیربطبررسی و جمع بندی مشکالت قانون مالیات بر ارزش افزوده جمع بندی پیشنهادات در خصوص قانون مزبور و انعک

 19 بند به مراجع ذیصالح 14ای شامل بررسی شرایط محیط ایده آل برای فعالین اقتصادی و انعکاس نامه

 20 انعکاس مشکالت و مسائل بیمه و تامین اجتماعی به دکتر ربیعی؛ برگزاری نشست مشترک؛ تشکیل کارگروه 

ون صنعت و معدن اتاق بازرگانی های آن به ریاست کمیسیبررسی و جمع بندی مشکالت و موانع تولید و انعکاس مشکالت مزبور به همراه راه حل
 تهران

21 

 22 اعالم نظر مودیان مالیاتی بخش خصوصی به دبیر کل اتاق بازرگانی 

 بررسی بخشنامه ارزی و درخواست پیگیری برای تمدید بخشنامه مزبور 
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 حمایت از ساخت داخل کمیته

 

 . اطالعات کمیته: 1
 تعداد جلسات دبیر کمیته رئیس کمیته کمیته اعضایتعداد 

 34 صادق صیادآقای  نجفیامیر آقای   های تخصصیروسا و نمایندگان کمیته

 

  : . خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته2

 اقدامات و دستاوردهای کمیته ردیف

 شور مشارکت و همکاری در برگزاری سمینار قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی ک 1

 اء نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتق 12ماده مشارکت و همکاری در برگزاری سمینار موضوع  2 

 "صنعت غرق در ژرفای مشکالت نظام بانکی"تهیه گزارش تحلیلی  3

 "های دوران پسا تحریمنکاتی از فرصت ها و تهدید"تحلیلی تهیه گزارش  4 

 "چالش های صنایع کوچک و متوسط"تهیه گزارش تحلیلی  5 

 برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  "صنعت برق"گزارش تهیه  6 

 ها ستانهای صنعت، معدن و تجارت اتهیه پاسخ استعالمی در مورد عدم ساخت به سازمان بررسی کارشناسی و 7 

 ارائه مشاوره و تهیه گزارشات مختلف برای وزارت صنعت، معدن و تجارت  8 

 ردش مورد نیاز گمایه در سندیکا جهت استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی در جهت تامین سر های تولیدی عضومعرفی شرکت 9 

 معادن تهران  و صنایع ،حضور در جلسات کمیسیون صنعت، معدن اتاق بازرگانی 10

 های خرید خارجی پیگیری اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در پروژه 11 

 های فاینانس تولید کنندگان داخلی در پروژهپیگیری منافع  12 

 تهیه فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید خارجی کاالهای مشابه ساخت داخل  13 

 یو با ارز متقاض 10ی یی برقی مندرج در گروه کاالاتهیه فهرست برای واردات کااله 14 
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 تشخیص صالحیت ارزیابی و کمیته 

  

 . اطالعات کمیته: 1
 تعداد جلسات کمیتهرئیس  کمیتهاعضای 

 3 آقای پرویز غیاث الدین های تخصصیتهمینمایندگان کلیه ک
 

  . خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته:2

  

 اقدامات کمیته ردیف

1 

 روین مانکارانیپ تیصالح صیو تشخ یابیاصالح ضوابط ارز

با  مانکارانیاز پ یاریود بسبکار شاخص بوده است که موجب شده  ازیدر چند سال گذشته باال بودن امت روین مانکارانیاز معضالت پ یکی
کاهش  شنهادیذشته با ارائه پدر دو سال گ تیصالح صیو تشخ یابیارز تهیرابطه کم نیکنند. در ا دیخود را تمد یسابقه نتوانند رتبه ها

 میتنظ یکه برا یات در جلسهمستمر، سرانجام توانس یها یریگیو پ روین عیرشته پست، و انتقال و توز ریمحاسبه کار شاخص در ز اریمع
موضوع اخذ کند  نیا یبرا را یزیو برنامه ر تیریسازمان مد رانیشده بود، موافقت کارشناسان و مد لیتشک 130439/94بخشنامه شماره 

 عیرشته پست، انتقال و توز ریکار شاخص ز اریمع« جدول حیتوض 1بند »در تبصره  24/6/1394 خیدر تار دهدر بخشنامه ابالغ ش تایکه نها
 یکه از سو یشنهاداتیبا پ دیدنامه ج نیی. در آافتی لیرشته ها تقل ریدرصد سا 50 ایششم  کیرا به  یصنعت ونیرشته اتوماس ریو ز روین

است، در محاسبه  داشته یدر آن حضور فعال زین کایسند ندهیکه نما یمهندس یتشکل ها یهماهنگ یشورا تیصالح صیکارگروه تشخ
 یبرا نیشده است. همچن یشاز مدرک فرو یریو جلوگ یابیارز ندیساده شدن فرا یبرا یآور اصالحات ازیو کارکنان امت رانیمد ازیامت

 .رت گرفته استصو یابیآسان شدن ضوابط ارز جهتدر  یراتییتغ زیانجام شده ن یکارها ازیو امت یتوان مال ازیمحاسبه امت

2 
 تیصالح صیو تشخ یابیارز تهیجلسات کم یبرگزار

با حضور  یابیزار تهیجلسات کم مانکارانیسازندگان و پ ت،یصالح صیو تشخ یابیمسائل و مشکالت ارز یو بررس یهمفکر یبرا
 برگزار شد. یتخصص تهیکم ندگانینما
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 همکاری های مشترک تأمین مالی و  کمیته 

 

 . اطالعات کمیته: 1
 تعداد جلسات دبیر کمیته رئیس کمیته کمیته اعضایتعداد 

 7 صادق صیادآقای  بخشی علیآقای  11

 

  . خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته: 2

 اقدامات و دستاوردهای کمیته ردیف

 44ی اصل برای حل مشکالت موجود و چگونگی اجرا ق و ارائه راه حلرسازی صنعت ببررسی موانع و مشکالت خصوصی 1

 های صادراتی های داخلی و پروژهبررسی راهکارهای جلوگیری از رقابت ناسالم برای حضور در مناقصه 2 

 های عضو های اعتباری مرتبط برای تامین نیاز مالی شرکتها و سازمانبررسی امکانات و خدمات بانک 3 

دات اعضاء برای ارسال به وری نظرات و پیشنهاآهای عضو و جمعموانع موجود برای دریافت تسهیالت توسط شرکتبررسی مشکالت و  4 
 مراجع ذیربط 

 بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و مصوبات مربوط به سرمایه گذاری و فاینانس  5 

 های عضو از شرایط فاینانسبررسی چگونگی استفاده شرکت 6 

 باشد عضا به تنهائی نمیاهای بزرگ که در توان هریک از های عضو سندیکا برای انجام پروژهتوانمندسازی شرکت بررسی چگونگی 7

 بحث و تبادل نظر در مورد تشکیل کارگروه های مشترک سندیکا با وزارت نیرو  8

 های توزیع های شرکتواگذاری امدبحث و تبادل نظر در مورد تغییر ساختاری در صنعت برق و پی 9
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 حل اختالف کمیته 

 . اطالعات کمیته:  1
 تعداد جلسات دبیر کمیته رئیس کمیته کمیتهتعداد اعضای 

 16 آقای امیری طیبی ناصحغالمرضا آقای  نفر 4

 

   :. خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته2

کا و حل اختالف آنها و ایجاد رسیدگی به اختالفات فیمابین اعضاء سندی اساسنامه سندیکای صنعت برق ایران و به منظور 6ماده  6-20در اجرای بند 

ته حل اختالف سندیکا عبارتست تشکیل می شود. موضوع فعالیت کمی "کمیته حل اختالف سندیکا"ای تحت عنوان اطمینان و تقویت تعامل بین آنها، کمیته

اوی که اعضاء در رابطه با فعالیت اوی که بر علیه اعضاء در سندیکا مطرح می شود و یا دعاز رسیدگی به دعاوی اختالفات مطروحه فیمابین اعضاء و یا دع

 خود بر علیه سایر اشخاص در سندیکا مطرح می کنند. 

 

 اقدامات و دستاوردهای کمیته ردیف

 حل اختالف شد %100 ؛بررسی اختالفات شرکت آفرینه طوس و ایران سوئیچ 1

 حل اختالف شد  %100 ؛شرکت فرا افرا و شرکت تولید ملزومات برقبررسی اختالفات فیمابین  2 

 ف شد حل اختال %100 ؛بررسی و پیگیری و اقدام برای حل اختالف شرکت مهندسی فرانیرو و شرکت نیرو تابلو 3 

 
4 

یته مبنی بر حل اختالف کمهای تولیدی توان ره صنعت و سیمکاتک و صدور رای داوری توسط اعضاء محترم انجام داوری بین شرکت
 های ذیربط آنها و ابالغ رای داوری به شرکت

 
5 

ا و ابالغ آن به شرکت تکین و دادگاه حقوقی تهران و صدور رای بنفع سندیک 108مطالبه سندیکا از شرکت تکین و طرح دعوی در شعبه 
 ه است.ولیکن تاکنون پرداخت نشددعوت از مدیر عامل شرکت و توافق در چگونگی پرداخت مورد مطالبه سندیکا 

 پیگیری و اقدام در خصوص تضمین قرارداد با باشگاه فرهنگی انقالب  6 

 عضویت در کارگروه سندیکا و توانیر و اقدام در خصوص تدوین و ابالغ قرارداد تیپ  7 

 ه های حقوقی با تصویب کمیتهناممطروحه و تهیهها و قراردادهای عضویت در کمیته حقوقی و قراردادها و اظهار نظر در خصوص نامه 8 

 رق تهران بزرگ های توزیع نیروی بپیگیری و اقدام در خصوص جلوگیری از ضبط ضمانت نامه شرکت توس فیوز توسط شرکت 9

 ب پیگیری و حل اختالف نسبت به قراردادهای فیمابین شرکت صنعتی فراساز و شرکت برق منطقه ای غر 10

11 

ان که ضمانت نامه مربوط به برای آزادسازی ضمانت شرکت پردیسان فناوران نیرو مربوط به قرارداد فیمابین با برق خوزستپیگیری 
مه آزادی آن توسط شرکت برق اقدامات الزم انجام شده و در شرف نوشتن نا 88022064آزاد شد و قرارداد  88022063قرارداد شماره 

 باشد .منطقه ای خوزستان می

12 
 

های آن که ربوطه و پیگیریماقدام به منظور تغییر کاربری ساختمان محل استقرار سندیکا از مسکونی به اداری و شرکت در جلسات 
 الحمداله مورد موافقت و انجام قرار گرفته است .

 یمانکارشرکت پای کرمان و جلوگیری از برکناری پیگیری حل اختالف شرکت رسانیر جنوب شرق و شرکت برق منطقه 13 

 مال غربانجام مکاتبه و پیگیری با شرکت آسیا بهین برق در خصوص دژنکتور مورد خریداری شرکت تابلوسازان ش 14 

  انجام مکاتبه و پیگیری با شرکت آسیا بهین برق در خصوص مطالبات شرکت مهندسی تجهیزات برقی ایران 15

 
 رد یا موارد بالاقدام باقی نمانده است سایر موارد ارجاعی که توسط دبیر محترم سندیکا و یا کارگروه ها ارجاع شده است انجام بطوریکه مو 16
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 توسعه صادرات کمیته 

 :  . اطالعات کمیته1
 دبیر کمیته رئیس کمیته اعضاتعداد 

 محمد ظفرمرادیانآقای  پیام باقریآقای  26

 

 

 تعداد جلسات برگزار شده در خارج از سندیکا:

 

 :. خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته2
 

 تعداد جلسات برگزار شده جلسات ردیف
 25 هیات رئیسه  1
 12 جلسات هیات رئیسه کمیته با سایر نهادها 2

 5 ارتباطات کارگروه 3
 7 ترویج، اطالع رسانی و توسعه بازار کارگروه 4
 3 اهتفاهم نامه یریگیو پ یابیارز، نظارتکارگروه  5
 3 تشکیل واحد بین الملل کارگروه 6
 4 های پیمانکار در خصوص تهیه تیزر کمیته نمایندگان هیات رئیسه با شرکتجلسات  7
 5 های سندیکاکمیته سایربا  هیات رئیسه جلسات 8

 تعداد جلسات نهاد یا شرکت ردیف
 33 وزارت نیرو 1
کل دفتر امور ترویج  های تجاری و مدیرصادرات کاال و خدمات، کمک)مدیران کل دفاتر توسعه  سازمان توسعه و تجارت 2

 تجارت(
9 

 8 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 3
 3 وزارت صنعت، معدن و تجارت 4
 3 ستاد ویژه اقتصادی عراق 5
 2 شرکت توانیر 6
 2 جلسه با قائم مقام سفیر تاجیکستان و مشاور ارشد سفیر 7
 1 جلسه با سفیر قزاقستان در ایران   8
 1 کارگروه برنامه ششم توسعهبا سازمان مدیریت و برنامه ریزی  جلسه 9

 اقدامات کمیته ردیف

 ارتباط موثر و مفید با دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو 1
 گنجانده شدن پیشنهادات کمیته در کارگروه مرتبط وزارت نیرو در پیش نویس برنامه ششم توسعه  2 

 آوری و بروز رسانی بانک اطالعاتی کشورهای هدف منتخب از طریق کارگروه و هیات رئیسه کمیته جمع 3 

 یگیری در به نتیجه رساندن آن پهای سندیکا از وزارت برق و صنایع عراق و ارائه به مقامات ارشد کشور و جمع بندی مطالبات شرکت 4 
 ی()آقایان جهانگیری، چیت چیان، نعمت زاده، دانایی فر، افخمی، قاسم

5 
رتبط در سازمان ی مهای عضو کمیته در خصوص نمایشگاه برق ترکمنستان از طریق برگزاری جلسه با نهادهارفع مشکل شرکت

 توسعه و تجارت 
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 تهیه و ساخت تیزر توانمندی صنعت برق جهت ارائه به ذینفعان خارجی  6
 مشارکت در ساخت تیزر وزارت نیرو و معرفی توانمندی صنعت برق 7 
 مذکورکتاب  های عضو درمشارکت در تهیه کتاب توانمندی صادراتی در صنعت آب و برق وزارت نیرو و درج نام شرکت 8 
 

9 
 رگزار شده با معاونتبهای اعزامی و پذیرش اتاق ایران طی جلسه ریزی هیاتمحوریت کمیته توسعه صادرات در خصوص برنامه

 لملل اتاق ایران ابین
رانی در مناقصات و ایهای عقد تفاهم نامه بین کمیته توسعه صادرات با شرکت ارکان الخمسه بصره جهت تسهیل حضور شرکت 10 

 ز طریق وزارت نیرو اهای برقی استان بصره و معرفی تفاهم نامه مذکور به وزارت برق، استانداری بصره کشور عراق پروژه
 

تائید و ارسال متن  وترکمنستان  -( 94سرخس )سال –پیشنهاد به وزارت نیرو جهت به تعویق انداختن مناقصه امسال خط مرو  11
 پیشنهادی کمیته توسط وزیر محترم نیرو 

 
 ین المللی برگزاری جلسات هماهنگی مابین اعضای کمیته جهت جلوگیری از رقابت مخرب در مناقصات و بازارهای ب 12

 
13 

اتی جهت سفر رئیس در بازار کشورهای هدف صادر خصوصی صنعت برقبخش ارائه پیشنهادات تخصصی مربوطه برای افزایش سهم 
 محترم جمهور به کشورهای پاکستان و عراق 

 
14 

ورهای اولویت دار جهت سفر و انتخاب کش های مربوط به هماهنگی سفرهای برون مرزی وزیر محترم نیروحضور در جلسات و کارگروه
  وزیر محترم

 
 شدر نمایشگاه انرژی کیات صنعت برق ربرگزاری سمینار توسعه صاد 15

 های صنعت برقمعرفی توانمندی وکیه و نمایندگان وزارت نیرو رونیک ترجلسه با هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صنایع برق و الکت 16

 4 آقاخان قهای کشور تاجیکستان و تامین مالی صندودرخصوص پروژه جلسه با قائم مقام سفیر تاجیکستان 17

 و معرفی توانمندی های اعضای سندیکا فیر قزاقستانجلسه با س 18 

 و پیگیری پروژه های کشور ارمنستان  جلسه با معاون وزیر برق ارمنستان 19 
 

 20 
ه توسعه صادرات و وزارت انرژی و انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک مابین کمیت جریو نفت کشور ن یوزارت انرژ ندگانیجلسه با نما
 کشور نیجر

 
21 

و  یامه صدور خدمات فنن نییمندرج در آ التیبا نحوه استفاده از تسه ییآشنا یکارگاه آموزش یو مشارکت در برگزار یهماهنگ
 و ارائه گواهینامه حضور در کارگاه یمهندس

 
22 

 شیانتقال جهت افزا یه هادر پروژ یگذار هیدر خصوص سرما رویو وزارت ن یجمهور استینهاد ر یمرکز فن آور ندگانیجلسه با نما
 صادرات برق 

 صنعت برق  یهایتوانمند یفو معر رویگرجستان در وزارت ن یانرژ ریو وز ریبا معاون نخست وز تهیعضو کم یجلسه با حضور شرکتها 23 

 صادرات در جلسات شورا  موارد و مشکالت یریگیسازمان توسعه تجارت و پ سیصادرات با حضور رئ یمشورت یحضور در جلسات شورا 24

25 
تجارت با  یرو شیپ یموانع و چالش ها یدفتر افغانستان سازمان توسعه تجارت در خصوص بررس سیجوانمرد رئ یجلسه با آقا
 و اعالم امادگی درخصوص پذیرش و اعزام هیات های تخصصی برق بین دو کشور افغانستان 

 
26 

تخصصی برق با محوریت  درخصوص هماهنگی پذیرش و اعزام هیات های رانیالملل اتاق ا نیمعاونت ب یدکتر فراز یجلسه با آقا
 سندیکا

 
 
 
  

 

 صنعت برق یهایتوانمند یو معرف ایتالیجلسات سفارت ا 27  

 یالملل نیمناقصات ب یو اطالع رسان Tenders Infoدر  تیعضو 28

 صنعت برقبین المللی  شگاهینما هیحاشدر  یصادراتتخصصی  ینشست ها یبرگزار 29



  

  سنديكاي صنعت برق ايران گزارش عملكرد   سنديكا ساليانه عادي عمومي مجمع

 
 

 
  

  
  
  

  

  

  گزارش عملكرد كميته هاي تخصصي  
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 اتوماسیون و مخابرات کمیته 

 

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

 35 نقرهمریم خانم  آقای ایمان رجائی 38
 

   . خالصه اقدامات کمیته:2

 

  

 اقدامات کمیته ردیف

 های اتوماسیون پست با شرکت توانیرسیستمپیگیری روند تدوین مشخصات فنی و روش اجرایی مرجع برای  1

 شرکت فعال و اثرگذار در سومین کنگره بین المللی اتوماسیون صنعت برق در شیراز  2

 های یکپارچه ساز در خصوص نقش و جایگاه شرکت PSC2015ارائه پنل سخنرانی در کنفرانس  3

 دهای هدفمنو کنگره اتوماسیون تبریز و برگزاری نشست PSC2015تبدیل سمینار ساالنه به حضور در کنفرانس  4

 های هدفمندشستنو کنگره اتوماسیون تبریز و برگزاری  PSC2015تبدیل سمینار ساالنه به حضور در کنفرانس                          5

6 
 یها و تربیت نیروانشگاهدخصوص توانمندسازی ارائه پنل سخنرانی در کنفرانس حفاظت و کنترل شبکه های قدرت در دانشگاه تهران در 

 انسانی متخصص در حوزه اتوماسیون پست

 ر قراردادهاهای ارائه کننده سیستم دهماهنگی تخصصی با توانیر جهت تدوین آیین نامه بکارگیری شرکت                         7

 میتهکاسیون شبکه قدرت و اخذ غرفه کنگره اتوم برنامه ریزی و هماهنگی با توانیر جهت حضور موثر در چهارمین 8

 Conventionalهای جدید بصورت ای فارس برای جلوگیری از تعریف پروژهمکاتبه و رایزنی با برق منطقه 9

 های فشارقوی با مشارکت و ابالغ توانیرتدوین مشخصات فنی و اجرایی مرجع برای اتوماسیون پست 10

 های ارائه کننده و یکپارچه ساز سیستم در قراردادهای پسترکتقانونمند نمودن حضور ش 11

12 
های جرای سیستمپست خصوصاً از منظر مالحظات ا 312همفکری و مشارکت در روند اجرای بهینه مناقصات تجمیعی بزرگ مانند 

SAS 
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 انرژی های تجدید پذیر کمیته 

 

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

 14 سوفلوراحله قزلخانم  آقای حمیدرضا صالحی 48
 

  . خالصه اقدامات کمیته:2

 
 

 

  

 اقدامات کمیته ردیف
 هتیکم یو ارسال آن به اعضا ریدپذیتجد هاییو مقررات مرتبط با انرژ نیقوان یگردآور 1

 تهیکم یبه اعضا ریدپذیتجد هاییانرژ هایمرتبط با پروژه هایمناقصات و فراخوان یاطالع رسان 2

 کره هایشگاهیاز نما دیجهت بازد ژهیو التیبا تسه تهیعضو کم هایفرصت استفاده شرکت یفراهم ساز 3

 رویو وزارت ن ریتوان یارسال هاینامه رویعضو پ هایبه شرکت یصادرات هایفرصت یمعرف 4

از جمله عراق به  هیمساه یدر کشورها ریدپذیتجد هایو مشارکت در انجام پروژه یعضو جهت همکار هایاز شرکت یتعداد یمعرف 5
 یو مهندس یدفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فن

 ) سانا( رانینو ا هاییسازمان انرژ یدیخورش هایحضور در جلسات کارگروه چاه 6

مکاتبه با  قیاز طر ریدپذیجدت هایروگاهین یبخش خصوص گذارانهیضمانت در پرداخت به سرما یالزم برا داتیتمه ینبیشیپ یریگیپ 7
 ییو وزارت امور اقتصاد و دارا یاسالم یمجلس شورا ندگانینما

 ریدپذیتجد هاییدر انرژ اریگذهسرمای به مندعالقه ییایتالیو ا یآلمان یهااز جمله شرکت یخارج هایجلسات با شرکت یبرگزار 8

 ریدپذیتجد هاییانرژ المللینیب شگاهینما نیحضور در هشتم 9

 تهیمک یبه اعضا ریدپذیتجد هاییمرتبط با انرژ یو خارج یداخل هایو کنفرانس هاشگاهینما رسانیاطالع 10

 یریمل عشاحقابل  یدیخورش یهاروگاهین دیخر کییمناقصات فتولتا یو قانون حیصح یاجرا یبرا ریمکاتبه با توان 11

ه درخواست دفتر مربوطه به ب عیتوز هایبه شرکت یجهت معرف ریتوان ییروستا رسانیبه دفتر برق تهیبه روز شده کم ستیل یمعرف 12
 ریتوان ستیعنوان وندورل
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 پیمانکاران خطوط انتقال نیرو کمیته 

 

 . اطالعات کمیته: 1

 تعداد جلسات دبیر کمیته رئیس کمیته کمیته شرکتهای عضوتعداد 

 10 شریفیآقای حسین  علی بخشیآقای  41
 

   . خالصه اقدامات کمیته:2

  

 

 

 

 
 

  

 اقدامات کمیته  ردیف

 نظرها  و اختالف مشکالت یمنافع اعضا و مرتفع ساز نیتام نهیامور در زم یریگیاعضا و پ هیکل نیتعامل ماب جادیا 1

2 
ـ توز یاهـ هـا و شـرکت  هـا، سـازمان  کـار در سـطح کشـور اعـم از وزارتخانـه      یواگـذار  یهاها و چالشروش یبررس کشـور   سراسـر  عی

 یو قانون کسانی ییاجرا هیرو نییو تع یگذاراستیبه منظور س
 و اقدام در خصوص آنها یدر بازار و اطالع رسان دهایها و تهدفرصت ییشناسا 3
 هابخشنامه ریو سا لیبخشنامه تعد هیجهت ته صالحیو مکاتبه با مراجع ذ یریگیپ 4
 شور ک یزیرو برنامه تیریو ارائه آن به سازمان مد یبرق ساتیتاس هیفهارس بهاء واحد پا یگذارمتیق 5
 کشور یزیررنامهو ب تیریبرق و ارائه آن به سازمان مد یروین عیفهارس بهاء خطوط انتقال و فوق توز یگذارمتیق 6
 ی، متوقف و جاریقبل یقراردادها فیتکل نییتع یبحث و بررس 7
 پیقرارداد ت هیته یریگیپ 8
 مطالبات اعضاء یبحث و بررس 9
 هاسکیثبات در مقررات و قواعد حاکم بر صنعت و کاهش ر جادیا یریگیو پ یبررس 10
 یامهیو ب یاتیمشکالت مال یبحث و بررس 11
 زمال یو راه کارها شنهاداتیو ارائه پ تهیکم یهادگاهیمشکالت و چالش ها و اعالم د یبحث و بررس 12
 کشور ینظام مال یو ارتقا ریرقابت پذ دیقانون رفع موانع تول حیطرح و تشر 13
 تهیکم یسال آت یهااهداف و برنامه هیته هیاول یبررس 14
 رویخطوط انتقال ن مانکارانیپ یمشکالت و مسائل رتبه بند یریگیپ 15
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 پیمانکاران و سازندگان پست های فشار قوی کمیته 

 

 . اطالعات کمیته: 1
 تعداد جلسات دبیر کمیته رئیس کمیته کمیته های عضوشرکتتعداد 

 21 آقای مهدی مسائلی بهروز سلطانزادهآقای  58
 

 دستاوردهای کمیته:. خالصه اقدامات و 2

 

 

 

 

  

 اقدامات و دستاوردهای کمیته  ردیف

 1394انجام شده در سال  اقدامات 

 هبرنام سازمان برای ارسال و بها فهارس نمودن دار قیمت 1

 متوقف قراردادهای 2

 پست 312 مناقصه بررسی 3

 1395اهداف کمیته در سال   

 پیگیری فهارس بها 1 
 قراردادهای تیپپیگیری  2 
 قراردادهای متوقفپیگیری  3 
 موضوعات جاری 4 
 برقراری ارتباط ارگانی با سازمان برنامه 5 

 پست 312 مناقصه بررسی 6 

 ها و سندیکاها، کارگروههای کمیتهاصالح و باز تعریف روابط و مسئولیت 7 
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 تولید پراکنده برق کمیته 

 

 . اطالعات کمیته: 1
 تعداد جلسات دبیر کمیته رئیس کمیته کمیته های عضوشرکتتعداد 

 4 سوفلوراحله قزلخانم  مهدی مسائلیآقای  23

 

 . خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته:2

 باشدمیتجهیزا تامین و مشاوره از عما خدمات دهنده ارائه عمدتا سندیکا اعضای و دارد گذاریسرمایه ماهیت توانیر در DG موضوع اینکه دلیلب         
 دو داشتند را DG انجمن تشکیل قصد که منصوری و عالیی، زمانی آقایان با باره این در که بودیم کمیته این در گذاران سرمایه حضور نیازمند لذا

 .ردیدنگ حاصل کمیته نظر مد خروجی زمینه این در گذار سرمایه فقدان بدلیل لذا .ماند نتیجه بی که گردید برگزار جلسه

 

 کاهش تلفات کمیته 

 

 . اطالعات کمیته: 1
 تعداد جلسات دبیر کمیته رئیس کمیته کمیته اعضایتعداد 

 5 آقای محمدعلی محمدی آقای مهدی مسائلی 58

 

 . خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته:2

 

 

 

 

  

 
 

  

 اقدامات و دستاوردهای کمیته  ردیف

 شورای اسالمی مجلس انرژی کمسیون اعضای با نشستبرگزاری  1

 وزارت نیرو آب و برق مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و توسعه رقابت در بازار ؛نیا اسماعیل دکتر آقای با نشستبرگزاری  2 

 های توزیع؛ معاون هماهنگی شرکتفام حقی دکترآقای  با نشستبرگزاری  3 

 ؛ معاون وزیر نیرو فالحتیان آقای به کارها راه همراه به تلفات کاهش مشکالت انعکاس 4 
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 سازندگان تابلوهای برق کمیته 

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

 13 شریفیآقای حسین  سید حسین شجاعیآقای  51
 

  :. خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته2

  

 اقدامات و دستاوردهای کمیته  ردیف

 نیته تابلوسازاهای اجرایی کمیته بر اساس نیازهای اعالمی و پیش بینی شده اعضای کمبندی برنامهتعیین و اولویت 1

 امور کمیته  آسیب شناسی و عارضه یابی و پیشنهاد راه کارهای اجرایی در جهت بهینه سازی اهداف و همچنین تسریع 2

 نجمن صنفیادر خصوص تابلو و تجهیزات تابلویی از طریق همکاری با قیمت گذاری فهرست بهای واحد تاسیسات برقی  3 

 بررسی چگونگی ارتقاء سطح دانش فنی و کیفی صنعت تابلوسازی و ارائه جزوه مهارت های مدیریتی 4 

 تعامل و همکاری با انجمن صنفی سازندگان تابلوهای برق ایران  5 

 امور در زمینه تامین منافع اعضاایجاد تعامل مابین کلیه اعضا و پیگیری  6 

 دیهای اجرایی و قراردابررسی راهکارهای مناسب بمنظور رفع مشکالت سازندگان تابلوهای برق در زمینه 7 

 ها و تهدیدها در بازار و اطالع رسانی و اقدام در خصوص آنهاشناسایی فرصت 8 

 گذاری فهارس بهاء بخش تابلو و تجهیزات تابلوئی پست های فوق توزیع بررسی و قیمت 9 

 طرح و بررسی تعیین تکلیف قراردادهای قبلی، متوقف و احیاناً جاری 10 

 های دوران پسا تحریم بررسی نحوه ورود در پروژه 11 

 بحث و بررسی مطالبات اعضاء 12 

 ای بحث و بررسی مشکالت مالیات و بیمه 13 

 طرح و تشریح قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 14 

 همفکری در خصوص تشکیل فدراسیون صنعت برق 15 

 نویس تفاهم نامه جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاهبررسی پیش 16 

ری بحث و بررسی مرجع ارزیابی تعرفه در صنعت تابلوسازی و پیگیمشخص کردن تهیه فهارس بها واحد تاسیسات برقی، رفع موارد ابهام  17 
 های سال جاری کمیته های تابلوساز عضو کمیته بعنوان اهداف و برنامهو تشخیص صالحیت شرکت
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 سازندگان کنتور برق و تجهیزات جانبی کمیته 

 

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

 2 صادق صیادآقای  جمشید بردبارآقای  16

 

  . خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته:2

 اقدامات و دستاوردهای کمیته ردیف

تولید رقابت قانون رفع موانع  38برگزاری جلسه مشترک و ارائه راه کار با وزارت صنعت معدن و تجارت در مورد چگونگی اجرای ماده  1
 نظام مالی کشوری پذیر و ارتقا

 ور کنتور دافزار مدیریت قرائت از راه برگزاری جلسه با پژوهشگاه نیرو در زمینه همکاری در پیاده سازی نرم 2

 وضعیت تولید کنتورهای هوشمند آب و برق شرایط و معدن و تجارت در مورد  ،جلسه با وزارت صنعت 3

های توزیع که دچار از با شرکتهای کنتور سحقوقی و قراردادها در مورد تعیین تکلیف قراردادهای تعدادی از شرکتهمکاری با کمیته  4
 مشکالت حیاتی شده اند 

 های تائید صالحیت شده پیگیری و مکاتبه با شرکت توانیر در خصوص انتشار اسامی شرکت 5

 ی عضو هاهای عضو از شرکتپیگیری مشکالت مطالبات شرکت 6
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 سازندگان تجهیزات برقی کمیته 

 

 کمیته :  . اطالعات1
 تعداد جلسات دبیر کمیته رئیس کمیته کمیته شرکتهای عضوتعداد 

 5 آقای صادق صیاد آقای سعید احمدی 60

 

  : . خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته2

 اقدامات و دستاوردهای کمیته ردیف

بلوئی و تجهیزات پست و خطوط گذاری اقالم فهارس بهای تجهیزات اعم از تجهیزات تاسازندگان در مورد قیمتهمکاری و استعالم از  1
 انتقال و فوق توزیع نیروی برق 

 مشارکت  وکمیته و مرتفع سازی مشکالت و اختالف نظر ها و تالش در جهت هم افزائی  ایایجاد تعامل مابین اعض 2

  CKDو  SKDبررسی و تبادل نظر در مورد تعرفه های گمرکی و واردات بشکل  3

 بررسی و تبادل نظر و تهیه پیشنهاد در مورد مشکالت مالیات بر ارزش افزوده  4

 مشتری  ریزی تولید بدلیل نداشتن سفارش وبررسی مشکالت رکود اقتصادی برفعالیت اعضا و عدم امکان برنامه 5

 ات تحت پوشش فاینانس های فاینانس و واردات تجهیزهای عضو کمیته از پروژهدل نظر در مورد عدم امکان شرکتبررسی و تبا 6

 واد اولیه و سایر موضوعات مرتبطممشکالت بانکی، تهیه تولید تجهیزات اعم از  بررسی و تبادل نظر در مورد مشکالت و اثرات تحریم بر 7

ها و سازمان امور ا به بانکمشکالت مطالبات از کار فرماها و همچنین کمبود نقدینگی و بدهی واحدهبررسی و تبادل نظر در مورد  8
  سایر موضوعات مرتبطمالیاتی و 

 انع تولید بررسی و تبادل نظر در مورد عدم اجرای صحیح قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و قانون رفع مو 9

 بار اسنادی بررسی مشکالت تغییر نرخ ارز و تامین و انتقال ارز و عدم استفاده از مسیر بانکی برای گشایش اعت 10
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 سازندگان دکل های انتقال نیرو کمیته

 

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

 10 شریفیآقای حسین  چیمحمود فتورهآقای  20

 

   .  خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته:2

 
 

 

 

 
 

 اقدامات و دستاوردهای کمیته  ردیف

 ایجاد تعامل مابین کلیه اعضا و پیگیری امور در زمینه تامین منافع اعضا و مرتفع سازی مشکالت و اختالف نظرها 1

2 
های توزیع سراسر کشور به منظور ها و شرکتها، سازماناز وزارتخانههای واگذاری کار در سطح کشور اعم ها و چالشبررسی روش

 سیاست گذاری و تعیین رویه اجرایی یکسان

 شناسایی فرصت ها و تهدیدها در بازار و اطالع رسانی و اقدام در خصوص آنها 3

 پیگیری مطالبات و مشکالت قراردادها 4

 انتقال نیرو در مناقصات منتشرهبحث و بررسی خط مشی سازندگان دکل های  5

 بحث و بررسی نحوه قیمت گذاری فهارس بها خطوط هوائی انتقال و فوق توزیع نیروی برق 6

 بحث و بررسی قراردادهای متوقف ، یکطرفه و جاری و انعکاس مراتب به دبیرخانه سندیکا 7

 های ساخت دکل های انتقال نیرو  مکاتبات متعدد با وزارتخانه های صنعت و نیرو در جهت تامین نبشی 8

 حضور فعال نمایندگان کمیته در کمیته های عمومی سندیکا علی الخصوص کمیته حقوقی و پیگیری مطالبات و حفظ منافع اعضا 9

 رفع موانع و مشکالت اعضا از طریق هم افزایی و تعامل اعضا کمیته  10

 قیمت گذاری فهرست بهای خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق و ارسال آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی  11

 درخواست کاهش حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه جهت ساخت دکل های برق و همچنین درخواست اصالح تعرفه گمرکی 12

 تشکیل جلسات مشترک با کمیته مشاوران و پیمانکاران خطوط انتقال نیرو  13

 صنعت، معدن و تجارت و حضور در این کارگروه ـپیگیری تشکیل کارگروه فراگیر و سندیکا  14

 بررسی و انعکاس نظرات و پیشنهادات کمیته پیرامون شرایط صدور و ورود کاالهای مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات  15

 بررسی و انعکاس نظرات و پیشنهادات کمیته در تمامی موارد مورد نظر سندیکا  16
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 سازندگان سیم و کابل کمیته 

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

 9 صادق صیادآقای  کالهیعلیرضا  آقای 33

 

  . خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته:2

 اقدامات و دستاوردهای کمیته ردیف

وم و مواد پتروشیمی بوده و مواد اولیه از قبیل مس و آلومینیبا توجه به اینکه در صنعت سیم و کابل مهمترین موضوع و مشکل، تامین  1
های خاصی یمت از اولویتقبررسی و رصد و پیگیری وضعیت عرضه این مواد در بورس کاال چه از نظر میزان عرضه، زمان تحویلی، و نیز 

سعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، بازار معاونت توباشد لذا همکاری و رایزنی و ارائه گزارش حضور در جلسات کار گروه تنظیم برخوردار می
 معدن و تجارت از مهمترین اقدامات و فعالیتهای این کمیته بوده است 

 اطالع رسانی و ارسال مصوبات و صورت جلسات کارگروه تنظیم بازار به شرکتهای عضو کمیته 2

وضوع آلومینیوم و مهمکاری و هماهنگی و حضور فعال در جلسات با سندیکای صنایع آلومینیوم به منظور داشتن مواضع مشترک در  3
 جلوگیری از افزایش تعرفه واردات شمش آلومینیوم 

یر قیمت داخلی مس و ز ه کل صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت در مورد پدیده فروشدارارائه گزارش و برگزاری جلسات با ا 4
 های سازنده سیم و کابل آلومینیوم به کشورهای رقیب صادراتی شرکت

 جلسه بررسی وضعیت بازار مس در محل شرکت صنایع ملی مس 5

 همکاری در مورد ایجاد تشکل صنایع مس با فعاالن این رشته از صنعت در محل شرکت صنایع ملی مس  6
 ز خام فروشی بحث و تبادل نظر در مورد تعیین میزان عوارض صادراتی مواد اولیه صنعت سیم و کابل به منظور جلوگیری ا 7

 تهیه گزارش در مورد وضعیت واردات و صادرات صنعت سیم و کابل به وزارت صنعت معدن و تجارت  8
 محصوالت سیم و کابل  برگزاری جلسه با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت در مورد بررسی و یافتن راهکار به منظور افزایش صادرات 9
 مواد پتروشیمی اطالع رسانی به اعضاء در مورد ضرورت ثبت نام در سایت بهین یاب جهت خرید مواد اولیه مس، آلومینیوم و 10

11 
 لمهدی با هماهنگی شرکت توانیر اهای ایرالکو و در مورد تهاتر مطالبات اعضا با دریافت شمش آلومینیم از شرکت همکاری و ارائه پیشنهاد

 همکاری و استعالم از شرکتهای عضو در مورد قیمت گذاری اقالم سیم و کابل مندرج در فهرست بها  12

   م سیم و کابل در سازمان مدیریت و برنامه ریزیحضور در جلسات کارشناسی  مربوط به فهرست بها اقال 13
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 سازندگان یراق آالت انتقال نیرو کمیته 

 

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

 6 شریفی آقای حسین  آبادی  ناصر یزدآقای  7
 

  :. خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته2

 

 

  

 اقدامات و دستاوردهای کمیته  ردیف

 طرح و بررسی تعیین تکلیف قراردادهای قبلی، متوقف و احیاناً جاری 1

 دوران پسا تحریم  در هابررسی نحوه ورود در پروژه 2

 بحث و بررسی مطالبات اعضاء 3

 ای و استفاده از کارشناسان مستقر در سندیکا بحث و بررسی مشکالت مالیات و بیمه 4

 طرح و تشریح قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 5

 همفکری در خصوص تشکیل فدراسیون صنعت برق 6

 بحث و بررسی میثاق نامه اخالقی کمیته و رعایت میثاق نامه در کسب و کار  7

 همفکری و تبادل نظر در خصوص مناقصات و قراردادها در دست اقدام 8

 بررسی و قیمت گذاری بخش یراق آالت فهارس بهاء خطوط  9

 بررسی و قیمت گذاری بخش یراق آالت فهارس بهاء پست 10

 های سال آتی کمیته بررسی اهداف و برنامه 11
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 سازندگان یراق آالت توزیع نیرو کمیته 

 

 . اطالعات کمیته: 1

 تعداد جلسات دبیر کمیته رئیس کمیته کمیته شرکتهای عضوتعداد 

 14 شریفی آقای حسین   صمدی بروجنیایرج آقای  14

 

 :خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته. 2

 
 

  

 اقدامات و دستاوردهای کمیته  ردیف

 ختالف نظرهامشکالت و ا یمنافع اعضا و مرتفع ساز نیتام نهیامور در زم یریگیاعضا و پ هیکل نیتعامل ماب جادیا 1
 

2 
سراسر کشور به منظور  عیوزت یهاها و شرکتها، سازمانکار در سطح کشور اعم از وزارتخانه یواگذار یهاچالشها و روش یبررس

  عیبه خصوص در مناقصات توز یو قانون کسانی ییاجرا هیرو نییو تع یگذاراستیس
 آالت  راقیسازندگان  تیصالح صیو تشخ یابیامور ارز یریگیپ 3 
 یدیتول زاتیتجه یفیبمنظور ارتقاء سطح ک رویبا پژوهشگاه ن یهمکار 4 
 ییدر سطح کشور در جهت تنوع زدا زاتیتجه یساز کسانی 5 
 و اقدام در خصوص آنها یدر بازار و اطالع رسان دهایها و تهدفرصت ییشناسا 6 
 یجار اناًی، متوقف و احیقبل یقراردادها فیتکل نییتع یطرح و بررس 7 
  میدوران پسا تحر یهانحوه ورود در پروژه یبررس 8 
 مطالبات اعضاء یبحث و بررس 9 
  یامهیو ب اتیمشکالت مال یبحث و بررس 10 
 کشور ینظام مال یو ارتقا ریرقابت پذ دیقانون رفع موانع تول حیطرح و تشر 11 
 صنعت برق ونیفدراس لیدر خصوص تشک یهمفکر 12 
 لیشرکت اپ یشگاهیآزما یهایاز امکانات و توانمند دیبازد 13 
  عیآالت توز راقیبه استقرار آن در بخش  رویها و عدم اعتقاد وزارت نتیصالح دیتائ یبحث و بررس 14 
 در بازار عیآالت توز راقی یجعل یهاوجود مارک یبحث و بررس 15 
 پر مصرف  عیآالت توز راقی ستیل هیته یریگیپ 16 
 یبرق ساتیتاس هیفهارس بهاء پا یگذارمتیو ق یبررس 17 
  تهیکم یسال آت یهااهداف و برنامه هیجهت ته یزیرو برنامه یبررس 18 
 در خصوص کسب و کارها تهیجلسات کم هیو تبادل نظر در کل یهمفکر 19 
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 مهندسی بازرگانی کمیته 

 

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

 19 نقرهمریم خانم  تنباکوچان اردالن آقای 85

 

  .  خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته: 2

 

 
 

  

 اقدامات و دستاوردهای کمیته  ردیف

1 
 

ه منظور تغییر و تبدیل به سندیکای جهت ثبت کمیته در اتاق بازرگانی ب بازرگانی برگزاری جلسات متعدد و حضور نماینده کمیته در اتاق
 مهندسی بازرگانی شدن در راستای بحث فدراسیون

 
 بررسی فرمت تیپ قراردادهای مهندسی بازرگانی در مناقصات 2

 اتیواردهای برگزاری میزگرد تخصصی توسط روابط عمومی سندیکا با هیئت رئیسه کمیته در مورد بحث تعرفه 3

 بررسی نهایی اطالعات تکمیلی پروفایل اعضا در مورد تفکیک بحث تامین تجهیزات و مهندسی بازرگانی 4

 بحث و بررسی کارشناسی در مورد اعالم فهارس بهای مربوط به کمیته مهندسی بازرگانی 5

6 
بیرخانه سندیکا جهت بستن قرارداد و اعالم و معرفی به دی جلسات متعدد با مشاوران تامین اجتماعی و مالیات و دارایی و نهایتا ربرگزا

 حضور ایشان در سندیکا جهت ارائه مشاوره و خدمات به اعضای سندیکا

 
7 

ا حضور نماینده کمیته مهندسی ای جداگانه باعالم راهکارهایی جهت بررسی تعرفه گمرکی برای تجهیزات مختلف از اول سال طی کمیته
 و بازرگانی

 
8 

ی با توجه به نظرات حمایتی های بازرگانهای مهندسی و بازرگانی جهت در نظر گرفتن مطالبات و نیازهای شرکتمشکالت شرکت اعالم
 خاص از ساخت داخل

 
 مینهزها و سعی در تصحیح آن و دستیابی به راهکارهایی در این انعکاس مشکالت مالیات ارزش افزوده شرکت 9

 تامین اجتماعی و سعی در یافتن راه حلی برای آنانعکاس مشکالت مرتبط با  10

 ات ارزش افزودهجمع بندی مطالب و ارائه آن به کمیته حقوقی سندیکا جهت طرح در مجلس و هیات دولت جهت تصحیح مالی 11
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 مهندسین مشاور کمیته 

 

 . اطالعات کمیته: 1

 جلساتتعداد  دبیر کمیته رئیس کمیته کمیته شرکتهای عضوتعداد 

 9 سوفلو راحله قزل خانم محسن پور رفیع عربانیآقای  21

 

   . خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته:2

 
 

 

 

 

  

 اقدامات و دستاوردهای کمیته  ردیف

  تهیمدت و بلند مدت کم انیبرنامه کوتاه مدت، م نیتدو 1

 
2 

کسب و کار صنعت  طیمح مشاور در توسعه و بهبود نیمهندس هایمشاور سراسر کشور با موضوع نقش شرکت نینشست مهندس یبرگزار
 .میبرق در دوران پسا تحر

  دیمواجه گرد یامر با مشکالت نیا یزیربرنامه تیریفاحش در ساختار سازمان مد راتییمشاوران که متاسفانه بر اثر تغ یرتبه بند یریگیپ 3 

4 
از مدارک مشاوران  ییکار اجرا نایو توسعه صادرات که در جر مانکارانیاز جمله سازندگان، پ کایسند یتخصص یهاتهیکم گریتعامل با د
 .دنینما یاستفاده م

 قراردادها لیاسناد و مدارک مناقصات و استعالم ها در رابطه با تعد ینیبازب 5 

 
 انیاز کارفرما تهیعضو کم یهاوصول مطالبات شرکت یریگیپ 6

 
7 

و نه بر اساس استعالم و  (QBS) تیفیمشاور بر اساس ک نیانتخاب مهندس شنهادیو پ رویوزارت ن یمعاونت امور برق و انرژمکاتبات با 
 مناقصه.

 هاروگاهین یبردارو بهره یمشاور در نگهدار نیاستفاده از خدمات مهندس شنهادیدر رابطه با پ ریمکاتبه با توان 8 

 

9 

 کشورها و  گریبه د یاعزام یهااتیو مسئوالن ه کایسند یبا همکار یمشاوره برون مرز یهاجهت وصول پروژه ریگیاقدامات موثر و پ
 یهاهژپرو شنهادیجهت پ کایسند تیو درخواست محور EPCبصورت  یبرون مرز یهاو انجام پروژه ییاجرا یهامشارکت با شرکت زین

 عضو یهارکتبراساس تخصص ش یبرون مرز

 
10 

 یهااتیبا ه رویر جلسات وزارت ندعوت از آنها د یبرا رویوزارت ن یو مهندس یمشاور به دفتر صدور خدمات فن تهیکم ندگانینما یمعرف
 یخارج یتجار

 
11 

فام  یدکتر حق آقایلسه با ج یو برگزار تیریمشاور متناسب با ضوابط سازمان مد نیبا مهندس عیتوز یهاشرکت یقراردادها یریگیپ
 موضوع نیا یریگیپ یبرا ریتوان یمعاونت هماهنگ

 



  

  سنديكاي صنعت برق ايران گزارش عملكرد   سنديكا ساليانه عادي عمومي مجمع

 
 

 
  

  
  
  
  

  شعبها و كارگروهگزارش عملكرد 
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 های تابعه وزارت نیروسندیکا با شرکتهای کارگروه 

 

  :اکارگروه. خالصه اقدامات و دستاوردهای 1

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کارگروه سندیکا ـ شرکت توانیراقدامات و دستاورد های  ردیف

 قراردادها مشکالت ارائه 1

  راهکارها تدوین و تهیه 2

 پست و خط تحویل نهایت در و اجرا-قرارداد -مناقصات برگزاری های لیست چک تهیه 3  

 قراردادها برای HSE تدوین 4

 ریزی توانیر( دفتر برنامه )تحت نظر اصفهان ایمنطقه برق شرکت با پیمانکاران و مشاوران توانمندی ارتقاکارگروه اقدامات و دستاوردهای  ردیف

 عمرانی غیر EPC و PC تیپ قرارداد ابالغ و تهیه 1

 .است بوده بحال تا هاضمانتنامه از عظیمی خیل ضبط عدم آن نتیجه که راکد قراردادهای رسیدگی و بررسی 2

 سی وششم جلسه در توزیع هایشرکت و ایمنطقه برق هایشرکت برای خرید تیپ قرارداد تهیه 3
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 سندیکای صنعت برق ایران شعبه خراسان 

 

 : شعبه. اطالعات 1
 تعداد جلسات شعبهدبیر  شعبهرئیس  شعبه شرکتهای عضوتعداد 

 17 اقای محمد نمازی آقای محسن شادمان 33

 

  : شعبه. خالصه اقدامات و دستاوردهای 2

 شعبهاقدامات و دستاوردهای  ردیف

 دیدار با مسئولین استانی و طرح موضوعات ومشکالت مربوط به حوزه صنعت برق 1

راستای ارتباط قویتر بین  برخورداری از جایگاه ویژه و همچنین یک اتاق اختصاصی در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد در 2 
 صنعت و دانشگاه

 بازرگانی جهت انجام امور مربوط به صدور کارت بازرگانی و عضویت توسط سندیکاهماهنگی با اتاق  3 

 
ی خراسان رضوی از جمله های عمومی و تخصصی در محل اتاق بازرگانی،صنایع،معادن،کشاورزها و گردهماییشرکت فعال در همایش 4

 همایش دو روزه توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار 

 مستمر دبیرخانه سندیکا در دوره های آموزشی برگزار شده توسط اتاق بازرگانیحضور  5 

 مکاتبات متعدد سندیکا با اتاق بازرگانی در زمینه های مختلف جهت اطالع رسانی به اعضا 6 

 
و همچنین مشارکت ها نیهای اجتماعی و همچنین وب سایت سندیکا جهت تسریع در اطالع رساآماده سازی بسترهای الزم در شبکه 7

 بیشتر اعضا در ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات

ه از جمله آن می توان به اداره کهماهنگی با سازمان های دولتی در خصوص اعزام نماینده به  سندیکا جهت رفع ابهامات احتمالی اعضا  8 
 الیاتی و ...تنظیم اظهارنامه م تهیه و ارزش افزوده، کل امور مالیاتی جهت موضوعاتی همچون طرح جامع مالیاتی،

 باشدمعرفی هر چه بیشتر این شعبه در سطح استان همچنان که شایسته نام آن می 9 

 76کسب لوح تقدیر از اتاق بازرگانی جهت مشارکت جدی در کمیته ماده  10 

 94برگزاری مجمع عمومی شعبه در سال  11 
 های آموزشیکارکنان دبیرخانه در دورهتشکر کتبی اتاق بازرگانی از حضور موثر  12 

 (94حضور سندیکای شعبه خراسان در نمایشگاه صنعت برق مشهد )شهریور  13 
 (94حضور سندیکای شعبه خراسان در هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران )آذر  14 
 توسط سندیکای شعبه خراسان برگزاری دیدار و گردهمائی صمیمانه فعاالن حوزه صنعت برق استان 15 
 ارائه طرح برنامه جامع مدیریت بهداشتی، ایمنی، محیط زیست وانرژی 16 

 جلسات مشترک با سازمان امور مالیاتی استان 17 

 جلسات مشترک با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 18 

 معدن و تجارت استان جلسات مشترک با سازمان صنعت، 19 
 مشترک با سرپرستی بانک توسعه تعاون استانجلسات  20 

 



 

 ها و شعبگزارش عملکرد کارگروه سندیکا سالیانه عادی عمومی مجمع

 

 

43 

 

 شعبهاقدامات و دستاوردهای  ردیف

 جلسات مشترک با اتاق بازرگانی،صنایع، معادن وکشاورزی خراسان رضوی 21

 جلسات مشترک با مسئوالن برگزاری کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران 22 

 افغانستانجلسه مشترک با هیئت تجاری کشورهای فرانسه، لهستان، هندوستان، عراق و  23 
 تفاهم نامه با دانشگاه فردوسی در جهت ارتباط بیشتر صنعت با دانشگاه 24 

  25 های مهندسی مشاور/ ی شرکتریزی در جهت اجرای بهینه فرآیند تشخیص صالحیت و ارزشیابتفاهم نامه با سازمان مدیریت و برنامه
 پیمانکار

  26  های آموزشی تخصصیبرگزاری دورهتفاهم نامه آموزشی با موسسه چیستا در جهت 

  27 هایژه و رفاهی برای کارکنان شرکتها و خدمات وتفاهم نامه با بانک توسعه تعاون در رابطه با چگونگی ارائه تسهیالت ویژه برای شرکت  
 (اقدام دست در)

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 های مرتبط در استانها و کمیسیونهای ارتباطی شعبه خراسان و عضویت در کارگروهتوسعه شبکه 28

 ای عضوههای اطالعاتی قوانین و مقررات، بانک اطالعاتی شرکتهای شعبه خراسان مانند بانکگسترش زیرساخت 29

 ای و حل اختالفارائه انواع خدمات حقوقی، مشاوره 30

 های آموزشی تخصصی و سمینارهای آموزشیارائه خدمات آموزشی شامل برگزاری دوره 31

 انیهای اطالع رسهای شعبه خراسان و سایر کانالارائه خدمات اطالع رسانی از جمله گروه تلگرام شرکت 32

 1395های شعبه برای سال تدوین برنامه 33

 

 سندیکای صنعت برق ایران شعبه اصفهان 

 

 : شعبه. اطالعات 1
 تعداد جلسات شعبهدبیر  شعبهرئیس  کمیته شرکتهای عضوتعداد 

 6 آقای مهدی مسائلی محمد صفرنورالهآقای  31

 

  : شعبه. خالصه اقدامات و دستاوردهای 2

 شعبهاقدامات و دستاوردهای  ردیف

 مطابق تاریخ مندرج در روزنامه رسمی 1394مهر  26برگزاری مجمع عمومی شعبه در  1

 حضور در نمایشگاه دوساالنه اصفهان 2 

  

 
 

 




