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 7931سال در  ایرانهای سندیکای صنعت برق اهم اقدامات و دستاورد -7
 موضوعات اهم اقدامات انجام شده آثار و نتایج اقدامات

 جلوگیری از ضبط تضامین بسیاری از قراردادها

مان ساز برگزاری جلسات، مذاکره و مکاتبات متعدد با مقامات مسئول وزارت نیرو
جهت رفع ، جمهور ییسرمعاون هماهنگی و نظارت معاون اول و  برنامه و بودجه

مشکل قراردادهای متوقف و جلوگیری از فسخ و ضبط تضامین و ارائه راهکارهای 
 پیشنهادی برای جلوگیری از توقف قراردادهای جاری 

ه(
دج

بو
و 

ه 
ام

رن
و ب

ت 
ری

دی
ن م

ما
از

س
و 

ر 
انی

تو
ت 

رک
ش

و، 
یر

ت ن
زار

 و
ق

ری
 ط

)از
ضا 

اع
ی 

ها
اد

رد
را

ت ق
ال

شک
ع م

رف
ی 

یر
یگ

پ
  

 

ی به دستیاببررسی و و  یریت اختالفات قراردادی با توانیرتشکیل کارگروه مد
معضل قراردادهای متوقف در کارگروه مدیریت توافقات با مقامات ارشد برای رفع 

 اختالف قراردادی

تمدید بخشنامه دستور العمل نحوه جبران آثار 
د های ریالی فاقناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان

 تعدیل

ی فاقد تعدیل و درخواست اصالح و تمدید بخشنامه به سازمان آنالیز قراردادها
 برنامه و بودجه

 و بودجه ابالغ بخشنامه ارزی سازمان برنامه

پیگیری مشکالت اعضا با شرکت توانیر برای جبران تغییرات نرخ ارز و افزایش 
ای هشرکت توانیر جهت استفاده از قیمت مدیرعاملانعکاس به و ها شدید قیمت

 التفاوت نرخ فلزاتعی برای محاسبه مابهواق

پیگیری برای اصالح و تمدید بخشنامه ارزی و ارسال مستندات برای شورای عالی 
 فنی جهت تمدید بخشنامه ارزی 

تعهدات نامه حسن انجام تمدید تعدادی از ضمانت
  های عضوتعدادی از شرکت

های امهن ست تمدید ضمانتبررسی مشکالت ناشی از افزایش قیمت فلزات و درخوا
 حسن انجام تعهدات 

 
بررسی بخشنامه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز و ارائه 

 پیشنهادات اصالحی به سازمان برنامه و طرح اصالحات در جلسات مشترک

 
رخ نتوانیر و نظام فنی اجرایی سازمان برنامه در خصوص جبران تغییرات  با مکاتبه

 هاارز و افزایش شدید قیمت

بندی اولویتبا توانیر در خصوص توافق رسیدن به 
قراردادها و فراهم آوردن امکان خاتمه قراردادهای 

 خارج از اولویت

زی ریاستخراج قراردادهای متاثر از نرخ ارز و فلز و ارسال به مدیر کل دفتر برنامه
 توسعه شبکه انتقال شرکت توانیر 

 

متن مشترک سندیکا و شرکت توانیر در خصوص اخذ مجوز برای خاتمه  تنظیم
 .ها و ارسال به مجلسپیمان

 کمیسیون انرژی مجلس برای اخذ مجوز خاتمه پیمان رییسمکاتبه شرکت توانیر با 

جلوگیری از برگزاری مناقصات خارج از حدود 
 قرارداد تیپ

تیپ به شرکت توانیر و پیگیری انعکاس مناقصات و قراردادهای خارج از قرارداد 
 لزوم جبران ضرر و زیان ناشی از افزایش اسناد خزانه



 

    1 

 8931 سالیانه عادی عمومی مجمع

 موضوعات اهم اقدامات انجام شده آثار و نتایج اقدامات

تدوین دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از 
 های توزیعهای شرکتافزایش قیمت ارز در پیمان

پیگیری مشکالت پیمانکاران بخش توزیع در خصوص اجرای تعهدات قراردادی 
 انعکاس به شرکت توانیر و پیگیری برای اخذ فرمول دلیل افزایش قیمت فلزات وهب

 تعدیل نرخ ارز و فلزات

توافق مابین سندیکا و شرکت توانیر به منظور 
 ایجاد کارگروه ویژه تدوین قرارداد تیپ جدید

تیپ و ارائه اصالحات مورد نیاز جهت درج  پیگیری اصالح ویرایش جدید قرارداد
 در قرارداد تیپ 

از معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر در خصوص عدم اجرا و  پیگیری مکرر
پیگیری اجرایی شدن قرارداد خرید تیپ و انعکاس مناقصات و قراردادهای خارج از 

 قرارداد تیپ به شرکت توانیر 

 

 های واقعی برای محاسبه مابه التفاوت نرخ فلزاتپیگیری استفاده از قیمت

 اد از طریق شورای عالی فنیپیگیری پرداخت تعدیل قرارد

ه جلسات کارگرو در آنبررسی بازه زمانی تغییرات نرخ ارز و فلز و دامنه آن و طرح 
 مدیره شرکت توانیر هیاتبرای انعکاس در 

پرداخت بخشی از مطالبات اعالم شده اعضا طی 
و صدور  میلیارد ریال 911حدود دو مرحله به مبلغ 

های طالبات شرکتمپرداخت مرحله سوم دستور 
 عضو

ی جهت اتوزیع نیروی برق و برق منطقه هایشرکت و پیگیری مستمر از مکاتبه
ای و برق منطقه هایدریافت تاییدیه بدهی شرکتو صدور تاییدیه بدهی اعضا 

 هابه اعضای سندیکا از این شرکت توزیع نیروی برق هایشرکت
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 های توزیع نیروی برق و برقیال تاییدیه مطالبات از شرکتمیلیارد ر 112دریافت 
 ای از مجموع کل مطالبات اعالم شده اعضا منطقه

های حل اختالف هیاتعضویت نماینده سندیکا در 
 مالیاتی برای دفاع از حقوق اعضا

 

فراهم کردن امکان برگزاری جلسات حضوری و مذاکره تلفنی با مشاور مالیاتی 
حل و فصل مشکالت اعضا و اطالع رسانی موضوعات مالیاتی جاری  سندیکا برای

 اعضا برای تسهیل امور مالیاتی

ت
لیا

ما
 

نعکاس مشکالت مالیاتی اعضا و پیشنهادهای سندیکا برای رفع آن به سازمان امور 
 مالیاتی

برگزاری جلسات کارگروه مالیات با حضور مشاور مالیاتی سندیکا برای طرح و 
 کالت مالیاتی اعضا بررسی مش

عدم رسیدگی در بعضی از  رفع تقریبی موضوع
  های بدوی این سازمانهیات

برگزاری جلسات با سازمان تامین اجتماعی در خصوص عدم رسیدگی موثر در 
 های بدوی تشخیص مطالباتهیاتبعضی از 

ی
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 استانداردسازی محاسبه حق بیمه قراردادها

 

ن امکان برگزاری جلسات حضوری و مذاکره تلفنی با مشاور بیمه ای فراهم کرد
سندیکا برای حل و فصل مشکالت اعضا و اطالع رسانی موضوعات بیمه ای جاری 

 اعضا برای تسهیل آنها

تخلفات برخی از کارشناسان سازمان مورد پیگیری 
 قرار گرفت و از این تخلفات جلوگیری بعمل آمد

ای اعضا و انعکاس آن به مقامات سازمان تامین مشکالت بیمهبررسی و دسته بندی 
 اجتماعی جهت بررسی و حل مشکالت
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 موضوعات اهم اقدامات انجام شده آثار و نتایج اقدامات

 
انعکاس مشکالت اعضاء به معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در 

 هاخصوص اجرای یکنواخت مقررات و دستورالعمل

 های حلهیاتانتقال نمایندگی اتاق بازرگانی در 
 یکااختالف به سند

های تامین اجتماعی و انعکاس مشکالت اعضاء بررسی الیحه قوانین و دستورالعمل
 به سازمان تامین اجتماعی در خصوص حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد

 

ی اآنالیز موضوع حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و تهیه و تنظیم مشکالت بیمه
های این مشکالت و ارسال الیحه چالش الیحه قانونی برای حل و تهیه یکاعضا 

و طرح موضوع  هامقاطعه کاران به اتاق بازرگانی ایران برای حل و بررسی چالش
 در شورای گفتگو

تهیه و تدوین دستور العمل و  ارائه به اتاق تهران
تنظیم بازار فلزات رنگی )مس و آلومینیوم( جهت 

 ارائه به وزارت صمت و شورای ملی رقابت

ی راهکارهای تنظیم مقررات بازار در بازارهای انحصاری مواد خام و صنایع بررس
باالدستی و مقررات گذاری برای حمایت از حقوق سازندگان در برابر تولیدکنندگان 
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اخذ مابه  خصوص وزیران در هیاتتغییر مصوبه 
مواد اولیه و تصویب مصوبه التفاوت نرخ ارز برای 

 جدید

یزی ربرگزاری جلسات مشترک با وزارت صمت، وزارت نیرو، توانیر، دفتر برنامه
تامین و تنظیم بازار وزارت صمت و دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت 

 اعضا منافعجهت پیگیری 

حل مشکالت ثبت سفارش و واردات مواد اولیه 
 ت موردیهای سازنده به صورشرکت

های سازنده در واردات مواد اولیه و مشکالت گمرکی حل مشکالت شرکت پیگیری
های مختلف جهت پیگیری مشکالت نامه به سازمان 211و همچنین ارسال بیش از 

 موردی اعضا

جلوگیری از واردات محصوالت متعددی که مشابه 
 داخلی دارند

های صنعت، معدن، تجارت در با وزارت صمت و سازمانمتعدد مکاتبات مستمر و 
 ها در جهت جلوگیری از واردات کاالهای دارای مشابه ساخت داخل استان

یه صادراتی برخی تجهیزات صنعت اصالح قیمت پا
 برق

های سازنده عضو سندیکا جهت ایجاد استعالم اطالعات دقیق محصوالت شرکت
 بانک اطالعاتی جامع از محصوالت صنعت برق

 
وین گزارش بررسی نوسانات نرخ ارز و تاثیرات آن بر صنعت برق کشور تهیه و تد

 های عضو سندیکا و گزارش میزان ارز مورد نیاز شرکت

هماهنگی با اتاق ایران برای تدوین سامانه جامع 
 توانمندی ساخت داخل صنعت برق 

 نهای تولیدی کشور و استعالم از تمامی سازندگابه روزرسانی فهرست توانمندی
 عضو

ارتباط مستمر با نمایندگان مجلس و طرح و 
 بررسی مشکالت احصاء شده اعضا با ایشان

های مرتبط و نمایندگان مجلس در با کمیسیون های مشترکبرگزاری نشست
خصوص طرح و بررسی مشکالت فعالین صنعت برق انعکاس موضوعات و 

ه و بیم شکالت)به ویژه ممشکالت اعضای سندیکا به مجلس شورای اسالمی 
 (تامین اجتماعی و مالیات
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ارائه پیشنهادات اصالح بودجه و طرح در 
  هاکمیسیون

تدوین گزارش تحلیل بودجه وزارت نیرو و پیشنهادات اصالحی و ارائه به مرکز 
 های مجلس شورای اسالمیپژوهش
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انعکاس مشکالت فعالین صنعت برق از سوی 
کمیسیون انرژی به ریاست مجلس  رییس نایب

 نامه دوطی 

نرژی مجلس کمیسیون ا رییس نایببرگزاری نشست مشترک نمایندگان سندیکا با 
 شورای اسالمی 

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

 صورت فصلی

ان برنامه و بودجه کشور و شورای هماهنگی برگزاری جلسات متعدد با سازم
 ها با تاکید بر تعامل جدی با این سازمان در خصوص فهارس بهاتشکل
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مکاتبات با سازمان برنامه و بودجه جهت تبادل تفاهم نامه مابین سندیکا و سازمان 
 های متقابل در خصوص فهارس بها و همکاری

وزیع انتقال و فوق ت هواییبهای واحد پایه تاسیسات برقی و رشته خطوط  استعالم
 از اعضا

نامه مشترک بین شرکت برشنا و امضای تفاهم
ها برای حضور در مناقصه سندیکا و معرفی شرکت

 برشنا

ه وزارت ها ببرگزاری جلسه با مدیرعامل شرکت برشنا افغانستان و معرفی شرکت
 مناقصه برشنادر ارت افغانستان برای حضور اعضا جه و سفوزارت امور خار ،نیرو
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 حضور نماینده سندیکا در کمیته بازرگانی ایران و
 سوریه

 

پیگیری تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران و سوریه و معرفی ریاست کمیته به 
 ه عنوان نماینده سندیکا در کمیته مشترک بازرگانی ایران و سوری

نامه با نقش پررنگ سندیکا در امضای تفاهم
 اجرای آنتدوین و 

هیه بازار عراق و ت به نویس و ارائه مشکالت و راهکارهای توسعه صادراتتهیه پیش
نامه مابین وزارت برق عراق و وزارت نیروی جمهوری اسالمی پیش نویس تفاهم

 ایران 

 و تجهیزات صادرات توسعه راهبردی برنامه تدوین
 ایران برق صنعت مهندسی خدمات

 گزارش وضع موجود صنعت برق ایران و به روز رسانی اطالعات تهیه 

 
توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی  ارائه پیش نویس برنامه راهبردی

 وزارت نیروبه  صنعت برق

نامه جدید برای بازگشت آیین اصالح دستورالعمل
 ارز صادرکنندگان

شکالت اعضا در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به بانک پیگیری حل م
نامه جدید برای بازگشت ارز مجلس و اتاق ایران و تدوین آیین از طریق مرکزی

 صادرکنندگان 

ها جهت حضور در تدوین طرح ارزیابی شرکت
 تیاهای صادرکنسرسیوم

های ومیها جهت حضور در کنسرسبرگزاری نشست معرفی سیستم ارزیابی شرکت
 ها و راهکارهای تحقق اهداف صادراتی صنعت برق ایران صادراتی و بررسی چالش

 توسعه حضور اعضا در بازارهای هدف صادراتی

های مشترک اقتصادی اعالم نقطه نظرات سندیکا جهت درج در کمیسیون
 )کشورهای عراق و سوریه و ارمنستان و کوبا و آذربایجان و ...(

 ت کشورهای هدف به اعضا اعالم مناقصا

اعالم آمادگی معاونت نوآوری و توسعه فناوری 
های دانش بنیان از جانب جهت دریافت طرح

 سندیکا

ارسال نظرات اعضا در خصوص جدول ارزیابی محصوالت دانش بنیان و همچنین 
ها در خصوص ارزیابی در جلسه با معاونت علمی و فناوری اعالم مشکالت شرکت
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ارسال نظرات اعضا در خصوص تعرفه گمرکی محصوالت دانش بنیان به دبیر ستاد 

 توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات فضای مجازی 

اعالم آمادگی مدیر مشارکت صندوق نوآوری و 
 شکوفایی جهت معرفی طرح از جانب سندیکا

معرفی  ،صندوق نوآوری و شکوفاییسازی هماهنگی با معاونت خصوصی
ندوق صا، صندوق و درخواست همکاری سه جانبه بین سندیک بههای عضو شرکت

 جذب تسهیالت صندوق  برایو پژوهشگاه نیرو 

 گذار خارجی برای محصوالت دانش بنیان پیگیری جذب سرمایه 

ای بر سندیکا و توانیر نامه همکاریتفاهممبادله 
ها تشخیص صالحیت شرکت ارزیابی وانجام 

 سندیکای صنعت برق  توسط

ها جهت دریافت نظرات هر حرفه و اعمال در فرآیند برگزاری جلسات با کمیته
 ها ارزیابی شرکت
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درخصوص ارزیابی و تشخیص  توانیر جهت هماهنگیبرگزاری جلسات متعدد با 
 صالحیت

های تخصصی )کمیته سازندگان دکل، یت در زمینههای واجد صالحتعیین شرکت
 تجدیدپذیر، ...( هایکمیته انرژی

تدوین مشخصات فنی و اجرایی حوزهای تخصصی )کمیته اتوماسیون، کمیته 
 (آالت توزیعسازندگان یراق

آوری کلیه مستندات و مدارک مورد نیاز از انجام هماهنگی جهت دریافت و جمع
ها برای ایجاد ساختار مطلوب ارزیابی و تشخیص یر سازمانشرکت توانیر و سا

 هاصالحیت شرکت

 نیرتوا درتایید اسناد تهیه شده توسط سندیکا 
تدوین اسناد مورد نیاز جهت ارزیابی و تشخیص صالحیت و تهیه فرآیند کامل 

 ها توسط سندیکاارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت

درصد  81ان تصویب بودجه تجدیدپذیرها به میز
 هزار میلیارد ریال 0/81مبلغ برق مصرفی تا سقف 

های جدید های عضو در طرحاستفاده از ظرفیت شرکت برای هماهنگیانجام 
 های مدنی شهرداری تهرانو مشارک گذاریسرمایه
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از  ها و نهادهای دولتیدرصدی برق سازمان 21پیگیری اجرایی شدن قانون تامین 
 تجدیدپذیرهای انرژی

  31پیگیری افزایش سهم تجدیدپذیرها در قانون بودجه سال 

های تجدیدپذیر دریافت برخی از مطالبات نیروگاه
 8931تا پایان مرداد سال 

 های در حال بهره برداری تجدیدپذیربه نیروگاه 31پیگیری تخصیص بودجه سال 

ها از دهای خرید تضمینی و پرداخت گارانتیقراردامربوط به های پیگیری ضمانت
 وزارت اقتصاد و نیرو

صادرات برق تجدیدپذیر توسط  ابالغ دستورالعمل
 ساتبا

تجدیدپذیر به های انرژیتالش جهت فراهم شدن سازوکار صادرات برق حاصل از 
 کشورهای منطقه

تصویب سه طرح پژوهشی پیشنهادی توسط 
ایران جهت حمایت بازرگانی تهران و  هایاتاق

 مالی

و  بازرگانی ایران و تهرانهای های پژوهشی جهت ارائه به اتاقنامهتدوین طرح
 دوره آموزشی و نشست تخصصی در ارتباط با موضوعات روز 1برگزاری
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های مجلس شورای اسالمی ارائه به مرکز پژوهش
 گیری کشورو نهادهای تصمیم

ررسی نوسانات نرخ ارز و تاثیرات آن بر صنعت برق کشور تهیه و تدوین گزارش ب
 های عضو سندیکا گزارش میزان ارز مورد نیاز شرکتنیز تهیه و تدوین و 

 های اقتصادی و تاثیر آن بر صنعت برق کشورگزارش تحریم گیری کشورارائه به مراجع تصمیم

انتشارگزارش مسائل کلیدی و مشکالت مالی 
حات مورد نیاز توسط مرکز صنعت برق و اصال

 پژوهش های مجلس

تهیه و تدوین گزارش بررسی مسائل کلیدی و مشکالت مالی صنعت برق و 
 های مجلس شورای اسالمیاصالحات مورد نیاز جهت ارائه به مرکز پژوهش

تهیه و تدوین دستور العمل و  ارائه به اتاق تهران
ت هتنظیم بازار فلزات رنگی )مس و آلومینیوم( ج
 ارائه به وزارت صمت و شورای ملی رقابت

بررسی راهکارهای تنظیم مقررات بازار در بازارهای انحصاری مواد خام و صنایع 
باالدستی و مقررات گذاری برای حمایت از حقوق سازندگان در برابر تولیدکنندگان 

 انحصاری 

 گیری کشورارائه به مراجع تصمیم
صاد برق و رونق بخشی صادرات جهت ارائه به ارائه گزارش طرح ساماندهی اقت

 های اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری توسط اتاق تهرانمعاونت بررسی

 هایها و مشکالت شرکتچالشانعکاس گسترده 
 پیشنهادات سندیکا برای حل آنها و عضو و

 کنفرانس مطبوعاتی سندیکا

و انعکاس در بیش از  خبرنگار و عکاس 22برگزاری کنفرانس مطبوعاتی با حضور 
 رسانه جمعی 01
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ا در های سندیکها و جوابیهیهنانعکاس گسترده بیا
 های جمعیرسانه

 درخصوص موضوعات مرتبط با صنعت برقبیانیه  9تهیه و انتشار 

انعکاس مشکالت اعضا به سازمان ها و نهادهای 
های از طریق رسانه نافع اعضامرتبط و پیگیری م

 سندیکا

، دو (الکترونیک روزانه )رساناشماره بولتن  214نشریه ستبران و شماره  2انتشار 
گزارش  11و  سندیکاخبر مربوط به  941ویژه نامه  و همچنین تهیه و انتشار  شماره

  تحلیلی، یادداشت و مصاحبه

 کاهای سندیرائه پیشنهاد بازطراحی آرایش کمیتها

ر های مشابه در سایانجام مطالعه تطبیقی جهت بررسی ساختار سازمانی تشکل
 کشورها
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 محورمحور به جای وظیفهتدوین پیشنهاد ساختار سازمانی پروژه

نویس تغییرات جهت ارائه به مجمع تدوین پیش
 برای تصویب

 ار سندیکا  تشکیل جلسات کارگروه بازنگری ساخت

 تنظیم پیشنهادات تغییر اساسنامه 
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 گزارش عملکرد سندیکای صنعت برق ایران  

 اطالعات اعضای سندیکای صنعت برق – 2

های مختلف صنعت برق مشغول به فعالیت هستند.  عضو دارد که در زمینه 293در حال حاضر سندیکای صنعت برق ایران 

شرکت جدید به عضویت  92تعداد   31در سال هد. درا نشان می 23/82/31تعداد اعضای سندیکا از زمان تاسیس تا  8نمودار 

 سندیکا صنعت برق ایران درآمدند.

 واحد عضویت هایعالیتفاقدامات و  -7-2

  های حق عضویت 23/82/31شرکت تا تاریخ  411)  23/82/31میلیون ریال حق عضویت تا  822میلیارد و  82وصول
 (اندخود را تسویه کرده 8931ل سا حق عضویت، شرکت  911و اند خود را پرداخت کرده

 اعضا و مکاتبه و پیگیری برای افزایش تعداد اعضای برخوردار  کارت عضویت و بازرگانی هایبررسی وضعیت کارت
 مدیره هیات انتخابات و عمومیاز حق رأی در مجمع

  معتبر بازرگانی کارت 8930 سال ابتدای در شرکت 08) برابری تعداد کارت بازرگانی اعضای سندیکا 4افزایش 
 .است( رسیده شرکت 228 تعداد به 23/82/31 تعداد تا تاریخ این سندیکا هایپیگیری با که داشتند

 های عضویت و دفاتر حسابداری سندیکارفع مغایرت سنواتی مابین حساب 

  کارت عضویت برای اعضا  901و صدور  اعضا اطالعاتی هایبانکبه روزرسانی مستمر 

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

 
 8931دهد. تعداد اعضای سندیکا تا پایان سال را نشان می 8931تعداد اعضای سندیکا از زمان تاسیس تا پایان سال  8نمودار 

 باشد.عضو می 293

 

 تعداد اعضای سندیکا از زمان تأسیس تا کنون -7 نمودار

 

24 34 37 42 46 59
90 114 139 161

208
267

296
336

364
407

460
506

539

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397

تعداد اعضای سندیکا
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 در جذب اعضای جدید واحد عضویت هایفعالیتدامات و اق -2-2

  شرکت 211ارسال نامه دعوت به عضویت برای 

  شرکت  11بررسی مدارک و پیگیری عضویت 

  شرکت عضو جدید 92جذب 

 میلیون تومان است. 880حدود  23/82/31تا تاریخ  8931 از جذب اعضای جدید در سالبدست آمده درآمد 

 رسانیبط عمومی و اطالعرواهای بخش فعالیت -9

 انتشار مجله ستبران و بولتن خبری -7-9

دهد. نشریه ستبران با نشان می 8931سال  بولتن خبری روزانه سندیکا را در اطالعات آماری نشریه ستبران و 8 جدول

 21صنعتگران،  و اقتصاددانان مجلس، نمایندگان دولتی، لینمسئو با مصاحبه 91 از نسخه مشتمل بر بیش 9111تیراژ 

 گزارش خبری درباره رخدادهای مهم صنعت برق 2برق،  صنعت محوری موضوعات خصوص تحلیل در 82و  یادداشت

های عضو است. مدیره، شعب و شرکت هیاتها، خبر مربوط به کمیته 941مقاله علمی و مدیریتی و انتشار  0اقتصاد و  و

رسانه جمعی، تهیه سه  01تن از اصحاب رسانه و انعکاس در بیش از  22نین برگزاری نشست مطبوعاتی با حضور همچ

های های شرکتمدیران روابط عمومی اندیشی، برگزاری جلسه همدرخصوص موضوعات مرتبط با صنعت برقبیانیه 

بوده  8931سال  رسانی درط عمومی و اطالعهای واحد روابو پیگیری موضوع مجوز نشریه ستبران سایر فعالیت عضو

 دهد. نشان می 8931تا  8939های منتشر شده را از سال تعداد خبرنامه 2 نمودار است.

 
  7931 سال در یخبر بولتن وستبران  هینشر یآمار اطالعات -7 جدول

 اجتماعیهای رسانی در سایت و شبکهاطالع -2-9

 اقدامات زیر صورت گرفته است: اجتماعیهای و شبکهدر فضای اینترنتی رسانی سندیکای صنعت برق در زمینه اطالع

 دیکای صنعت برق ایران اندازی صفحه اینستاگرام سنراه 

 خبر در روز  81سایت و کانال با انتشار میانگین  گسترش فعالیت 

 

 تعداد نمایه ردیف
مجله ستبران )نشریه داخلی  8

 سندیکای صنعت برق ایران(
تا  31های چاپ شده )از ابتدای سال تعداد شماره

 (8931ماه اسفند پایان 
 شماره  2

بولتن خبری رسانا )خبرنامه  2
 الکترونیکی روزانه سندیکا(

تا  31های منتشر شده )از ابتدای سال تعداد بولتن
 (31ماه اسفند پایان 

 شماره( 229) 2914تا شماره  2808از شماره 
 نامه کنفرانس مطبوعاتییک ویژهبه اضافه  
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 7939-7931های های منتشر شده طی سالتعداد خبرنامه -2 نمودار

 

 سندیکامکاتبات آمار  -9-9

 8931در سال شود طور که مشاهده میسال اخیر(. همان 1دهد )نمایش می 8931تا سال  8932آمار مکاتبات سندیکا را از سال  9نمودار 

نامه  8021طور متوسط ساالنه هدهد که ببررسی روند مکاتبات نشان مینامه دریافت شده است.   4412نامه صادر و  8094در سندیکا 

 شود.نامه وارد می 4221صادر و 

 7931 تا 7932 سال از کایسند مکاتبات -9 نمودار

 

70

227 232 230 223

1393 1394 1395 1396 1397

تعداد خبرنامه های منتشر شده

1708 1626 1518 1705 1716 1634

3724 4042 4299
4713 4274 4472

1392 1393 1394 1395 1396 1397

نامه های صادره نامه های وارده
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 ها و رویدادهانمایشگاه -4
 :ها و رویدادهای صنعت برق اقدامات زیر انجام شده استزمینه برگزاری نمایشگاهدر 

 ( پژوهشگاه نیرو) المللی برقبین کنفرانس سی و سومین جانبی نمایشگاه برگزاری 

 برق صنعت المللیبین نمایشگاه هجدهمین در حضور و برگزاری در مشارکت  

 صنعت برق )مشهد( المللیبین گاهسیزدهمین نمایش در حضور و برگزاری در مشارکت  

 المللی انرژی )کیش( پانزدهمین نمایشگاه بین در حضور و برگزاری در مشارکت 

 های تجدیدپذیر المللی انرژییازدهمین نمایشگاه بین در حضور و برگزاری در مشارکت 

 رسانی هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق و مخابرات )تبریز(اطالع  

  مجمع عمومی عادی سالیانه برگزاری 

  پایان سال با اعضای محترم سندیکااندیشی همبرگزاری نشست 

 

 خدمات آموزش و پژوهش -5

 یآموزش خدمات -7-5

سندیکا را  8931های برگزار شده در سال دوره 2جدول موزشی در سندیکا برگزار شده است. آدوره و سمینار  1تعداد  8931در سال 

  دهد.نشان می

  7931های برگزار شده در سندیکا به تفکیک موضوع در سال دوره -2 جدول

 دوره عنوان ردیف
 هازغال و اسلیپ رینگ 8

 یابی ترانسفورماتورهای فشار قویتست و عیب 2

 ایمنی در صنعت برق 9
 (نوبت 2) های حقوقی مناقصه گرانحلراه 4
 راهکارهای تامین مالی 2

 

های همچنین اطالعات دوره. اندموزشی سندیکای صنعت برق ایران شرکت کردهآ یهانفر ساعت در دوره 4280تعداد  8931در سال 

 .شودرسانی میمندی اعضا از طریق سایت سندیکا اطالعشده در مراکز مختلف جهت بهره برگزار

 یپژوهش هایگزارش -2-5

رشناسی جهت حل مسائل کسب و کارهای اعضا، بخش پژوهش ارائه راهکارهای کامسائل کلیدی صنعت برق و منظور شناسایی هب

 که عناوین آن عبارتند از: کرده استتدوین  8931در سال را  ییهاشگزارسندیکا 



 
 

80  

 

 گزارش عملکرد سندیکای صنعت برق ایران  

  تدوین گزارش نهایی پروژه بررسی و ارزیابی راهکارهای تنظیم مقررات بازار در بازارهای انحصاری مواد خام و صنایع

حمایت از حقوق سازندگان در برابر تولیدکنندگان انحصاری جهت ارائه به اتاق بازرگانی  گذاری برایباالدستی و مقررات

 تهران

 تهیه و تدوین دستورالعمل تنظیم بازار فلزات رنگی )مس و آلومینیوم( جهت ارائه به وزارت صمت و شورای ملی رقابت 

 های عضو سندیکاتهیه گزارش میزان ارز مورد نیاز شرکت 

 نامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی صنعت برق ایران تهیه گزارش بر 

 های  همکاری با اروپا در صنعت برق در چارچوب برجام تهیه گزارشی از زمینه 

 های اقتصادی و تاثیر آن بر صنعت برق کشورتهیه گزارش تحریم 

 های مجلس شورای اسالمیه مرکز پژوهشتدوین گزارش تحلیل بودجه وزارت نیرو و پیشنهادات اصالحی و ارائه ب 

 بازرگانی ایران و تهران هایهای پژوهشی جهت ارائه به اتاقنامهتدوین طرح 

  تهیه و تدوین گزارش بررسی مسائل کلیدی و مشکالت مالی صنعت برق و اصالحات مورد نیاز جهت ارائه به مرکز

 های مجلس شورای اسالمیپژوهش

 های آماریت برق ایران و به روز رسانی اطالعات و دادهتهیه گزارش وضع موجود صنع 

 تهیه و تدوین گزارش بررسی نوسانات نرخ ارز و تاثیرات آن بر صنعت برق کشور 

 های اقتصادی دفتر مقام ارائه گزارش طرح ساماندهی اقتصاد برق و رونق بخشی صادرات جهت ارائه به معاونت بررسی

 تهرانبازرگانی معظم رهبری توسط اتاق 

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

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

 اداری و مالیواحد  هایفعالیتاقدامات و  -6
 ر انجام گرفته است:زی هایدر حوزه امور اداری و مالی فعالیت

  های هفتگی به مدیران جهت اطالع از وضعیت مالی سندیکاارائه گزارشو صدور اسناد حسابداری و ثبت 

 های عضو سندیکا در خصوص مسائل مالیپاسخگویی به مراجعین و شرکت 

 اظهار نامه مالیاتی( 8930تنظیم اظهار نامه سال مالی و  8930های مالی تهیه صورت( 

  فصلی( تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزودهتهیه و( 

  8930ثبت دفاتر قانونی سال مالی 

  8930روکش اسناد سال مالی 

  با حسابرسان مالیاتی 8930تهیه و تنظیم مدارک و اسناد مثبته جهت رسیدگی به پرونده مالیاتی سال 

 ها و صورت مغایرت بانکی های مربوط به بانکتهیه و تنظیم گزارش 
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 های عمومی و تخصصیکمیته خالصه اقدامات و دستاوردهای -1
در ادامه  دهد.نمایش می 8931راه تعداد جلسات برگزار شده در سال را به هم های عمومی و تخصصی سندیکاکمیته اطالعات 9 جدول

 های سندیکا ارائه شده است. روهها و کارگاین بخش خالصه عملکرد هر یک از کمیته

 های عمومی و تخصصیاطالعات کمیته -9 جدول

 تعداد جلسات رییس دبیر عنوان ردیف

 22 آقای بخشی مهرآقای برزی -الدینآقای غیاث )دوره هفتم( مدیره هیات 8

 28 آقای شادمان آقای نمازی شعبه خراسان 2

 3 آقای صفرنوراله آقای مسائلی شعبه اصفهان 9

 80 احمدیان آقای -رجایی آقای خانم نقره کمیته اتوماسیون ابزار دقیق و مخابرات 4

 22 آقای باقری آقای مرادیان کمیته توسعه صادرات 2

 24 آقای صمدی بروجنی خانم نقره آالت توزیعکمیته سازندگان یراق 0

 84 ارآقای بردب آقای تبیانیان -آقای صیاد کمیته حمایت از ساخت داخل 1

 24 آقای حسین شجاعی خانم نقره کمیته سازندگان انواع تابلوهای برق 1

 88 آقای دکتر عربانی خانم نقره کمیته مهندسین مشاور 3

 20 آقای صالحی آقای تبیانیان های تجدید پذیرکمیته انرژی 81

 93 الهی پناهآقای  آقای تبیانیان کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه 88

 81 دکتر احمدیآقای  اقای تبیانیان -آقای صیاد کمیته سازندگان تجهیزات برق 82

 81 آقای ناصح آقای امیری طیبی کمیته حل اختالف 89

 83 آقای مسائلی آقای محمدی کمیته حقوقی و قراردادها 84

 88 چیآقای فتوره خانم نقره های انتقال نیروکمیته سازندگان دکل 82

 81 آقای کالهی آقای تبیانبان زندگان سیم و کابلکمیته سا 80

 9 آقای مسائلی اقای تبیانیان کمیته تولید پراکنده 81

 8 آقای بخشی  کمیته پیمانکاران خطوط انتقال نیرو 81

 81 آقای وفایی مرادیانآقای  های مشترککمیته تامین مالی و همکاری 83

 81 دنیآقای م مرادیانآقای  بنیانکمیته دانش 21

 88 آقای مقدم آقای تبیانیان کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت 28

 2 آقای تنباکوچیان خانم نقره کمیته مهندسی بازرگانی 22

 89 معروفیآقای  خانم نقره الت انتقال نیروآندگان یراقزکمیته سا 29

 21  آقای محمدی کارگروه قراردادهای متوقف 24

 2  قای محمدیآ کارگروه قرارداد تیپ 22

 81  آقای محمدی مین اجتماعیاکارگروه بیمه و ت 20

 1  آقای محمدی کارگروه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده 21

 84 مهندس خدایاری آقای تبیانیان کارگروه تدوین استاندارد کمیته ارتینگ 21
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 کمیته حقوقی و قراردادها -7-1
 خواست اصالح و تمدید بخشنامهارسال قراردادهای فاقد تعدیل و در 

 هاپیگیری مشکالت اعضا با شرکت توانیر برای جبران تغییرات نرخ ارز و افزایش شدید قیمت 

  پیگیری برای اصالح و تمدید بخشنامه ارزی و ارسال مستندات برای شورای عالی فنی جهت تمدید بخشنامه ارزی 

 های حسن انجام تعهدات نامهست تمدید ضمانتبررسی مشکالت ناشی از افزایش قیمت فلزات و درخوا 

  رخ التفاوت نی محاسبه مابههای واقعی برااستفاده از قیمت»از جمله انعکاس مشکالت اعضا به مدیرعامل شرکت توانیر
 «نحوه تنظیم موضوع قراردادهای فروش تجهیزات»و « فلزات

 صنعت ارتامور صادراتی وز تن صنعت برق( و ارسال به معاونبندی مشکالت ارزی اعضا سندیکا )سازندگان و پیمانکاراجمع ،
 یس سازمان توسعه تجارت یو ر معدن و تجارت

 بررسی و اصالح دستورالعمل تعدیل فلزات و ارز 

 استخراج محاسبه استاندارد ضریب تاثیرپذیری ارزی و ارائه گزارش در جلسات سازمان برنامه 

 های صنعت برق و ارائه گزارش به ریاست امور نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و طرح بررسی میزان تاثیرپذیری ارزی قرارداد
 این موارد در جلسات مشترک

  بررسی بخشنامه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز و ارائه پیشنهادات اصالحی به سازمان برنامه و طرح
 اصالحات در جلسات مشترک 

 ریزی توسعهی متاثر از نرخ ارز و فلز و ارسال قراردادهای متاثر از نرخ ارز و فلز به مدیرکل دفتر برنامهاستخراج قراردادها 
 شبکه انتقال شرکت توانیر 

 برگزاری جلسات با شورای هماهنگی، سازمان برنامه اتاق بازرگانی در خصوص اصالح بخشنامه ارزی 

 ر جلسات بررسی مشکالت مناقصات جاری شرکت توانیرمکاتبه و پیگیری برای حضور نمایندگان سندیکا د 

 گرفتهجلوگیری از برگزاری مناقصات خارج از چارچوب قرارداد تیپ طی برگزاری جلسات و مکاتبات صورت 

 العاده در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصیدرخواست طرح موضوع اعالم تنفس و شرایط فوق 

 بندی و انعکاس نقطه نظرات اصالحی برای طرح در جلسات اصالح ها، جمعکلبررسی اساسنامه شورای هماهنگی تش
 اساسنامه شورای هماهنگی

 نویس شرایط عمومی پیمان و ارسال نقطه نظرات اصالحی برای درج در شرایط عمومی پیمان و طرح در جلسات بررسی پیش
 مشترک سازمان برنامه

 گرفتهعامل شرکت توانیر طی برگزاری جلسات و مکاتبات صورتاری از مدیردرخواست تمدید تنفس زمانی برای قراردادهای ج 

  عامل شرکت توانیرجبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز از مدیر بخشنامه 2جدول ب پیگیری ابالغ 

 به شرکت  اولیههای زیربنایی صنعت برق به دلیل افزایش نرخ ارز و مواد رفت پروژهوجود آمده برای برونهانعکاس مشکالت ب
 توانیر

  اصالحات الزم انجامبررسی منشور اخالقی سندیکا و 

 التفاوت نرخ فلز روی در قراردادها به مدیرعامل شرکت توانیرپیگیری و درخواست دستور محاسبه و پرداخت مابه 

 کت توانیربست قراردادی طی برگزاری جلسات و مکاتبه با مدیران وزارت نیرو و شرپیگیری برای خروج از بن 

  شرکت توانیر مدیرعاملنفره برای حل معضل قراردادهای نیمه تمام از  9درخواست تشکیل کمیته 

 بررسی و درخواست اصالح نحوه تسویه قراردادهای صنعت برق از طریق اسناد خزانه به مدیرعامل شرکت توانیر 

 شرکت توانیر املمدیرعهای توزیع از پیگیری برای اجرایی شدن دستورالعمل ارز در شرکت 

 های اعالم شده بخشنامه ارزی از ریاست امور نظام فنی اجرایی سازمان برنامهدرخواست بازبینی شاخص 
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  پیگیری برای ایفای نقش ستادی وزارت نیرو و شرکت توانیر در رفع مشکالت قراردادهای صنعت برق 

 ول از ریاست امور نظام فنی اجرایی سازمان برنامهدرخواست اجرای بخشنامه جبرانی ارز توسط برخی از کارفرمایان مشم 

 درخواست تشکیل کمیته مشترک سندیکا و توانیر برای بررسی دعاوی کارفرمایان و پیمانکاران و سازندگان 

 های بخشنامه از دبیر و درخواست بازنگری شاخص 8931سوم و چهارم  ههای قطعی سه ماهکارایی شاخصانعکاس عدم
 ای کشورهای مهندسی صنفی و حرفهاهنگی تشکلاجرایی شورای هم

 ها به شرکت توانیر و حضور پیگیری از سازمان برنامه برای تفویض تهیه فهارس بهای تجهیزات صنعت برق و شاخص
 نمایندگان سندیکا در این جلسات 

  ای لیقهجلوگیری از رفتار سپیگیری برای تدوین یک روش واحد برای تعدیل کلیه فلزات مورد استفاده در صنعت برق برای
 التفاوت فلزات برخی کارفرمایان از بخشنامه مابه

  پیگیری برای تشکیل جلسات کارگروه قراردادهای نیمه تمام با حضور نمایندگان طرفین قرارداد سندیکا و شرکت توانیر 

 یت نیستند بندی قراردادها و خاتمه قراردادهایی که دارای اولومکاتبه و پیگیری برای اولویت 

  سه نفره جهت فسخ قراردادها در شرکت توانیر  هیاتبرگزاری جلسات و پیگیری برای تشکیل 

 های اجرایی های دستگاهالعملها و دستورپیگیری برای ایجاد وحدت رویه در اجرای بخشنامه 

 های خارج از اولویت قراردادی صالح در خصوص خاتمه پیمانتنظیم نامه برای مراجع ذی 

  یو سازمان تامین اجتماع ، صنایع و معادن ایرانبازرگانیبرگزاری جلسات مشترک مابین سندیکا، شرکت توانیر، اتاق  

 کمیته حل اختالف -2-1
 هاموضوع پروژه معنوی و مادی مالکیت حق خصوص در عضو هایشرکت مابینفی اختالف پرونده بررسی  
 همکاری مستمر با کمیته حقوقی و قراردادها 
 سندیکااخالقی  منشور همکاری در تهیه  
 مذکور کمیته مصوبه اساس بر تعهدنامه فرمت تهیه و صالحیت تشخیص و ارزیابی کمیته همکاری با 
 هاسایر شرکتعضو از  هایشرکت مطالباتو مکاتبه درخصوص  پیگیری 
 ع اعضاراستای مناف در تولیدکنندگان و کنندگانمصرف حمایت سازمان با مکاتبه و پیگیری 
 حقوقیهای نظر اظهار و صاعقه برابر در حفاظت و ارتینگ کمیته همکاری با  
 ونچر جوینت شرکت تشکیل خصوص دربه اعضا  مشاوره خدمات ارائه 
 سازمان یمل هایدستگاه مناقصات شکایات به رسیدگی هیات رسیدگی جلسه در اعضا حقوق از دفاع منظور به الیحه تهیه 

 کشور بودجه و برنامه
 اعضامورد اختالف  درخواست پیگیریو  انجام  
  های عضو بین شرکتحل اختالف  درخصوصو مکاتبه  پیگیریچندین مورد 

 هاهای عضو سندیکا با یکدیگر و با سایر شرکتانجام داوری بین شرکت 

 کمیته توسعه صادرات -9-1
 ندیکا نامه مشترک بین شرکت برشنا و سای تفاهمبرگزاری جلسه با مدیرعامل شرکت برشنا افغانستان با حضور اعضا و امض

 ها به وزارت نیرو و وزارت امورخارجه و سفارت افغانستان در ایران برای حضور در مناقصه برشناو معرفی شرکت

 فراخوان تشکیل کمیته مشترک بازرگانی  ،اعالم آمادگی سندیکا در خصوص تشکیل اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه

 سوریه و معرفی ریاست کمیته به عنوان نماینده سندیکا در کمیته مشترک بازرگانی ایران و سوریه  ایران و

 نویس و ارائه مشکالت و راهکارهای توسعه صادرات بازار عراق تهیه پیش 
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 نامه ینیاعالم پیشنهادات سندیکا در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی و مجلس و اتاق ایران و تدوین آ

 جدید برای بازگشت ارز صادرکنندگان 

 ارهای ها و راهکهای صادراتی و بررسی چالشها جهت حضور در کنسرسیومبرگزاری نشست معرفی سیستم ارزیابی شرکت

 المللی برقتحقق اهداف صادراتی صنعت برق ایران در حاشیه نمایشگاه بین

 نامه صدور گواهینامه ثبت کاالهای رسانی در خصوص شیوهق و اطالعهای گمرکی کشور عرارسانی در خصوص تعرفهاطالع

 صادراتی به اعضا

 های عالقمند جهت حضور در اجالس کمیسیون مشترک ایران و اتریشمعرفی شرکت 

 نامه بین وزارت برق عراق و وزارت نیروی جمهوری اسالمی ایراننویس تفاهمتهیه پیش 

  های فعال در بازار عراق، انتخاب صادرکننده نمونه صادراتی شناسایی شرکت :خصوصدر  به اعضای کمیتهاعالم فراخوان

عاج، تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ساحلو  تجاری به قبرس هیات، نمایشگاه انرژی آب و برق عمان، اعزام 8931در سال 

 مناقصات کشورهای هدف و  ترکیه POWER GENایران و حضور در نمایشگاه تخصصی  بازرگانی کشورهای هدف اتاق

  در خصوص توسعه روابط تجاری با کشور روسیه در ایران بازرگانی صنایع و معادن اتاق  و وزارت نیروبه ارائه پیشنهادات

  زمینه برق و انرژی و همچنین ارائه پیشنهادات در خصوص تسهیل توسعه صادرات به بازار عراق

 نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات و اعالم بانک مرکزی مبنی بر تدوین آیین نامهارائه نقطه نظرات سندیکا در خصوص آیین

 های صادراتینظر تشکل دریافتجدید برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با 

  ها در کشور ترکمنستان برای ارسال کاال و تجهیزات و انجام پروژهوزارت نیرو و توانیر به اعالم آمادگی 

 های انتخاب صادرکنندگان نمونه کشورخصوص شاخص اعالم پیشنهاد در 

 و  انارمنست ،کوبا ،سوریه ،آذربایجان های کمیسیون مشترک کشورهاینامهاعالم نقطه نظرات سندیکا جهت درج در تفاهم

 عراق 

 های همراهی ریاست کمیته به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور در سفر وزیر نیرو به عراق و حضور در جلسات و نشست

 تخصصی

 های تخصصیهمراهی دبیر سندیکا در سفر وزیر امور خارجه به عراق و حضور در جلسات و نشست 

 های ارائه پیشنهادات سندیکای صنعت برق ایران در خصوص بهبود تعامالت و ارتباطات سازمان توسعه تجارت و تشکل

 اقتصادی کشور

 کمیته اتوماسیون و مخابرات -4-1 
 سازانیکپارچه نامهآیین کردن نهایی  

 کردن نهایی spect ای خراسان جهت بررسی و عقد قرارداد نهایی با توانیرو ارسال مدارک به برق منطقه قرارداد 

 سندیکا دبیرخانه به المللبین روابط کمیته تشکیل درخواست  

 با کمیته اتوماسیون همکاری مفاد تدوین و مخابرات سندیکای با مشترک جلسه برگزاری 

 هایشرکت شسفار ثبت مجوز اخذ و صمت وزارت الکترونیک و برق صنایع مدیرکل با سندیکا جلسه در کمیته نماینده حضور 

  مکتوب مستندات با مخابرات و اتوماسیون هایپروژه تجهیزات و رله برای تسهیالت ایجاد و سندیکا عضو

 دانشگاه صنعتی در  31های قدرت دی ماه ن در سیستمنمایشگاه جانبی سیزدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیو در حضور

 شریف
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  ه دوره جدیدرییس هیاتبرگزاری جلسه مجمع عمومی کمیته و انتخابات 

 های تجدیدپذیرکمیته انرژی -5-1
 ر های عضو دهای مدنی شهرداری تهران جهت استفاده از ظرفیت شرکتتگذاری و مشارکبرگزاری جلسه با سازمان سرمایه

 گذاریی جدید سرمایههاطرح

  ها و نهادهای دولتی از تجدیدپذیردرصدی برق سازمان 21پیگیری اجرایی شدن قانون تامین 

 های خرید تضمینی برق تجدیدپذیر مکاتبات و جلسات متعدد جهت پیگیری افزایش نرخ 

  31پیگیری افزایش سهم تجدیدپذیرها در قانون بودجه سال  

  برداری تجدیدپذیرهای در حال بهرهبه نیروگاه 31پیگیری تخصیص بودجه سال 

 ها از وزارت اقتصاد و نیروهای قراردادهای خرید تضمینی و پرداخت گارانتیپیگیری ضمانت 

 تالش جهت فراهم شدن سازوکار صادرات برق حاصل از تجدیدپذیر به کشورهای منطقه 

 دیگرهای یشتر با انجمنافزایی بهای فعال در حوزه تجدیدپذیر و همهماهنگی با تشکل 

 های عضورسانی کلیه رویدادهای مرتبط با حوزه تجدیدپذیر به شرکتانتشار و اطالع 

 های تجدیدپذیرالمللی انرژیحضور فعال در نمایشگاه بین 

 کمیته پیمانکاران خطوط انتقال نیرو -6-1
 های خطوط و سازندگان دکلروسای کمیته ارسال آنالیز اولیه بهو  نیرو انتقال هوایی خطوط بهای آنالیز و تهیه 

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

 عمومی هایکمیته برای کمیته نمایندگان و معرفی تعیین  

 کمیته پیمانکاران خطوط رییسمکاتبه با و  برتر پیمانکاران معرفی  

 کمیته رییسانجام مطالعات اولیه و طرح موضوع با و  هاکمیته سایر با کمیته ادغام یا و اندیشیهم روند بررسی 

 ن تابلوهای برقاکمیته سازندگ -1-1
 ات،مطالب اولیه، مواد تامین و ارز مشکالت خصوص در ایشان نیازهای و مشکالت اعالم برای کمیته اعضای به نامه ارسال 

  غیره و قراردادی مشکالت مالیات، و بیمه

 فاقد ریدخ ریالی قراردادهای در ارز نرخ تعدیل درخواست» موضوع با سندیکا مدیره تاهی با کمیته مکاتبات مجدد پیگیری 

  «برق تابلوهای واردات تعرفه افزایش خصوص در تابلوسازان کمیته درخواست» و «تعدیل

 8931سال کمیته در  کار دستور تعیین 

 جدید سال در تعرفه اعالم ناهماهنگی از پیشگیری منظورهب سال ابتدای از تابلو تعرفه اقالم بررسی 

 تولید موانع رفع قانون 82 ماده خصوص در بررسی و تهیه نقطه نظرات کمیته 

 کمیته اعضای هایتوانمندی بستر از استفاده به شرکت این تمایل زیاد و چینی شرکتیک  با جلسه برگزاری 

  سندیکا اساسنامه بازنگری و اصالحهمکاری و مشارکت در  

 اعالم نظر در خصوص اصالح تعرفه 

 برگزاری جلسه مجمع عمومی کمیته 
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 های انتقال نیروکمیته سازندگان دکل -1-1
 سندیکا مدیره هیات به کمیته نشده محقق مطالبات موضوع اعالم پیگیری  

 ت خارج از چارچوب قرارداد تیپمنظور جلوگیری از برگزاری مناقصاهای الزم بین اعضای کمیته بهانجام هماهنگی 

 معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو  به کمیته عضو هایشرکت اساسی مشکالت اعالم 

 پاسخ دریافت و توانیر شرکت از خرید قرارداد در التفاوت مابه مشمول فلزات به روی فلز شدن اضافه درخواست 

 هایچالش از رفت برون راهکارهای شناسائی و افزائی هم استایر در ایران فوالد تولیدکنندگان انجمن با جلسه برگزاری 

 موجود

 گمرک در کمیته عضو هایشرکت شده متوقف هایمحموله ترخیص مجوز و ساخت عدم موقت گواهی صدور درخواست 

 ایران فوالد تولیدکنندگان انجمن با توافق طبق

 کنندگانتولید انجمن به نظر مورد هاینبشی تولید خصوص رد سندیکا نیرو انتقال هایدکل سازنده هایشرکت نیاز اعالم 

 ایران فوالد

 تعدیل اقدف هایپروژه در فلزات بهای تفاوت محاسبه نحوه دستورالعمل نویسپیش خصوص در کمیته کارشناسی نظر اعالم 

 التفاوتمابه و

 برق نیروی توزیع فوق و انتقال طخطو هایبرج اولیه مواد کیفیت خصوص در توانیر شرکت با مشترک جلسه برگزاری  

 های انتقال نیرو از نهادهای ذیربط مانند دفتر بررسی پیگیری درخواست اعالم قیمت مصوب صادراتی محصوالت فوالدی برج

  نعت، معدن و تجارتو تعیین ارزش گمرک، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت ص

  های تلسکوپی و مشبک از دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک و دفتر به دکلدرخواست همکاری به منظور تعیین کد تعرفه

 نعت، معدن و تجارتصمقررات صادرات و واردات وزارت 

 های انتقال نیروی برق ارزبری و تاثیرپذیری ارز دکل محاسبه میزان 

  به ه و بودجه به منظور محاسسازمان برنام شده از سوی های منتشرهای انتقال نیرو با شاخصتطبیق برجپیگیری موضوع

 تعدیل مربوطه 

 وزیع انتقال و فوق ت هواییهای عضو کمیته در خصوص فهرست بهای پایه رشته خطوط بررسی و ارسال نقطه نظرات شرکت

 نیرو

 برگزاری جلسه مجمع عمومی کمیته 
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 آالت انتقال نیرویراقکمیته سازندگان  -3-1
 و صالحیت تشخیص و ارزیابی بندیبارم موارد خصوص در عبهری مهندس یآقا حضور با کارشناسی جلسات برگزاری 

 مربوطه کمیته در نماینده حضور

 خراسان برق مناقصه خصوص در مشاور مهندسی کمیته با مشترک جلسه برگزاری  

 اینطقهم هایقبر و سازیراق هایشرکت مابینفی قراردادهای در تجدیدنظر نحوه خصوص در توانیر به کارشناسی نظر اعالم 

 مناقصات در شرکت نحوه و کارفرمایان سایر و

  شرکت های عضو کمیته به سندیکای صنایع آلومینیوم ایران مورد نیازمصرفی آلومینیوم  مقداراعالم 

 ر دو تاکید بر لزوم رعایت محورهای قرارداد تیپ ای خراسان مکاتبه با مدیرعامل و معاونت طرح و توسعه شرکت برق منطقه

 مناقصات این شرکت

 منظور جلوگیری از برگزاری مناقصات خارج از چارچوب قرارداد تیپهای الزم بین اعضای کمیته بهانجام هماهنگی 

 آالت توزیع نیروکمیته سازندگان یراق -71-1
 ارداد رمناقصات خارج از چارچوب ق در کمیته عضو هایشرکت حضور عدم بر کمیته تصمیم و کارشناسی جلسات برگزاری

 تیپ

 عضو هایشرکت مطالبات از نیمی از بیش وصول و مرحله 2 در کمیته عضو هایشرکت مطالبات اخذ پیگیری  

 آنها تدوین و تولیدی محصوالت فنی جداول بندیجمع 

 تشکیل و کمیته عضو هایشرکت ارزیابی جهت صالحیت تشخیص و ارزیابی کمیته در کمیته نمایندگان حضور و همکاری 

 نظر ارائه و کارشناسی بررسی جهت کمیته کارشناسی تیم

 همکاری و مشارکت در اصالح و بازنگری اساسنامه سندیکا 

 روپیش هایبحران از عبور و بازار تقاضای کاهش به توجه با کمیته اعضای بین همکاری فرآیند چگونگی کارشناسی بررسی 

 نیرو وزارت و توانیر هایابالغیه به اتکا با متوقف قراردادهای ختام حسن راهکارهای کارشناسی بررسی 

 صمت وزارت با اولیه مواد دریافت کارگروه تشکیل پیگیری  

 مربوطه هایسازمان از کانال سندیکا کمک با اعضا اولیه مواد سهمیه دریافت و تامین 

 شبکه(آالت مکاتبه با شرکت توزیع استان البرز در خصوص اعالم مشخصات اسناد فنی مناقصه )یراق 

  بررسی کارشناسی اطالعات فنی محصوالت و ویرایش نهایی جهت انتشار آن 

 های شورای ارزیابی توانیرهای اعضا درخصوص گواهیبررسی چالش 

 کمیته مهندسی بازرگانی -77-1
 منظور پیگیری مسائل و مشکالت اعضای کمیتهبا هماهنگی هیات مدیره به الملل بین روابط کارگروه تشکیل  

 ترانس، ابل،تابلو، ک صنعت زمینه در داخل تولیدخودکفایی و توان  درخصوص میزان سندیکا مدیره هیات به کمیته م نظراعال 

  مخابرات و متریتله اتوماسیون، حفاظت، هایسیستم و کلید
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 حیطه ییشناسا) زفا چند در الملل بین روابط کارگروه تشکیل مورد در کارشناسی بررسی و صادرات توسعه کمیته با نظر تبادل 

 اعضای نمندیتوا ییشناسا کنسرسیوم، ایجاد کمیته، عضو مشترک صادراتی هایشرکت تجربیات از استفاده بازار، فعالیت

 (کمیته

 خارجی هایهیات به ارائه جهت کمیته اعضای زبانه دو کاتالوگ چاپمنظور انجام اقدامات الزم به 

 سندیکا اساسنامه بازنگری و اصالح همکاری و مشارکت در  

 سندیکا قراردادهای و حقوقی کمیته همکاری مشترک با 

 هایشرکت شسفار ثبت مجوز اخذ و صمت وزارت الکترونیک و برق صنایع مدیرکل با سندیکا جلسه در کمیته نماینده حضور 

 ارائه مستندات با تسهیالت ایجاد و سندیکا عضو

 خرید تیپ راردادق خصوص در کمیته کارشناسی نظرات نقطه ارائه  

 برگزاری جلسه مجمع عمومی کمیته 

 بهااعالم نظر در خصوص تعرفه و فهرست 

 های برون مرزی به اعضای کمیتهدرخواست اعالم حضور در پروژه 

 ندیکامدیره س هیاتنامه قراردادها یا پیمان در جهت حمایت از ساخت داخل به اعالم پیشنهاد کمیته در خصوص تصحیح آیین 

  مدیره سندیکا هیاتهای مهندسی بازرگانی عضو کمیته به مشکالت شرکتاعالم 

 کمیته مهندسین مشاور -72-1
 شاور م مهندسین خدمات عالیه نظارت و طراحی الزحمهحق پرداخت و هزینه محاسبه نحوه مکاتبه و پیگیری مستمر موضوع

  توزیع فوق و انتقال هایطرح در

 کنندگان تامین و سازندگان به ارز نرخ تعدیل رداختپ نحوه بخشنامه تهیه جهت هماهنگی  

 برق صنعت ییخودکفامیزان  موضوع جدول تهیه خصوص در هماهنگی  

 انتقال هایطرح در مشاور مهندسین خدمات عالیه نظارت و طراحی الزحمهحق پرداخت و محاسبه نحوه فرمول و جدول تهیه 

 ریزیبرنامه و مدیریت سازمان و توانیر شرکت به ارسال و توزیع فوق و

 مالی تامین فراخوان و هاطرح بندیاولویت پیگیری موضوع  

 ظارتن دستورالعمل مورد در بودجه و برنامه سازمان بخشنامه درخصوصتوانیر  شرکت به کمیته کارشناسی پاسخ ارائه  

 تیپ خرید قراردادهای پیگیری خصوص در توانیر شرکت با مکاتبه  

 مشاور مهندسین انتخاب نحوه رخصوصد توانیر با مکاتبه 

 سازمان برنامه و بودجه های مهندسی مشاور به اعالم مشکالت شرکت 

  الزحمه مهندسان مشاور صنعت برقحق نحوه محاسبه در خصوصسازمان برنامه و بودجه مکاتبه با 

 ای کشورفهصنفی و حر مهندسی، هایتشکل اهنگیمهای مهندسی مشاور به شورای هاعالم مشکالت شرکت 

  ای کشورصنفی و حرفه مهندسی، هایتشکل اهنگیمهاجرایی شورای  هیاتمعرفی نماینده کمیته جهت حضور در 

 نامه سازمان مهندسی مشاوران صنعت برقاعضای کمیته در خصوص تهیه نظام استعالم نظرات 

  مشاوران صنعت برق های اعالم شده حق الزحمه نظارتیدر خصوص بخشنامه سازمان برنامهمکاتبه با 
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 کارگروه تدوین استاندارد و  و حفاظت در برابر صاعقه کمیته ارتینگ -79-1
 جلسات تقویم تنظیم همراه به 8931 سال در کمیته اهداف و ها برنامه ها،اولویت تعیین 
 صاعقه برابر در حفاظت و ارتینگ کمیته استاندارد تدوین تخصصی کارگروه تشکیل 
 وینتد کارگروه در حضور جهت ارتینگ حوزه کارشناسان و متخصصان شناسایی جهت مستمر هایپیگیری و مکاتبات 

  استاندارد
 صاعقه ربراب در حفاظت و ارتینگ صنعت با مرتبط کاالهای ارزیابی پیشنهادی نامهشیوه کلیات تصویب و ریزیبرنامه 
 دبیر با ترکمش جلسات برگزاری و کاال ارزیابی ادیپیشنه نامهشیوه تدوین خصوص در رییسه هیات متعدد جلسات برگزاری 

 سندیکا هایکمیته معاونت و
 و تمشکال انتقال و ایران استاندارد ملی سازمان و مکانیک و برق پژوهشکده محترم ریاست با مشترک جلسه برگزاری 

 سازمان آن به ارتینگ حوزه استاندارد با مرتبط هایچالش
 ریزیبرنامه یونکمیس و الکترونیک و برق ملی کمیته در ارتینگ کمیته عضویت خصوص در ارداستاند ملی سازمان با مکاتبه 

 سازمان آن
 و هکمیت معرفی جهت ایران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق و کشور وزارت ،و امور اجتماعی کار وزارت با مکاتبه 

 صاعقه برابر در حفاظت و ارتینگ وعموض با سندیکا خارج در موازی هایتشکل ایجاد از جلوگیری
 شده وزبر مراجع با استانداردها این مطابقت و اصالح جهت ریزیبرنامه و ارتینگ حوزه در موجود ملی استانداردهای شناسایی 

  ناموجود ملی استانداردهای تدوین و المللی بین

 همکاری سندیکا  )کمیته ارتینگ( و سازمان  در خصوص استاندارد ملی سازمانو  مکانیک و برق پژوهشگاه رییس با جلسه
نداردهای تاسسازی ادر خصوص استفاده از نظرات کارشناسی کمیته در حوزه ارتینگ جهت تصویب و نهاییملی استاندارد 

 جدید و ویرایش استانداردهای قبلی
 ر حوزه ز نظرات کارشناسی کمیته داستفاده ا در خصوص استاندارد ملی سازمان استاندارد تدوین دفتر محترم ریاست با جلسه

 تانداردهای جدید و ویرایش استانداردهای قبلیسسازی اارتینگ جهت تصویب و نهایی

 سازمان متناظر هایکمیته و هاکارگروه در کمیته اعضای عضویت جهت استاندارد ملی سازمان با رایزنی 
 استاندارد ملی سازمان با اسندیک همکاری سابقه بررسی و استاندارد تدوین خبرگان از دعوت 
 استاندارد تدوین آموزشی هایدوره و هاکالس برگزاری جهت سازمان با مکاتبه 
 استاندارد لیم سازمان پرتال در کمیته حقوقی عضویت استاندارد تدوین پروفایل ایجاد و ارتینگ کارگروه مشخصات آوریجمع 
 ن استانداردکارگروه تدوی هایفعالیت به دهی جهت و گذاریسیاست 
 تدوین پروانه صدور نظیر کارگروه تدوین استاندارد فعالیت شدن قانونی برای مناسب بسترهای ایجاد و سازمانی حمایت 

 استاندارد
 اتاق بازرگانی ایران به ارتینگ صنعت در فعال هایشرکت جذب و کمیته معرفی 
  کل ر و مدیرکشو وزارت سیاسی امور دفتر مدیرکلبه های موازی جلوگیری از تشکیل تشکلبا هدف معرفی کمیته ارتینگ 

 کشور وزارت کارفرمایی و کارگری هایسازمان
 کمیته به جدید هایشرکت جذب جهت رایزنی 
 مربوطه کارشناسان و متخصصان معرفی جهت عضو هایشرکت مکاتبه با 
 در کمیته جذب جهت ایشان به سندیکا معرفی و کارشناسان مکاتبه با 
 و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق وتجارت  و معدن ،صنعت وزارت نیرو، وزارت از دریافتی هاینامه رسانیطالعا و ارسال 

 صاعقه برای در حفاظت و تینگ ار حوزه در ایران کشاورزی
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 فلزات نرخ تعدیل مشمول قراردادهای ارجاع جهت کمیته هایشرکت کلیه به نامه ارسال 
 نشانی آتش سازمان با ارتباط برقراری خصوص در الزم اقدامات نجاما و بررسی برای جلسه برگزاری 
 برابر رد حفاظت و ارتینگ صنعت با مرتبط موضوعات در استاندارد ملی سازمان متناظر فنی هایکمیته جلسات در شرکت 

 صاعقه
 در سندیکا ارتینگ کمیته اعضای کارشناسان عضویت TCمرتبط های 
 بهداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز صالحیت پروانه صدور به مربوط هایمهناآیین بررسی و جلسه تشکیل 

  کار وزارت
 تعلیمات و تحقیقات مرکز در برق ایمنی آزمون برگزاری پیگیری 
 بندی رتبه چارچوب و شدن اجرایی نحوه بررسی جلسات تشکیل 
 و ارزیابی سهریی هیات در ارتینگ کمیته رییس ورحض و سندیکا صالحیت تشخیص و ارزیابی کمیته و مشارکت با تعامل 

 صالحیت تشخیص
 ارتینگ کمیته داخلی نامه آیین تدوین 
 مابینفی همکاری برای آمادگی اعالم و کمیته معرفی جهت شرکت توزیع مهندسی و فنی دفتر کل مدیر با جلسه 

 کارگروه خصوص تعیین راهبردهای کلی در رییسه هیات و کارگروه مشترک جلسات تشکیل 

 نامه کارگروه آیین تدوین 

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

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

 2دوره استاندارد شماره مدرس  اختصاص و کالس برگزاری جهت استاندارد ملی سازمان با مکاتبه 

 2دوره آموزشی استاندراد  در شرکت ارتینگ جهت کمیته اعضای سایر و کارگروه اعضای با هماهنگی 

 آموزشی هایهندبوک و هاکاتالوگ انیمیشن، و ویدیویی هاکلیپ ساخت برای ریزیبرنامه 

 ریزی جهت تدوین سه استاندارد در حوزه ارتینگبرنامه  
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 یت از ساخت داخلحماکمیته  -74-1
 های سازندهبرگزاری جلسات داخلی در سندیکا جهت شناسایی و پایش مشکالت شرکت 

 ریزی تامین و تنظیم بازار وزارت صمت و برگزاری جلسات مشترک با وزارت صمت، وزارت نیرو، شرکت توانیر، دفتر برنامه

 ت اعضادفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت و ... جهت پیگیری مطالبا

 های سازنده در واردات مواد اولیه و مشکالت گمرکیتالش جهت حل مشکالت شرکت 

 جلوگیری از واردات کاالهای دارای مشابه ساخت داخل و مکاتبات مستمر و پیگیرانه با وزارت صمت و  برای تالش

 هاهای صنعت، معدن، تجارت در استانسازمان

 سازنده عضو سندیکا جهت ایجاد بانک اطالعاتی جامع از محصوالت صنعت  هایاستعالم اطالعات دقیق محصوالت شرکت

 برق

  های تولیدی کشور و استعالم از تمامی سازندگان عضوروزرسانی فهرست توانمندیبه برایتالش 

  های مختلف جهت پیگیری مشکالت موردی اعضانامه به سازمان 211ارسال بیش از 

 ها با تاکید بر تعامل جدی با این سازمان نامه و بودجه کشور و شورای هماهنگی تشکلبرگزاری جلسات متعدد با سازمان بر

 بهادر خصوص فهارس

 های سندیکا و سازمان در خصوص فهارس بها و همکاری بین نامه رسمیمکاتبات با سازمان برنامه و بودجه جهت تبادل تفاهم

 متقابل 

 ای واحد پایه تجهیزات به صورت سه ماه یکبارهای عضو سندیکا و دریافت بهاستعالم از شرکت 

 کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت -75-1
 ها های تخصصی سندیکا جهت دریافت نظرات هر حرفه و اعمال در فرآیند ارزیابی شرکتبرگزاری جلسات متعدد با کمیته 

 تشخیص صالحیتمابین در ارزیابی و های فیبرگزاری جلسات متعدد با شرکت توانیر جهت هماهنگی 

 شناسایی خبرگان و کارشناسان ارشد بخش خصوصی جهت استفاده از ایشان در فرآیند ارزیابی و تشخیص صالحیت 

 ها برای ایجاد آوری کلیه مستندات و مدارک مورد نیاز از شرکت توانیر و سایر سازمانانجام هماهنگی جهت دریافت و جمع

 هارکتساختار مطلوب ارزیابی و تشخیص صالحیت ش

 تدوین اسناد مورد نیاز جهت ارزیابی و تشخیص صالحیت برای ی الزمهاانجام هماهنگی 

 ها توسط سندیکاتهیه فرآیند کامل ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت 

 نامهو مبادله تفاهم بین سندیکا و توانیرمافینامه نویس تفاهمتهیه پیش 

 بنیانکمیته دانش -76-1
  در خصوص جدول ارزیابی محصوالت دانش بنیان به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریارسال نظرات اعضاء 

  ارسال نظرات اعضاء در خصوص تعرفه گمرکی محصوالت دانش بنیان به دبیر ستاد توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

 فضای مجازی 

 وری ریاست جمهوری ها در خصوص ارزیابی در جلسه با معاونت علمی و فنااعالم مشکالت شرکت 

 های عضو کمیته دانش بنیان به سازی صندوق نوآوری و شکوفایی و معرفی شرکتبرگزاری جلسه با معاونت خصوصی

 صندوق نوآوری و شکوفایی

 در حوزه لیزینگ در خصوص نحوه تعامل با اعضاء کمیتهتخصصی  مکاتبه با مشاور 
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 ری و شکوفایی و پژوهشگاه نیرو در خصوص جذب تسهیالت صندوق صندوق نوآو ،درخواست همکاری سه جانبه بین سندیکا

و برگزاری جلسه با ریاست پژوهشگاه نیرو و ریاست صندوق نوآوری و شکوفایی در خصوص تسهیالت قابل ارائه صندوق به 

 کمیته  یاعضا

  مجمعمجمع درخصوص چاپ دفترچه این بنیان و مشارکت با های دانشمدیره مجمع تشکل هیاتجلسه با 

 های دانش بنیانحضور نماینده کمیته در گفتگوی خبری رادیویی در خصوص مسائل و مشکالت شرکت 

 گذار خارجی برای محصوالت دانش بنیانگذاری خارجی درخصوص جذب سرمایهبرگزاری جلسه با سازمان سرمایه 

 کارگروه بیمه و تامین اجتماعی -71-1
 های بدوی تشخیص مطالباتهیاتی در خصوص عدم رسیدگی موثر در بعضی از برگزاری جلسات با سازمان تامین اجتماع 

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

 از سازمان تامین اجتماعی درخواست اعضا در خصوص بخشودگی جرایم پیگیری 

 و انعکاس آن به مقامات سازمان تامین اجتماعی جهت بررسی و حل مشکالتای اعضا بندی مشکالت بیمهبررسی و دسته 

 اهانعکاس مشکالت اعضاء به معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در خصوص اجرای یکنواخت مقررات و دستورالعمل 

 آنالیز موضوع حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مکاتبه با مدیر کل درآمد حق بیمه 

  مشکالت اعضاء به سازمان تامین اجتماعی در خصوص حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادانعکاس 

 ای اعضا به همراه الیحه قانونی برای حل این مشکالت تهیه و تنظیم مشکالت بیمه 

 های تامین اجتماعیبررسی الیحه قوانین و دستورالعمل 

 هانی ایران برای حل و بررسی چالشکاران به اتاق بازرگاهای مقاطعهارسال الیحه چالش 

 کارگروه قراردادهای متوقف -71-1
  برگزاری جلسات، مذاکره و مکاتبات متعدد با مقامات مسول وزارت نیرو جهت رفع مشکل قراردادهای متوقف و جلوگیری از

 فسخ و ضبط تضامین 

 جه جهت رفع مشکل قراردادهای متوقفبرگزاری جلسات، مذاکره و مکاتبات متعدد با مقامات سازمان برنامه و بود 

  برای جلوگیری از توقف قراردادهای جاری شرکت توانیر  مدیرعاملبه ارائه راهکارهای پیشنهادی 

  جلوگیری از اقدامات قراردادی توسط جهت  از مدیر کل راهبردی و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرودرخواست
 کنونی اقتصاد کشورر شرایط دهای تابعه توانیر شرکت

  نامه جمهور در خصوص جلوگیری از فسخ قراردادها و ضبط ضمانت رییسمعاون هماهنگی و نظارت معاون اول با مکاتبه
 های طرف قرارداد با وزارت نیروشرکت

 تشکیل کارگروه مدیریت اختالفات قراردادی با توانیر 

 شورای اسالمی مجلسبه  آن تنظیم متن مشترک سندیکا و شرکت توانیر و ارسال 

  



 

    23 

 8931 سالیانه عادی عمومی مجمع

 قرارداد تیپکارگروه  -73-1
  بررسی کامل قرارداد تیپ ابالغی و پیگیری برای ویرایش جدید قرارداد 

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

  اجرا و پیگیری اجرایی شدن قرارداد خرید تیپمکاتبه با معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر در خصوص عدم 

 انعکاس مناقصات و قراردادهای خارج از قرارداد تیپ به شرکت توانیر 

 انعکاس پیشنهادات و اصالحات مورد نیاز جهت درج در قرارداد تیپ 

 کارگروه مالیات -21-1
 ل مشکالت اعضابرگزاری جلسات حضوری و امکان مذاکره تلفنی با مشاور مالیاتی برای حل و فص 

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

 آنها برای بررسی و حل امور مالیاتی انعکاس مشکالت مالیاتی اعضا به سازمان 

 های مستقیممکاتبه با سازمان امور مالیاتی کشور برای اصالح قانون مالیات 

  رفت از مشکالت حوزه قوانین مالیاتکارهای برونراهبررسی 

  اطالع رسانی موضوعات مالیاتی جاری اعضا برای تسهیل امور مالیاتی 

 کارگروه مجلس -27-1
 بررسی اهم موضوعات و مشکالت اعضای سندیکا جهت انعکاس به مجلس شورای اسالمی 

 ی حل مشکالت بیمه و تامین اجتماعیکاران به مجلس شورای اسالمی براهای مقاطعهانعکاس چالش 

 انعکاس اهم مشکالت مالیاتی اعضاء به مجلس شورای اسالمی 

  های موجود در بیمه و تامین اجتماعی و مالیاتبرای تدوین، بررسی و حل چالششورای اسالمی ارتباط با مجلس 

 ح و بررسی مشکالت فعالین خصوص طرهای مرتبط و نمایندگان مجلس در با کمیسیونهای مشترک برگزاری نشست

 صنعت برق 

  س کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمیییر نایببرگزاری نشست مشترک نمایندگان سندیکا با 

 نامه  2س کمیسیون انرژی به ریاست مجلس شورای اسالمی طی ییر نایبن صنعت برق از سوی انعکاس مشکالت فعاال 
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 گزارش عملکرد شعب استانی -1

 سانشعبه خرا -7-1

عمدتا جلسات این  درکه  نموده مدیره برگزار هیاتجلسه  28، تعداد 8931در راستای وظایف و اهداف سندیکا، شعبه خراسان در سال 

تبادل نظر و تصمیم گیری قرار گرفته است. همچنین  مورد بحث، بررسی، ،های عضوکلیه شرکت موضوعات و مشکالت مبتالبه

تعدد ها و انعکاس موضوعات مشرکت در جلسات، اطالع رسانی مکاتبات، ، نسبت به پیگیری مصوبات،دبیرخانه ضمن انجام امور جاری

که اهم اقدامات و  های ارتباطی اقدام نمودههای اجتماعی و کانالشبکه های عضو از طریق نمابر،های اجرایی و شرکتبه دستگاه

 در ادامه ارائه شده است:موضوعات مذکور 

 و تعامالت با مسئولین استانی دیدارها -7-7-1
 است:شده دیدارهایی  به شرح زیر برگزارمابین شعبه با مسئولین استانی تعامالت فیافزایش و  ی استانهاشرکت مشکالت حلدر جهت 

  مابینهای همکاری فیهمراه و فعالین اقتصادی استان در خصوص بررسی زمینه هیاتدیدار با والی هرات و 

 صنعت، معدن و تجارت با حضور فعاالن اقتصادی استان با موضوع مشکالت صادرات و ارز دیدار با وزیر 

 ت پیمانکاران و مشکال یس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با موضوع مشکالت تولیدکنندگان،یدیدار با ر
 ارزی

  ر رابطه با مشکالت بخش خصوصی در حوزه خراسان رضوی داستان معادن و کشاورزی  ،صنایع ،اتاق بازرگانی رییسدیدار با
 صنعت برق

  سازمان تامین اجتماعی استان خراسان رضوی با موضوع مشکالت اعضا در حوزه بیمه تامین اجتماعی رییسدیدار با 

  سازمان امور مالیاتی استان خراسان رضوی با موضوع مشکالت اعضا در حوزه امور مالیاتی رییسدیدار با 

 ای خراسان با موضوع مشکالت تولید کنندگان و پیمانکارانل شرکت برق منطقهدیدار با مدیرعام 

  های عضوارزی و مشکالت شرکت نوساناتدیدار با نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی با طرح موضوع 

 دیدار با مدیر کل کار و امور اجتماعی استان خراسان رضوی با موضوع بررسی موضوع کار و اشتغال 

 های نظارتی مناقصات و بخشنامه دار با معاونت بازرسی منطقه دو سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با موضوع سازماندی
 ابالغی از سوی سازمان برنامه و بودجه با موضوع تعدیل و اثرگذاری آن بر نرخ ارز و فلزات در قراردادها

 انتقادات و  سکاانعد با موضوع برگزاری نمایشگاه صنعت برق و دیدار با مسئولین برگزار کننده نمایشگاه بین المللی مشه
 اعضاپیشنهادات 

 ی های آتهای عضو سندیکا در استان با موضوع هم افزایی و هم اندیشی در خصوص برنامهدیدار نوروزی با مدیران شرکت
 شعبه
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 شرکت در جلسات -2-7-1
جلسه و نشست تخصصی شرکت  91و دبیر اجرایی شعبه در بیش از  مدیره هیاتاعضای ، مدیره هیات رییس ،8931در طول سال 

 اند که اهم آن عبارتند از :نموده و با ارائه نظرات کارشناسی بر تصمیمات و مصوبات اثرگذار بوده

  طرح موضوعات مرتبط با حوزه کاری سندیکا و انعکاس آن شورای گفتگوی استانو دبیرخانه شورای گفتگو استان 

 قانون احکام دائمی حسب موضوع 82نی بند ب ماده کمیته استا 

 ی صدور خدمات فن ،گذاریسرمایه از جمله: صنعت، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ،صنایع ،های اتاق بازرگانیکمیسیون
 و مهندسی و تجارت 

 سازمان صنعت معدن تجارت خراسان رضوی 

 ریزی خراسان رضویسازمان مدیریت و برنامه 

 ان تامین اجتماعی و امور مالیاتیکارگروه سازم 

  دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه صنعتی سجاد 

 انجمن مدیران صنایع 

 المللی مشهدنمایشگاه بین 

 مرکز آموزش اتاق بازرگانی مشهد 

 گذاری استانهای سرمایهاولویت 

 ،نفی من تابلو سازان و انجمن صانج انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک، انجمن تانیر، اتحادیه صنف برق صنعتی مشهد
 های تاسیسات ساختمانیشرکت

 اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی 

 ای خراسانمدیر امور تدارکات و قراردادهای برق منطقه 

 معاونت امور صنایع سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی 

  مشهدکارگروه انرژی ذیل کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی 

 ،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اداره کل تعاون 

 های تخصصیها و کارگروهعضویت در کمیسیون -9-7-1

 ای خراسانکارگروه مشترک سندیکا و برق منطقه 

 کارگروه انرژی با محوریت سندیکا 

 کارگروه مشترک سندیکا و سازمان تامین اجتماعی 

 اتیکارگروه مشترک سندیکا و سازمان امور مالی 

 بهای تجهیزات برقیکمیته بازنگری فهرست 

 کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد 

  



 
 

92  

 

 گزارش عملکرد سندیکای صنعت برق ایران  

 خدمات آموزشی -4-7-1

 های های آموزشی جهت مدیران و کارکنان شرکتریزیتشکیل کمیته آموزش سندیکا به منظور ارتقا دانش، بررسی و برنامه
 عضو

  اقتصادی هایوری در تشکلمدیریت بهرهحضور در سمینار آموزشی  

  هاهای موثر در جهت یکسو شدن تشکلآشنایی با روشحضور در سمینار آموزشی 

  های اقتصادی و بازرگانیهای تامین مالی در تشکلروشحضور در سمینار آموزشی 

  هاگری و مدیریت مؤثر جلسات در تشکلتسهیلحضور در سمینار آموزشی 

 ،خشنامه نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز با رویکرد قراردادهای سازی ببررسی و شفاف برگزاری کارگاه آموزشی
 انتقال و تولید برق  فوق توزیع، توزیع،

  و( قانون  دبن یینامه اجراآئین بر اساسها دوره آموزشی تهاتر اسناد خزانه اسالمی با بدهی بخش خصوصی به بانکبرگزاری(
 ریزی استانمدیریت و برنامهکشور با همکاری سازمان  8931بودجه سال 

 برگزاری دوره آموزشی قانون تامین اجتماعی در پرتو رویه قراردادهای پیمانکاری با همکاری موسسه حقوقی بهداد 

 های بازار کارهمکاری با مرکز آموزش سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی جهت برگزاری کارگاه آموزشی مهارت 

 یاز سندیکا جهت پروژه همکاری آموزشی شغلی ایران و آلمان به اتاق بازرگانیهای آموزشی مورد ناعالم دوره 

 ها بر اساس های آموزشی ویژه تشکلعضویت سندیکا در کارگروه آموزش اتاق بازرگانی جهت چگونگی برگزاری دوره
 بندی اولویت

 هاها و نمایشگاهحضور فعال شعبه در همایش -5-7-1

 ا رویکرد بهبود محیط کسب و کارهمایش ملی توسعه پایدار ب 

 همایش برندینگ با رویکرد نقش برند در توسعه کسب و کار 

 الکترونیک و تجهیزات وابسته در مشهد المللی برق،حضور در سیزدهمین نمایشگاه بین 

 ؛ایخدمات مشاورهارائه  -6-7-1

  روابط کار و تامین اجتماعیامور مربوط به 

 امور حقوقی قراردادها 

 ربوط به مسائل مالیاتیامور م 

 خرید و قراردادهای خارجی 

 امور بانکی و تسهیالت 

 رسانی به اعضا صورت پذیرفته استای مذکور با همکاری اتاق بازرگانی و با اطالع*خدمات مشاوره
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 و نظرسنجی خدمات مشارکتی -1-7-1

  شعبهامکان حضور اعضا در جلسات سندیکا و مشارکت در تصمیمات 
 ز اعضا در مورد موضوعات و مسائل مختلفنظر سنجی ا 

 مرتبط در استانهای عمومی و تخصصی دعوت از اعضا برای حضور در مجامع و گردهمایی 

 های عضو جهت درج در نشریه ستبرانهای شرکتاعالم اخبار و دستاورد 

 های مشارکتی اعضا از طریق مکاتبه و فضای مجازیاخذ نقطه نظرات و فعالیت 

 ت اطالع رسانیخدما -1-7-1
 و  هادستاورد اخبارها و مصاحبهت، مقاال و ارائه رصد نمودن اهم اخبار و اطالعات اقتصادی در حوزه صنعت برق و اقتصاد

 ماعیهای اجتماهنامه ستبران و شبکه سایت سندیکا، های کسب شده اعضای سندیکا و انعکاس آن در بولتن،موفقیت

  گانی، های اتاق بازرهای مرتبط از طریق نشریات محلی، ماهنامهمدیره سندیکا در زمینه تهیامصاحبه و انعکاس نقطه نظرات
 هابولتن و سایت ستبران،

 اعضا مرتبط بههای قوانین و مقررات و بخشنامهاهم رسانی اطالع 

 های خصوصی مرتبطهای اجرایی دولتی و بخشارسال نشریه ستبران به دستگاه 

 هانامهتفاهم -3-7-1
 هابندی شرکتتبهریزی خراسان رضوی با موضوع تعیین صالحیت و رنامه با سازمان مدیریت و برنامهفاهمت 

 های های آموزشی زبان انگلیسی ویژه پرسنل شرکتنامه با موسسه آموزش عالی جهان علم با موضوع برگزاری دورهتفاهم
 عضو با تخفیفات ویژه

 وهای عضشرکت کارگیری درهموضوع جذب کارآموز از دانشجویان مستعد جهت ب نامه با دانشگاه صنعتی سجاد باتفاهم 

 معادن و کشاورزی خراسان رضوی با موضوع تعریف پروژه پژوهشی در  ،صنایع ،هماهنگی با مرکز پژوهش اتاق بازرگانی
 حوزه صنعت برق

 با موضوع برگزاری دوره های آموزشی مشترکوابسته به اندیشکده آصف  "مدرسه تعالی رویای آینده"نامه آموزشی با تفاهم 
 )در دست اقدام(

 اهم دستاوردهای کسب شده شعبه -71-7-1
 ،ستا حضور مفید و موثر این تشکل در مراجع حل اختالف مالیاتی یکی از انتظارات مدیران صنعت از نهادهایی چون سندیکا 

به خراسان نمایندگان شعحضور  مالیاتی استان جهت سازمانالغ های به عمل آمده منتج به صدور ابکه در این راستا با پیگیری
 جهتبوده است که این موضوع های عضو شرکتمشروع دفاع از حقوق برای های حل اختالف سازمان امور مالیاتی هیاتدر 

 شد.رسانی اطالعبه اعضا بهره مندی 

 شاورزی معادن و ک ،صنایع ،مایندگان اتاق بازرگانین هیاتهای شعبه در راهیابی نمایندگان سندیکا به پیگیری و حمایت
 .نمایندگان اتاق خراسان گردید هیاتخراسان رضوی که برای اولین بار منجر به حضور یک نماینده از حوزه صنعت برق در 

  شدن  هو شناخت 82تقدیر از شعبه خراسان سندیکا جهت حضور فعال در جلسات دبیرخانه شورای گفتگو استان و کمیته ماده
 های موفق زیر مجموعه اتاق بازرگانی مشهداین تشکل به عنوان یکی از تشکل

 کاهای اتاق بازرگانی با محوریت سندیپیشنهاد تبدیل کمیته انرژی به کمیسیون صنعت به عنوان یکی از کمیسیون 

 امانهاز این طریق این س پیگیری در جهت اتصال شعبه خراسان سندیکا به شبکه دولت و انجام کلیه مکاتبات استانی 
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 سایر اقدامات اجرایی شعبه -77-7-1
 ازمان ابالغی از سوی س های ریالی فاقد تعدیل،در رابطه با دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان

 81یش از ب با صنعت برق، های مرتبطبرنامه و بودجه کشور، جلسات ویژه متعدد برگزار و ضمن تبادل نظر با سایر تشکل
موارد پیشنهادی و اصالحی آن به سازمان برنامه  بندی اشکاالت،مورد مکاتبه اختصاصی و کارشناسی گردید که پس از جمع

ای خراسان، شورای گفتگوی استان، سازمان بازرسی و بودجه، سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی، برق منطقه
 .کای صنعت برق ایران منعکس گردیددادستانی و سندی استان،

  8931مدیره و پیگیری مصوبات این جلسات در سال  هیاتجلسه  28برگزاری 

  و تالش در جهت مشارکت حداکثری اعضا 8931برگزاری مجمع عمومی سالیانه سندیکا در سال 

 های مستمر در خصوص معوقات حق عضویت اعضا پیگیری 

 سندیکای صنعت برق ایران  ایر دولتی استان، مجمع نمایندگان استان،ها و دوبا سازمان نامه 820 رسالا 

 های عضو در خصوص ضرایب مالیاتیبندی نقطه نظرات اصالحی شرکتجمع 

 لتهابات ابه ای خراسان در خصوص به تعویق انداختن زمان تحویل پاکات مناقصات با توجه مذاکره و مکاتبه با برق منطقه
 ارزی

 نکاری های پیما، عدم پذیرش هزینهییهای پیمانکاری از سوی ممیزان داراامور مالیاتی با موضوعات هزینه مکاتبه با سازمان
 از سوی ممیزان دارایی و مساعدت سازمان مذکور در جهت افزایش تعداد اقساط 

 های عضو دعوت از مدیران دوایر دولتی و حضور در محل دفتر سندیکا جهت طرح و بررسی مشکالت شرکت 

 های جدیدپیگیری در جهت جذب عضویت شرکت 

 ،مسئولین استانی و کشوری و تجلیل از واحدهای صنعتی شرکت در مراسم روز ملی صنعت با حضور فعاالن اقتصادی 

  دعوت از ریاست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی در محل سندیکا جهت بررسی
کنندگان در حوزه صنعت برق و همچنین مشکالت پیمانکاران و تولید ع موانع تولید و رونق بازار،های اجرایی در رفبرنامه

 تعدیل نرخ ارز اشکاالت بخشنامه ابالغی سازمان برنامه و بودجه در رابطه با

 صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   ها عمومی و تخصصی اتاق بازرگانی،شرکت در گردهمایی 

 های آتی شعبهامهبرن -72-7-1
 های استانی در جهت بررسی و طرحدیدار با مدیران و مسئولین استانی با هدف تعامل و همدلی بیشتر سندیکا با سازمان 

 مشکالت مبتالبه، به اعضا

 ها و عندالزوم مدیران عامل های آموزشی و تخصصی برای کلیه کارکنان شرکتنیاز سنجی و برگزاری دوره 

 ی صمیمانه با حضور کلیه اعضا سندیکا، مسئولین استانی ذیربط، سندیکای صنعت برق ایران و اتاق یمابرگزاری و گرده
 وکشاورزی خراسان رضوی و میزبانی از آنان  صنایع، معادن بازرگانی،

 های خارج از کشور حسب مورد های تخصصی استانی و عندالزوم نمایشگاهها و نمایشگاهشرکت در همایش 

 شعبه 8931ودجه سال بینی بپیش 

 مدیره جهت بررسی مشکالت  هیاتهای عضو به همراه یک تا دو نفر از اعضای ریزی جهت مراجعه حضوری به شرکتبرنامه
 احتمالی آنان و انتقال آن به مراجع ذیربط

 ،وکار و انعکاس آنل کسبحهای ممقررات و دستورالعمل نظرخواهی از اعضا در رابطه با رفع موانع تولید و همچنین قوانین 
 قانون احکام دائمی توسعه )خراسان رضوی( 82دبیرخانه کمیته استانی بند )ب( ماده  به

  انعکاس مشکالت قابل طرح به دبیرخانه شورای گفتگوی استان جهت بررسی و طرح موضوع در جلسات شورای گفتگوی
 استان
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 های تخصصیگروهمدیره و کار هیاتهای عضو به تناوب در جلسات دعوت از شرکت 

 ،های و همچنین دانشگاه فردوسی در جهت طرح مشهد اتاق بازرگانی پیگیری و همکاری با سندیکای صنعت برق ایران
 پژوهشی 

 نامهگیری از پتانسیل آنان در قالب انعقاد تفاهمها جهت بهرهگسترش تعامالت بیشتر با دانشگاه 

 های دولتیراجع دولتی و بررسی امکان تهاتر آن با بدهی به سازمانمکاتبات و پیگیری در خصوص مطالبات اعضا از م 

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

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

  های استان در راستای ارتقای ارتباط صنعت با دانشگاهو عملی با دانشگاهفراهم نمودن زمینه موثر و همکاری علمی 

 اقدامات اجرایی در جهت اتصال سندیکا به سامانه شبکه دولت 

 اصفهان شعبه -7-3

 هایدر کمیتهبا شورای گفتگو مشترک جلسه  سهبرگزار کرد و همچنین مدیره  هیاتجلسه  3، تعداد 8931در سال  اصفهانشعبه 

 .باشدبه شرح ذیل می انجام شده در شعبه اصفهاناهم اقدامات و موضوعات  وهای ویژه، عالی، تولید، انتقال، توزیع( موعه )کمیتهزیرمج

 های تخصصیها و کارگروهعضویت در کمیسیون -7-7-3

 ها و کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی   های انرژی، صنایع، بهبود کسب وکار، تشکلکمیسیون عضویت 
 ان )باشورای عالی گفت وگوی صنعت برق استان اصفه ضویت در پنج کمیته ویژه، عالی، تولید، انتقال و توزیع؛ متشکله درع 

 عناوین اعضای اصلی و دبیر( 
 نقطه نظرات کارشناسی مرتبط با صنعت برق  ارائه عضویت در شورای عالی فنی استان و 
 اخت، پیمان و ضوابط فنی و نظارت شورای فنی استان  های مصالح و تجهیزات صنعت سعضویت در کارگروه 
 نقطه نظرات کارشناسی ارائهجهت  های انرژی شورای شهرعضویت درکمیته 

 اهم دستاوردهای کسب شده شعبه -2-7-3

 عنوان اعضای اصلی بهای اصفهان وگوی صنعت برق استان اصفهان در شرکت منطقهاخذ کرسی در شورای عالی گفت 
 ن اصفهان وگوی صنعت برق استاشورای عالی گفت ر پنج کمیته ویژه، عالی، تولید، انتقال و توزیع؛ متشکله دراخذ کرسی د

 عناوین اعضای اصلی و دبیر(  )با

 نقطه نظرات کارشناسی مرتبط با صنعت برق ارائه اخذ کرسی در شورای عالی فنی استان و 

 خت، پیمان و ضوابط فنی و نظارت شورای فنی استان  های مصالح و تجهیزات صنعت سااخذ کرسی در کارگروه 

 نقطه نظرات کارشناسی ارائهجهت  های شورای شهرکمیته اخذ کرسی در 

 مجلس شورای اسالمی ارتباط با دفاتر نمایندگان محترم مردم در 

  ارتباط با اتاق بازرگانی 

  ای منطقه های توزیع و برقشرکت ارتباط با اتاق بازرگانی استان اصفهان جهت مسئوالنپیگیری و مذاکره مستمر با

 مشکالت قراردادی پیرامون آنها در خصوص متن قراردادها و مناقصات و

  های سندیکا با حضور نماینده استانداری، بیمهجهت تشکیل اولین نشست و شنیدن حرف های الزمپیگیریانجام 

 بازرگانیو اتاق های برق اصفهان ، نمایندگان شرکتتأمین اجتماعی و
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 ضور ح اعضای سندیکای برق و مسایل فصل و حل جلسات کارشناسی درخصوص تشکیل جهت مستمر پیگیری

 قراردادها ، متن2/84 پیگیری مسائلی مانند بیمه تبادل نظر و و بحث و استان وگوی اتاق بازرگانیگفت شورای در

 اهای سندیکخواسته و اخذ مصوبه جهتاتاق  و یاجتماع ینتأم و یمه، بیاستاندار یندهحضور نما با مناقصات و

 اتاق بازرگان استان مسئوالنماموریت سندیکای صنعت برق شعبه اصفهان برای  تبیین اهداف و 

 راهکارهای بهینه ارائهاتاق بازرگانی استان اصفهان و  موثر درجلسات مرتبط در حضور 

 کای برق های دوسویه اتاق بازرگانی با سندیتقویت همکاری تالش برای 

 ریزی استان اصفهان هایجاد ارتباط مستمر با سازمان مدیریت و برنام  

  سازمان  مسئوالنحضور و مذاکره با 

  ریزی استان اصفهان های سازمان مدیریت و برنامهتشکل مسئوالنبرگزاری چند نشست با مدیر کل و 

  تایید و پشتیبانی سازمان. سازمان جهت ایجاد فرایند آموزشی در سندیکا و مسئوالنمجاب کردن 

  تدارک و تجهیز امکانات آموزشی در محل سندیکا و نصب آنها جهت بازدید کارشناس سازمان 

 ا که بدنه سندیک وجود توان آموزشی در استان مبنی بر ریزیهبرنام دریافت تأییدیه نهایی از سازمان مدیریت و

 جاد کرده است فرصت بسیار خوبی برای اعضای سندیکای برق اصفهان ای

 ریزی استان جهت آموزش اولیه جهت شروع کار آموزشبرنامه معرفی دو نفر به سازمان مدیریت و   

 ایجاد ارتباط با شورای شهر 
 ورای ارشد ش مسئوالنهای سندیکای صنعت برق در اصفهان برای توانایی ها وتبیین اهداف، ماموریت، قابلیت

پتانسیل سندیکای برق اصفهان بعنوان بازوی قوی در  استفاده از و های کالن شهرریزیجهت برنامه شهر

 های تجدیدپذیر انرژی در شورای شهر مانند نظر های موردطرح منظور اجرایبهگیریها و تصمیمسازیتصمیم

 های استان و شهرستان اصفهانای و توزیعارتباط با برق منطقه 
  خصوص و فعالیت در ای اصفهان جهت همکاری و تسهیل روند کارارشد برق منطقه مسئوالنمذاکره حضوری با 

 استان اصفهان  در های تجدیدپذیرانرژی

 ماعال ای اصفهان وشرکت برق منطقه های تجدیدپذیر درگذاران انرژیجلسه تجمیع سرمایه سندیکا در حضور 

 ها، موانع و مشکالت پیش روی آنان خواسته

 وانع م منظور رفعبهای اصفهان با توجه به خواست برق منطقههای تجدیدپذیر انرژی گذاران حوزهمذاکره با سرمایه

 ایران  این زمینه در گذاری درسرمایه

  تهیه متن درخواست سندیکای ایران از  سندیکای ایران و های تجدیدپذیر درکمیته انرژی مسئوالنمذاکره با

 های تجدیدپذیر گذاران انرژیسرمایه

 ندیکا، ه محترم سرییس هیاتایران جهت تشکیل جلسه مذکور در تهران با حضور  صنعت برق ندیکایهمکاری با س

های انرژی حوزه گذاری درگذاران و نماینده توزیع برق شهرستان اصفهان جهت رفع موانع سرمایهدو تن از سرمایه

 ایران  پذیر درتجدید

 2/84در خصوص بیمه های الزم نجام هماهنگیاهای توزیع استان و شهرستان جهت هماهنگی با شرکت 

 وگوی دولت با بخش خصوصی ای اصفهان جهت تشکیل شورای گفتهمکاری با برق منطقه 

 وگوی افراد کمیته انتقال شورای گفت انتخابای اصفهان جهت ریزی شرکت برق منطقهدفتر معاون برنامه با جلسه

 صنعت برق 
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 سایر اقدامات -9-7-3

 شودهای ارسالی از طرف اعضای شعبه اصفهان که به دبیرخانه ارسال میها و اولویت، دیدگاههادرخواستر پیگیری مستم 
  مدیره انجمن های برق و ارائه نقطه نظرات  هیاتهماهنگی و حضور در جلسه 

 ها و مناقصات حضور در جلسات جمعی از پیمانکاران و ایجاد هماهنگی جهت تدوین قانونمند موانع موجود در قرارداد 

 همچنین تفکیک موضوعات قراردادها  های فنی و مالی وهمفکری و هماهنگی با اعضاء جهت تقویت کمیته 

  استان اصفهان  های برق درشرکت مسئوالنبا  مالقات اعضای سندیکاهماهنگی 

  مدیره سندیکای صنعت برق اصفهان  هیاتتدوین شرح وظایف و اختیارات اعضای 

  این  ویژه، تولید، انتقال و توزیع( و اخذ احکام اعضای وگو)کمیته عالی،شورای گفت های متشکله درکمیتهپیگیری تشکیل
 ای اصفهان  کمیته ها از دفتر روابط عمومی برق منطقه

  وگو شورای گفت ارشد برق اصفهان جهت تشکیل جلسات کمیته تولید مسئوالنمذاکره مستمر با 

 وگو عالی، تولید، انتقال و توزیع شورای گفتهای تهیه شرح وظایف کمیته 

 تشکیل جلسه با اعضاء کمیته تولید در محل شرکت تولید  هماهنگی و 

 ای اصفهان کمیته انتقال در برق منطقه اتهماهنگی و حضور در جلس 

  وگو نرخ نزدیک به واقعیت برق در کمیته انتقال شورای گفت مشکالت نیروگاهی و فهرستپیگیری تهیه 

  جهت تهیه و اخذ بخشنامه نرخ ارزایران  صنعت برق سندیکایبا همکاری مستمر  

 ریزی جهت تدوین بخشنامه تعدیل نرخ ارزیبرنامه ارتباط مستمر با سازمان مدیریت و 

 هایجهت برگزاری دوره بامضاء تفاهم نامه با مؤسسه آفتاMBA,DBA,POST DBA  دریافت تخفیف برای سندیکا  و 

 ان توانیر، خوزستان و اصفه رخی از اعضای سندیکای اصفهان دربجلسات جهت رفع مشکالت  در و حضور مرپیگیری مست 

  عضویت اعضای جدید پیگیری 

 آینده سندیکای شعبه اصفهان      تهیه برنامه عملیاتی حال و 

 ه با جانب های دواریمبنای همک شورای عالی فنی استان بر نماینده سندیکای برق شعبه اصفهان در تالش جهت حضور
 ریزی اصفهان سازمان مدیریت و برنامه

 به شورا پیشنهادات موثر ارائه شورای عالی فنی استان اصفهان و فعال در حضور 

 پیگیری تا حصول نتیجه  ایران جهت طرح و صنعت برق های عضو به سندیکایبندی و انعکاس مشکالت شرکتجمع 

 ها، اعضای اتاق بازرگانی تشکل برایبرای تشریح بخشنامه ارزی  اصفهان اعالم آمادگی سندیکای شعبه 

 ای اصفهان، توزیع شهرستان اصفهان، توزیع برق استان های برق منطقهدعوت از مدیران عامل و کارشناسان ارشد شرکت
 و اقد تعدیلجبران خسارات ناشی از افزایش قیمت ارز در قراردادهای فجلسه توجیهی بخشنامه  در اصفهان جهت حضور

 بخشنامه مذبوررو و شیوه استفاده صحیح از همچنین مشکالت پیش تشریح بندهای مصوب در بخشنامه و

 گذاری فهرست بهای واحد پایه تأسیسات برقیدر خصوص نحوه قیمت عضو شعبه اصفهاناقدامات  پیگیری 
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 های آتی شعبهبرنامه -4-7-3

 دی به اعضاهای حقوقی و قرارداارائه خدمات و مشاوره 

 ارائه خدمات و مشاوره بیمه و دارایی به اعضا 

 ایجاد وب سایت اطالع رسانی به اعضا 
 های های کارفرمایی با عضویت در کمیتهها و شرکتر جهت حفظ منافع اعضای سندیکا در سازمانوثکارگیری راهبردهای مهب

 مرتبط )فنی و اقتصادی( در استان

 صنعتی و اجتماعی در سطح استان ـ های فنیخذ کرسی در شوراهای فنی، تشکلاثر جهت موکارگیری راهبردی هب 
 جهت دریافت نقطه نظرات استراتژیک تر با اعضاایجاد ارتباط نزدیک 
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   های مالیصورتگزارش 

 7931اسفند  23سال مالی منتهی به 


