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 :ایران  صنعت برق یسندیکاهیات مدیره  و دستاوردهای اقداماتاهم 

  (09، 09، 09) ترای سًمیه سال متًالیاوتخاب سىذیکای صىؼت ترق تٍ ػىًان تشکل ومًوٍ صادراتی 

  ت ویريرمغالثات اػضا از يزاخریذ ساختمان سىذیکا از عریك تُاتر 

 َای ػضً از عریك کارگريٌتًاویر ي پیگیری مشکالت شرکت -تشکیل کارگريٌ مشترن سىذیکا 

  در راستای تامیه مىافغ صىؼت ترق 09ي  09رایسوی تا مجلس شًرای اسالمی ترای تذيیه تًدجٍ سال 

 ي  مغثًػاتیَای ترگساری کىفراوس اوؼکاس مشکالت صىؼت ترق ي عرح مًاضغ سىذیکا در رساوٍ َا از عریك
 اوتشار مجلٍ ستثران

 ترق ي  ترای اوتمال مشکالت صىؼتي يزیران ًری رئیس جمُ ات تلىذپایٍ کشًری از جملٍمکاتثٍ تا ممام
 درخًاست حل مشکالت

 ٍامضای تفاَم وامٍ َمکاری سىذیکای صىؼت ترق ایران تا يزارت ترق ػراق ي يزارت ترق سًری 

  تذيیه فُرست تُاء سازوذگان پست ي خغًط اوتمال ویري ي اتالؽ آن از سًی مؼايوت تروامٍ ریسی ي وظارت
 راَثردی ریاست جمًُری 

  جلسٍ کمیتٍ َا ي  959وفر ساػت کاردايعلثاوٍ اػضای سىذیکای ترق از عریك ترگساری  0099سازماوذَی تیش از
 کارگريٌ َا

 َای ػضًق ي پیگیری مسائل ي مًضًػات شرکتوُادَای مرتثظ تا صىؼت ترَا ي مکاتثٍ ي رایسوی تا سازمان 

 در وشست مشترن مذیران صىؼت ترق در   حضًر يزیر ي مؼايویه يزارت ویري ي ومایىذگان مجلس شًرای اسالمی
 ماٌ مثارن رمضان

 تازوگری ي تصًیة آییه وامٍ َای مالی ي اداری سىذیکا 

  ٌي ترگساری اوتخاتات کمیتٍ َای تخصصی کمیتٍ َای تخصصیتصًیة آییه وامٍ تشکیل ي ادار 

  ترگساری َجذَمیه ي وًزدَمیه ومایشگاٌ جاوثی کىفراوس تًزیغ ترق تا حضًر شرکتُای ػضً سىذیکای ترق
 ایران

 مشارکت در ترگساری شاوسدٌ ومایشگاٌ ي کىفراوس تخصصی داخلی ي خارجی 

  ٍویري 9ي  9پایٍ پایش ي ارزیاتی پريوذٌ َای متماضی گًاَیىام 

 نارائٍ خذمات مشايرٌ تخصصی حمًلی، تیمٍ ي مالیات، رتثٍ تىذی پیماوکارا 

 َای ػضًارائٍ خذمات حکمیت ي دايری ي حل اختالف شرکت 

 ارائٍ خذمات آمًزشی ي ترگساری پاوسدٌ ديرٌ تخصصی 

 ي يب سایت سىذیکا ارائٍ خذمات اعالع رساوی از عریك اوتشار مجلٍ ستثران، تًلته الکتريویکی رساوا 

 ارائٍ خذمات ي تسُیالت رفاَی از لثیل تیمٍ تکمیلی ي تخفیفات ترخی خذمات مًرد ویاز اػضا 
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  بِ دلیل عذم پشداخت حك عضَیت اص آهاس اعضای سٌذیکا خاسج ضذًذ.  ضشکت عضَ 44تعذاد  92دس پایاى سال 
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  ٍَیات مذیرٌ در اصلی بٍ عىًان عضً از اعضای علی البذل آقای شادمان  17/6/92، از تاریخ سىذیکاآقای کبیری از َیات مذیرٌ خريج با تًجٍ ب

 .یافتىذجلسات حضًر 
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211, تْشاى  

4, گیالى  
1, ایالم 30, اصفْاى  1, ضْشکشد  31, خشاساى   

2, سوٌاى  

11, آرسبایجاى ضشلی  

13, فاسس 2, ّوذاى   

12, صًجاى  

12, کشهاى  

4, خَصستاى  

2, لطن  

40, البشص  

1, بَضْش   

18, هشکضی  
7, هاصًذساى 2, آرسبایجاى غشبی   

17, یضد 2, ّشهضگاى   

19, لضٍیي  

5, کشهاًطاُ  

2, سیستاى ٍ بلَچستاى  
1, کیص  

1, آباداى 2, کاضاى   
1, گلستاى  

6, لن  

 اعضاء سندیکای صنعت برق ایران به تفکیک استانی

ساصًذگاى اًَاع دکل ٍ  

21, خطَط اًتمال ًیشٍ  
ساصًذگاى اًَاع تابلَّای 

53, بشق  
پیواًکاساى ٍ ساصًذگاى 

58, پستْای فطاس لَی  

پیواًکاساى خطَط اًتمال ًیشٍ 

 ,40  

ساصًذگاى لَاصم ٍ تجْیضات 

75, جاًبی سیستوْای بشق   

ساصًذگاى یـشاق آالت اًتمال  

8, ًیشٍ  

ساصًذگاى یـشاق آالت  

13, تَصیع  

ساصًذگاى اًَاع کٌتَس ٍ 

17, تجْیضات جاًبی کٌتَس  

ساصًذگاى اًَاع سیــن ٍ 

30, کابــل  

ساصًذگاى اًَاع همشُ ٍ 

8, بَضیٌگ  

48, اًشطی ّای تجذیذ پزیش   

,  تَلیذ پشاکٌذُ بشق سٌذیکا

23 

خذهات هٌْذسی ، تعویشات 

18, ٍ ًگْذاسی  

21, پیواًکاساى تَصیع  

ساصًذگاى تجْیضات ٍ 

5, پیواًکاساى ًیشٍگاّی  

سیستوْای اتَهاسیَى ٍ 

38, هخابشات   

22, هٌْذسی هطاٍس   

85, هٌْذسی باصسگاًی   

28, پیواًکاساى عوَهی  

 اعضاء سندیکای صنعت برق ایران به تفکیک زمینه فعالیت
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 واحد عضویت:( 1
 آهار اعضاء سٌدیکای صٌعت ترق ایراى تِ تفکیک استاًی

 

 تعداد ًام ضْر ردیف

 111 تٟشاٖ 1

 4 ٌیالٖ 1

 1 ایالْ 3

 33 اكفٟبٖ 4

 1 ؿٟشوشد 5

 31 خشاػبٖ 6

 1 ػٕٙبٖ 7

 11 ؿشلیآرسببیجبٖ  8

 13 فبسع 9

 1 ٕٞذاٖ 13

 11 ص٘جبٖ 11

 11 وشٔبٖ 11

 4 خٛصػتبٖ 13

 1 لـٓ 14

 43 اِبشص 15

 1 بٛؿٟش  16

 18 ٔشوضی 17

 7 ٔبص٘ذساٖ 18

 1 آرسببیجبٖ غشبی 19

 17 یضد 13

 1 ٞشٔضٌبٖ 11

 19 لضٚیٗ 11

 5 وشٔب٘ـبٜ 13

 1 ػیؼتبٖ ٚ بّٛچؼتبٖ 14

 1 ویؾ 15

 1 آببداٖ 16

 1 وبؿبٖ 17

 1 ٌّؼتبٖ 18

 6 لٓ 19
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 آهار اعضاء سٌدیکای صٌعت ترق ایراى تِ تفکیک زهیٌِ فعالیت

 

 تعداد زهیٌِ فعالیت ردیف

 11 ػبص٘ذٌبٖ ا٘ٛاع دوُ ٚ خغٛط ا٘تمبَ ٘یشٚ  1

 49 ػبص٘ذٌبٖ ا٘ٛاع تببّٛٞبی بشق 1

 53 پیٕب٘ىبساٖ ٚ ػبص٘ذٌبٖ پؼتٟبی فـبس لٛی 3

 19 پیٕب٘ىبساٖ خغٛط ا٘تمبَ ٘یشٚ  4

 69 ػبص٘ذٌبٖ ِٛاصْ ٚ تجٟیضات جب٘بی ػیؼتٕٟبی بشق  5

 5 ػبص٘ذٌبٖ یـشاق آالت ا٘تمبَ ٘یشٚ 6

 11 ػبص٘ذٌبٖ یـشاق آالت تٛصیغ 7

 14 ػبص٘ذٌبٖ ا٘ٛاع وٙتٛس ٚ تجٟیضات جب٘بی وٙتٛس 8

 33 ػبص٘ذٌبٖ ا٘ٛاع ػیــٓ ٚ وببــُ 9

 7 ٔمشٜ ٚ بٛؿیًٙػبص٘ذٌبٖ ا٘ٛاع  13

 19 ا٘شطی ٞبی تجذیذ پزیش  11

 13 تِٛیذ پشاوٙذٜ بشق ػٙذیىب 11

 17 خذٔبت ٟٔٙذػی، تؼٕیشات ٚ ٍٟ٘ذاسی 13

 3 پیٕب٘ىبساٖ تٛصیغ 14

 5 ػبص٘ذٌبٖ تجٟیضات ٚ پیٕب٘ىبساٖ ٘یشٌٚبٞی 15

 18 ػیؼتٕٟبی اتٛٔبػیٖٛ ٚ ٔخببشات  16

 18 ٟٔٙذػی ٔـبٚس  17

 57 ٟٔٙذػی ببصسٌب٘ی  18

 11 پیٕب٘ىبساٖ ػٕٛٔی 19

 
 آهار ضعة

 

 دتیر تعداد اعضا تاریخ تاسیس ضعثِ استاى ردیف

 آلبی ػیذ ػّی ٔیشٔیىبئیُ صادٌبٖ 31 1393931916 خشاػبٖ 1

 آلبی ٟٔذی ٔؼبئّی 33 1393911916 اكفٟبٖ 1

 - 13 1393939918 فبسع 3
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  :واحد روابط عمومی (2
 

 هجلِ ستثراى ٍ تَلتي خثریاًتطار 

 
 :2991اطالعات آهاری ًطریِ ٍ تَلتي در سال 

 تعداد ًوایِ ردیف

ٔجّٝ ػتبشاٖ )٘ـشیٝ داخّی  1
 ػٙذیىبی كٙؼت بشق ایشاٖ( 

تب ٘یٕٝ  91تؼذاد ؿٕبسٜ ٞبی چبپ ؿذٜ )اص ابتذای ػبَ 
 (93ؿٟشیٛس 

 ؿٕبسٜ ٘ـشیٝ ػتبشاٖ + دٚ ؿٕبسٜ ٚیظٜ ٘بٔٝ 8

 ٘ؼخٝ 3333 تیشاط ٔجّٝ 1

بِٛتٗ خبشی سػب٘ب )خبش٘بٔٝ  3
 اِىتشٚ٘یىی سٚصا٘ٝ ػٙذیىب(

تب ٘یٕٝ  91تؼذاد بِٛتٗ ٞبی ٔٙتـش ؿذٜ )اص ابتذای ػبَ 
 (93ؿٟشیٛس 

 ؿٕبسٜ( 151) 1364تب  1113اص ؿٕبسٜ 

 ٘فش 1333 تؼذاد دسیبفت وٙٙذٌبٖ 4

 
 ّای هطثَعاتی:کٌفراًس

 

 اّن هَضَعات هٌتطر ضدُ در ًطریِ ستثراى:

  ٓٞٔغبِببت بخؾ خلٛكی اص دِٚت یبصد 

  َبشای كٙؼت بشق  1391بشسػی ظشفیت ٞبی بٛدجٝ ػب 

  ٚ أیذبشسػی وببیٙٝ دِٚت تذبیش 

  ببیذٞب ٚ ٘ببیذٞبی خلٛكی ػبصی دس كٙؼت بشق 

 ٜٞبی ٚصیش ٘یشٚ ٍ٘بٞی بٝ ػٛابك ٚ دیذٌب 

 ٞبی جٙبؾ ضذ تحشیٓ بشسػی فؼبِیت 

  ػیضدٕٞیٗ ٕ٘بیـٍبٜ كٙؼت بشق 

  ػیبػت خبسجی ٚ تبثیشات آٖ بش التلبد وـٛس 

 بٟب ٚ اِضأبت آٖ دس كٙؼت بشق فٟبسع 

  ٖدػتبٚسدٞبی ػیضدٕٞیٗ ٕ٘بیـٍبٜ كٙؼت بشق بشای ػٙذیىبی كٙؼت بشق ایشا 

  بشسػی ػّٕىشد كذ سٚصٜ دِٚت 

  تغییش ػبختبس كٙؼت بشق 

 ٞب ٚ تٟذیذٞبی كٙؼت بشق فشكت 

  ٖالتلبد ٔمبٚٔتی ٚ اِضأبت آ 

  ٝاحیبی ػبصٔبٖ بش٘بٔٝ ٚ بٛدج 

  

 ردیف تاریخ هَضَع ّاتازتاب در رساًِ

 
 سٚص٘بٔٝ  13خبشٌضاسی ٚ  15ا٘ؼىبع دس 

 

تـشیح چبِؾ ٞب، ٌٌّٛبٜ ٞب ٚ پتب٘ؼیُ ٞبی 
 كٙؼت بشق

 
 91آببٖ ٔبٜ  18

 
1 

 



 

  دتیرخاًِ گسارش عولکرد  سٌدیکا سالیاًِ عادی عوَهی هجوع

 

 

9 

 

 در ّطت ضوارُ اخیر ًطریِ ستثراى:

  لبحبٝ بب ٔؼئِٛیٗ دِٚتی، ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔجّغ، التلبددا٘بٖ ٚ كٙؼتٍشاٖ ٔ 53ا٘تـبس بیؾ اص 

  ٔیضٌشد بب حضٛس ٔؼئِٛیٗ، ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔجّغ، التلبددا٘بٖ ٚ كٙؼتٍشاٖ 7ا٘تـبس 

  یبدداؿت دس خلٛف ٔٛضٛػبت ٔحٛسی كٙؼت بشق ٚ التلبد وـٛس  53ا٘تـبس بیؾ اص 

  سی كٙؼت بشق ٚ التلبد وـٛس ٌضاسؽ تحّیّی دس خلٛف ٔٛضٛػبت ٔحٛ 11ا٘تـبس بیؾ اص 

  ٌضاسؽ خبشی  33ا٘تـبس بیؾ اص 

  ؿشوت ػضٛ دس لبِب تشیبٖٛ آصاد 73ا٘تـبس ٔلبحبٝ بیؾ اص 

  ٔمبِٝ ػّٕی ٚ ٔذیشیتی  18ا٘تـبس 

  خبش ػٙذیىب ٚ ؿشوت ٞبی ػضٛ 183ا٘تـبس بیؾ اص 

 

 سایر فعالیت ّا ٍ اقداهات رٍاتط عوَهی:

  ،ٞب ٚ ... ٔمبالت، اعالػیٝا٘تـبس آخشیٗ اخببس ػٙذیىب 

 ُٞبی ػٙذیىبٔذیشیت ایٕی 

 ٝ٘ٞبٞب ٚ تٟیٝ بب٘ه اعالػبت سػب٘ٝاستببط بب سػب 

 ٗتٛصیغ ٘ـشیٝ بشای ٔـتشوی 
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 ّای تیي الوللی داخلی ٍ خارجی حضَر در رٍیدادّا ٍ ًوایطگاُ

 / ّیأت ّای تجاری ًوایطگاُ ردیف
هحل 

 ترگساری

تاریخ 

 ترگساری
 ًحَُ هطارکت  ترگسار کٌٌدُ

1 
ٕ٘بیـٍبٜ جب٘بی ٞجذٕٞیٗ وٙفشا٘غ ؿبىٝ ٞبی تٛصیغ ٘یشٚی 

 بٜوشٔب٘ـ بشق
  حضٛس ٚ بشٌضاسی ػٙذیىبی كٙؼت بشق ایشاٖ 1391اسدیبٟـت 

  حضٛس ٚ حٕبیت ٕ٘بیـٍبٜ بیٗ إِّّی ٔـٟذ 1391خشداد  ٔـٟذ ٔـٟذ  ٞـتٕیٗ ٕ٘بیـٍبٜ كٙؼت بشق 1

3 
 ٚصاست بشق وشدػتبٖ ػشاق 1391 ؿٟشیٛس اسبیُ ػشاق بشق اسبیُ ػشاقإِّّی پشٚطٜ ٚ  ٕ٘بیـٍبٜ بیٗ

پبٚیٖٛ  دس بشٌضاسیحضٛس ٚ ٔـبسوت 
 جٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ

 ٚصاست ٘فت 1391ٟٔش  تٟشاٖ اجالع ؿشوت ٞبی كبدسوٙٙذٜ ٌبص 4
حضٛس ٚ ٕ٘بیٙذٌی كٙؼت بشق ایشاٖ دس 

 اجالع 

 حضٛس ٚ حٕبیت ؿشوت تٛا٘یش 1391آببٕ٘بٜ  تٟشاٖ بشق إِّّی بیٗ وٙفشا٘غ ٞـتٕیٗ ٚ بیؼت 5

 حضٛس ٚ ، ٔـبسوت دس بشٌضاسیحٕبیت  9 ػٙذیىب ٚصاست ٘یشٚ 1391آببٕ٘بٜ  تٟشاٖ بشق تٟشاٖ إِّّی بیٗ ٕ٘بیـٍبٜ ػیضدٕٞیٗ 6

7 
 بشٌضاسی ٚ ػمذ تفبٞٓ ٘بٔٝ ػٙذیىب 1391آببٕ٘بٜ  تٟشاٖ پزیشؽ ٞیأت ٞبی تجبسی اص ٚصاست بشق ػٛسیٝ

8 
 بشٌضاسی ٚ ػمذ تفبٞٓ ٘بٔٝ ػٙذیىب 1391آببٕ٘بٜ  تٟشاٖ ٞیأت ٞبی تجبسی اص ٚصاست بشق ػشاقزیشؽ پ

 بشٌضاسی  ػٙذیىب 1391آببٕ٘بٜ  تٟشاٖ پزیشؽ ٞیأت ٞبی تجبسی اص ٚصاست بشق آرسببیجبٖ 9

 حضٛس ٚ ، ٔـبسوت دس بشٌضاسیحٕبیت  ٘فتٚصاست  1391بٟٕٗ  ویؾ ویؾ ا٘شطی بیٗ إِّّی ٕ٘بیـٍبٜ دٕٞیٗ 13

ػبصٔبٖ ا٘شطی 9ٚصاست ٘یشٚ 1391ػفٙذ ا تٟشاٖ ؿـٕیٗ ٕ٘بیـٍبٜ بیٗ إِّّی كشفٝ جٛئی ا٘شطی 11
 ٞبی تجذیذ پزیش ایشاٖ

 حضٛس ٚ ، ٔـبسوت دس بشٌضاسیحٕبیت 

11 
ٚ ٔذیشاٖ اسؿذ كٙؼت بشق ا٘ذیـی اػضبی ػٙذیىب ٘ـؼت ٞٓ

 وـٛس دس حٛصٜ ا٘شطی ٞبی تجذیذپزیش
 1391اػفٙذٔبٜ  تٟشاٖ

ػبصٔبٖ  9ؿشوت تٛا٘یش
  پزیشذا٘شطی ٞبی تجذی

 بشٌضاسی

 ٚصاست بشق ػشاق 1391اػفٙذٔبٜ  بغذاد ػشاق ػشاقبغذاد ٕ٘بیـٍبٜ بشق  13
پبٚیٖٛ  دس بشٌضاسیحضٛس ٚ ٔـبسوت 

 جٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ

14 
وٙفشا٘غ ؿبىٝ ٞبی تٛصیغ ٘یشٚی  ٘ٛصدٕٞیٕٗ٘بیـٍبٜ جب٘بی 

 تٟشاٖ بشق
  حضٛس ٚ بشٌضاسی ػٙذیىبی كٙؼت بشق ایشاٖ 1393اسدیبٟـت 

 93خشداد  اكفٟبٖ اكفٟبٖ  ٕ٘بیـٍبٜ كٙؼت بشق ٞفتٕیٗ 15
ٕ٘بیـٍبٜ بیٗ إِّّی 

 اكفٟبٖ
 حضٛس ٚ ، ٔـبسوت دس بشٌضاسیحٕبیت 

 حضٛس ٚ ، ٔـبسوت دس بشٌضاسیحٕبیت  ٕ٘بیـٍبٜ بیٗ إِّّی ٔـٟذ 93تیش  ٔـٟذ ٔـٟذ  ٕ٘بیـٍبٜ كٙؼت بشق ٟٕ٘یٗ 16
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 واحد آموزش و پژوهص :( 3
 

 آهَزش:
 :ترگساری دٍرُ ّای آهَزضی 

o وبسٌبٜ آٔٛصؿی ٘ىبت وّیذی ٚ وبسبشدی دس لٛا٘یٗ ٔبِیبتی، ٔؼبفیت ٞبی ٔبِیبتی، ا٘ٛاع جشائٓ ٚ بخـٛدٌی ٞبی ٔبِیبتی 

o  لذست )دٚ دٚسٜ( تشا٘ؼفٛسٔبتٛسٞبی تٛصیغآؿٙبیی بب دٚسٜ آٔٛصؿی ٚ 

o  پیٕب٘ىبساٖ ٚ ٘حٜٛ بشسػی ٚ تىٕیُ پشٚ٘ذٜ پیٕب٘ىبسی دس ػبٔب٘ٝ ػبجبتدٚسٜ آٔٛصؿی آؿٙبیی بب آئیٗ ٘بٔٝ تـخیق كالحیت 

o ػٝ دٚسٜ( دٚسٜ آٔٛصؿی ایٕٙی دس كٙؼت بشق( 

o  دٚسٜ آٔٛصؿی عشاحی ٘مـٝ ٞبی اِىتشیىبَ بب ٘شْ افضاسeplan 

o  ٘ىبت وّیذی حمٛق پیٕبٖ دس ؿشایظ ػٕٛٔیدٚسٜ آٔٛصؿی 

o  سٚؽ ٞبی ٘ٛیٗ دس عشاحی ٔؼیش خغٛط ا٘تمبَ ٘یشٚدٚسٜ آٔٛصؿی 

o  لبٖ٘ٛ بشٌضاسی ٔٙبللبتدٚسٜ آٔٛصؿی 

o  پیؾ بیٙی ٚ آیٙذٜ ٍ٘شی اػتشاتظیه دس كٙؼت بشقدٚسٜ آٔٛصؿی 

o  تحّیُ حمٛلی فؼخ، تؼّیك، خبتٕٝ ٚ بشوٙبسی پیٕب٘ىبس دس لشاسدادٞبدٚسٜ آٔٛصؿی 

o  تحّیُ حمٛلی كٛست ٚضؼیت، پشداخت ٚ آثبس تبخیش دس پشداخت، دس لشاسدادٞبی پیٕب٘ىبسیدٚسٜ آٔٛصؿی 

o پشٚتىُ ٞبی ٔخببشاتیآٔٛصؿی ٚسٜ د 

o  ٜٚسٜ()دٚ د حفبظت ؿبىٝ ٞبی كٙؼتیآٔٛصؿی دٚس 

 پژٍّص:

 تذٚیٗ ٘مـٝ تحّیُ ػبختبسی ٚ ساٞبشدی كٙؼت بشق 

 آیٙذٜ ٍ٘شی دس كٙؼت بشق 

 آهار ٍ اطالعات:

 93ٚ  91ٞبی ػضٛ ػٙذیىبی كٙؼت بشق ایشاٖ دس ػبَ تٟیٝ ٌضاسؽ آٔبسی اسصیببی ٚضؼیت ؿشوت 

  ٗٚضؼیت پشٚ٘ذٜ ستبٝ بٙذی پیٕب٘ىبساٖ ٚ ٔـبٚساٖ دس ػبٔب٘ٝ ػبجبتتٟیٝ ٌضاسؽ آخشی 

 ٜ91دس ػبَ  ٞبی ػضٛ ػٙذیىبی كٙؼت بشق ایشاٖٞبی ٔتٛلف ؿذٜ ؿشوتتٟیٝ ٌضاسؽ آٔبس ٔغبِببت، خؼبست دیشوشد ٚ ٔیضاٖ پشٚط 

  َ93تٟیٝ ٌضاسؽ ػّٕىشد ػٙذیىب بشای اسائٝ دس ٔجٕغ ػب 

 

 مالی و اداری :  یتمدیر( 4

 آییٗ ٘بٔٝ حمٛق ٚ دػتٕضد ٚ عشح عبمٝ بٙذی ٔـبغُ ػٙذیىب دس صٔیٙٝ ٞبی ٔذیشیتی ،پـتیبب٘ی ٚ خذٔبتی  اكالح 

  پیـٟٙبد ػبصٔبٖ جذیذ ػٙذیىب بشاػبع ٘یبصٞبی وبسبشدی ٚ تفىیه ٔؼبٚ٘ت ٞب بب تٛجٝ بٝ چـٓ ا٘ذاص بیب٘یٝ ػٙذیىب 

  حمٛق ٔضایبتٟیٝ عشح ٔمذٔبتی پشداخت 

 ٝ1391ػبَ  تٟیٝ ٌضاسؽ تفشیغ بٛدج 

  َتلٛیب آٖ دس ٞیبت ٔذیشٜ 1393تٟیٝ بٛدجٝ ػب ٚ  

 تٟیٝ فشْ ٞبی ٌضاسؽ دٞی ٔذیشاٖ ػتبدی ٚ وٕیتٝ ٞب 

  91تٟیٝ ٚ تٙظیٓ كٛستٟبی ٔبِی 

  91اسائٝ اظٟبس ٘بٔٝ ٔبِیبتی بشای ػبَ ٔبِی 

  دفبع اص آٖ دس وٕیؼیٖٛ بذٚی 93عشح الیحٝ دفبػیٝ بشای ػبَ ٔبِی ٚ 

 ٓٚسٚد ٚ خشٚج وبال اص ا٘ببس جٟت ا٘ببس ّٔضٚٔبت ٔلشفی ایجبد ا٘ببس ٚ ػیؼت 

 دسخٛاػت وبال اص ا٘ببس ٔشبٛعٝ بٝ تٟیٝ فشْ ٞبی 

 ُٙتٟیٝ آئیٗ ٘بٔٝ ٚسٚد ٚ خشٚج پشػ 
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 :اعضابه ارائه ضده خدمات تسهیالت و ( 5
 ّای عضَ:ارائِ تسْیالت ٍ خدهات تِ ضرکت

 ضرح خدهات ردیف

 خدهات حقَقی 2
 اػضب اص ٚصاست ٘یشٚ ٚ ٟ٘بدٞبی ٔشتبظپیٍیشی ٔغبِببت 

 پیٍیشی ٔٛضٛػبت ٚ ٔـىالت ػٕٛٔی لشاسدادی اػضب

 پیٍیشی سفغ اختالفبت اػضب بب یىذیٍش ٚ یب ػبیش ػبصٔبٖ ٞب ٚ ٟ٘بدٞبی ٔشتبظ خدهات حل اختالف 1

 خدهات هطاٍرُ ای 9

 اسائٝ خذٔبت ٔـبٚسٜ ای ٔشتبظ بب بیٕٝ تبٔیٗ اجتٕبػی

 ٔـبٚسٜ ای  ٔشتبظ بب بیٕٝ ٞبی ببصسٌب٘یاسائٝ خذٔبت 

 اسائٝ خذٔبت ٔـبٚسٜ ای ٔبِیبتی

 اسائٝ خذٔبت ٔـبٚسٜ ای حمٛلی

4 
خدهات تَسعِ کسة ٍ کار 

 اعضا

 ٔؼشفی اػضب بٝ بب٘ه ٞبی ػبُٔ جٟت اػتفبدٜ اص تؼٟیالت اسصی ٚ سیبِی

 تؼٟیُ أٛس ٌٕشوی اػضب

 ببصاسٞبی ٞذف كبدساتیجٕغ آٚسی ٚ اسائٝ اعالػبت 

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

 تٟیٝ فٟشػت ٚ ٔؼشفی تٛإ٘ٙذی ٞبی اػضب دس وبتبِٛي ٞبی فبسػی ٚ اٍّ٘یؼی

 اسائٝ ٔؼشفی ٘بٔٝ ٞبی فبسػی ٚ اٍّ٘یؼی بٝ اػضب

 تجبسیاػضاْ ٚ پزیشؽ ٞیئت ٞبی 

 أضبی تفبٞٓ ٘بٔٝ ای تجبسی بیٗ إِّّی بشای ٌؼتشؽ ٘فٛر اػضب بٝ ببصاسٞبی بیٗ إِّّی

 ػبصٔب٘ذٞی ٕ٘بیـٍبٟٞبی تخللی

 تؼٟیُ حضٛس اػضبدس ٕ٘بیـٍبٟٞبی ٔشتبظ داخّی ٚ خبسجی

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

 ٚیظٜ بٝ اػضب بشای دسج آٌٟی دس ٘ـشیٝ ٚ بِٛتٗ اِىتشٚ٘یهاسائٝ تخفیف 

 ا٘تـبس ػشسػیذ ػٙذیىب بب دسج فٟشػت اػضب

 خدهات آهَزضی 5

 بشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی فٙی ٚ تخللی

 بشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی ػٕٛٔی

 اسائٝ تؼٟیالت ٚیظٜ بشای اػتفبدٜ اػضب اص ٔشاوض آٔٛصؿی ٔؼتبش

 ػٕیٙبسٞب ٚ وبسٌبٜ ٞبی تخللی دس حٛصٜ ٞبی ٔشتبظ بب وؼب ٚ وبس اػضببشٌضاسی 

 أىبٖ حضٛس سایٍبٖ اػضب دس دٚسٜ ٞبی ببصسٌب٘ی ػبصٔبٖ تٛػؼٝ ٚ تجبست

 بشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی ٔـتشن بب اػضب

 ٘ظشػٙجی اص اػضب بشای بش٘بٔٝ سیضی دٚسٜ ٞبی ٔٛسد ٘یبص

 آٔٛصؿیاعالع سػب٘ی دٚسٜ ٞبی 

 خدهات اطالع رساًی 6

 ٝاسائٝ اخببس ٚ اعالػبت كٙؼت بشق ٚ ا٘شطی بٝ اػضب اص عشیك ػبیت، بِٛتٗ اِىتشٚ٘یه بلٛست سٚصا٘ٝ ٚ اص عشیك ٘ـشیٝ ػتبشاٖ بلٛست ٔبٞیب٘

 اعالع سػب٘ی اخببس ٔٙبللبت داخّی ٚ خبسجی

 بشق ٚ ا٘شطی بٝ اػضباعالع سػب٘ی لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات ٚ بخـٙبٔٝ ٞبی ٘بظش بش كٙؼت 

 اعالع سػب٘ی ٔٛضٛػی اخببس ٚ سٚیذادٞبی ٚیظٜ دس حٛصٜ كٙؼت ٚ التلبد

 خدهات رفاّی 7

 تؼٟیُ اػتفبدٜ اػضب اص بیٕٝ تىٕیُ دسٔبٖ ٌشٚٞی ػٙذیىب

 تؼٟیُ اػتفبدٜ وبسوٙبٖ اػضب اص بیٕٝ اؿخبف )بیٕٝ ٞبی اتٛٔبیُ، ػٕش ٚ حبدثٝ ٚ ...(

 اػتفبدٜ اػضب اص ٔجٕٛػٝ ٞبی ٚسصؿی ـ فشٍٞٙی عشف لشاسدادتؼٟیُ أىبٖ 

8 
خدهات زیرساختی ٍ 

 پطتیثاًی

 فشاٞٓ وشدٖ أىبٖ اػتفبدٜ اػضب اص خذٔبت بیٕٝ ای ؿشوت ٞبی ٔؼتبش بیٕٝ؛ ٔب٘ٙذ بیٕٝ ٔؼئِٛیت، آتؾ ػٛصی بب تخفیف ٚیظٜ

 ؿشوت ٞبی ٔؼتبش حُٕ ٚ ٘مُ بیٗ إِّی فشاٞٓ وشدٖ أىبٖ اػتفبدٜ اػضب اص خذٔبت حُٕ ٚ ٘مُ بیٗ إِّّی

 فشاٞٓ وشدٖ أىبٖ اػتفبدٜ اػضب اص ٘شْ افضاسٞبی اتٛٔبػیٖٛ اداسی ؿشوت ٞبی ٔؼتبش اسائٝ دٞٙذٜ خذٔبت اتٛٔبػیٖٛ اداسی

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

 فشاٞٓ وشدٖ أىبٖ اػتفبدٜ اػضب اص خذٔبت پـتیبب٘ی اص ؿبىٝ ٞبی وبٔپیٛتشی

 فشاٞٓ وشدٖ أىبٖ اػتفبدٜ اػضب اص خذٔبت عشاحی ػبیت ٚ ِٔٛتی ٔذیب

 فشاٞٓ وشدٖ أىبٖ اػتفبدٜ اػضب اص خذٔبت وٙتشِی ٚ ٘ظبستی )ػیؼتٓ ٞبی أٙیتی ٚ دٚسبیٗ ٞبی ٔذاس بؼتٝ(

 أىبٖ اػتفبدٜ اػضب اص خذٔبت تبٔیٗ تجٟیضات اداسیفشاٞٓ وشدٖ 
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 تشخیص صالحیت کمیته ارزیابی وعنوان کمیته: 

  

 اطالعات کمیته: . 1
 دبیر کمیته کمیتهرئیس  کمیتهاعضای 

 ػلیرضا اسذیآلای  طالحی حمیذرضاآلای  َای تخظظیتٍمیومایىذگان کلیٍ ک

 

 جلسه 33 :تشکیل شذه تعذاد جلسات. 2

 تعذاد جلسات عنوان جلسات ردیف

 8 تشخیض طالحیت ي جلسٍ کمیتٍ ػمًمی ارزیابی 3

 44 جلسٍ کارگريٌ تخظظی ارزیابی ي تشخیض طالحیت پیماوکاران ویري 4

 5 تشخیض طالحیت سازوذگان تجُیسات طىؼتی ي جلسٍ کارگريٌ تخظظی ارزیابی 5

 EPC 7تشخیض طالحیت  ي ارزیابیجلسٍ کارگريٌ تخظظی  6

 

  . خالصه اقذامات و دستاوردهای کمیته:3

 تاریخ اهم اقذامات و دستاوردهای کمیته  ردیف

 4;36/24/35 بررسی آییه وامٍ رتبٍ بىذی پیماوکاران ویري تخظظی تشکیل کارگريٌ 3

4 
ي ارائٍ وظرات کمیتٍ در خظًص فرایىذ ارزیابی طادرکىىذگان  ارزشیابی طادرکىىذگان کاال ي خذمات مُىذسی برق تخظظی تشکیل کارگريٌ

 خذمات فىی ي مُىذسی برق بٍ يزارت ویري
39/24/35;4 

5 
( ي ارائٍ پیشىُادات سىذیکا EPCَای طراحی ي ساخت )تخظظی بررسی آییه وامٍ ارزیابی ي تشخیض طالحیت شرکتتشکیل کارگريٌ 

 ارت راَبردی ریاست جمًُریدر خظًص مؼیارَای ارزیابی بٍ مؼايوت وظ
23/25/35;4 

 4;48/28/35 ارائٍ پیشىُادات سىذیکا برای اطالح آییه وامٍ ارزیابی ي رتبٍ بىذی پیماوکاری ویري بٍ مؼايوت وظارت راَبردی ریاست جمًُری 6

7 
یسات طىؼتی ي ارائٍ َای سازوذٌ تجُبررسی پیش وًیس آییه وامٍ ارزیابی ي تشخیض طالحیت شرکت تخظظی تشکیل کارگريٌ

 پیشىُادات سىذیکا در خظًص مؼیارَای ارزیابی بٍ مؼايوت وظارت راَبردی ریاست جمًُری
4:/29/35;4 

 4;35/;47/2 تشکیل جلسٍ با وظام اجرایی طرح َای مؼايوت بروامٍ ریسی ي وظارت راَبردی ریاست جمًُری برای پیگیری مشکالت رتبٍ بىذی  8

 4;52/33/35 َاسىذیکا برای دستًر الؼمل يحذت ريیٍ رتبٍ بىذی پیماوکاری ویري بٍ وظام اجرایی طرحارائٍ پیشىُادات  9

 5;48/23/35 َای ػضً تشکیل باوک اطالػات يضؼیت پريوذٌ رتبٍ بىذی شرکت :

 5;42/24/35 جمًُری برای حل مشکالت اػضا پیگیری مشکالت تمذیذ رتبٍ پیماوکاری ي مشاير رشتٍ ویري ي مکاتبٍ با مؼايوت وظارت راَبردی ریاست ;

 5;46/24/35 وظر سىجی از اػضای سىذیکا در خظًص مشکالت رتبٍ بىذی ي ارزیابی تشخیض طالحیت پیماوکاران 32

 5;32/28/35 برگساری میسگرد تخظظی بررسی مشکالت رتبٍ بىذی ي ارزیابی تشخیض طالحیت در مجلٍ ستبران 33

 5;39/28/35 تشکیل جلسٍ با وظام اجرایی طرح َای مؼايوت بروامٍ ریسی ي وظارت راَبردی ریاست جمًُری برای پیگیری مشکالت رتبٍ بىذی  34

 بٍ طًر مستمر َای تخظظی رتبٍ بىذی پیماوکاران بررسی آییه وامٍ ارزیابی ي دستًر الؼمل يحذت ريیٍ رتبٍ بىذی پیماوکاری ویري در کارگريٌ 35

 بٍ طًر مستمر حضًر در جلسات کارگريٌ رتبٍ بىذی کمیسیًن ػمران اتاق بازرگاوی، طىایغ ي مؼادن ایران ي ارائٍ وظرات سىذیکا 36

 بٍ طًر مستمر )شاوسدٌ جلسٍ( َای طىفی ي مُىذسی ي ارائٍ وظرات سىذیکاحضًر در جلسات کارگريٌ رتبٍ بىذی پیماوکاران شًرای َماَىگی تشکل 37
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 تاریخ اهم اقذامات و دستاوردهای کمیته  ردیف

 بٍ طًر مستمر َای طىفی ي مُىذسیػضًیت در کمیتٍ فىی وظارت بر ارزشیابی ي رتبٍ بىذی شًرای َماَىگی تشکل 38

 بٍ طًر مستمر ارائٍ مشايرٌ ي راَىمایی بٍ متماضیان رتبٍ بىذی جُت تکمیل پريوذٌ در ساماوٍ ساجات 39

 بٍ طًر مستمر َای ارزیابی ي تشخیض طالحیت از طریك يب سایت سىذیکاآخریه تغییرات ممررات ي بخشىامٍاطالع رساوی  :3

 بٍ طًر مستمر پیماوکاری ویري در ساماوٍ ساجات 4ي  3َای متماضی رتبٍ َای شرکتپایش ي ارزیابی پريوذٌ  ;3
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 عنوان کمیته: کمیته توسعه صادرات

 

 : 29در سال   اطالعات کمیته. 1
 دبیر کمیتٍ         رئیس کمیتٍ            تعذاد اعضبی َیئت رئیسٍ کمیتٍ تعذاد شرکتُبی عضً کمیتٍ

 ٔحٕذ ظفشٔشادیبٖآلبی  دِٚت آثبدیػّی ٔحٕذآلبی  اِجذَػّی ػضٛ  6اكّی ٚ ػضٛ  ; :6

 

  جلسه 61 : 29در سال  کمیته تشکیل شده تعداد جلسات. 9

 
 تعذاد جلسبت عىًان جلسبت ردیف

 8 جّؼٝ ػٕٛٔی وٕیتٝ 5

 56 وبسٌشٜٚ ثب٘ه ٚ اػتجبسات 6

 9 وبسٌشٜٚ ثبصاس ٞذف  7

 = وبسٌشٜٚ تشٚیج ٚ تجّیغبت 8

 75 ٞیبت سئیؼٝ 9

 

 

 :29در سال  خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته .3  

 اقذامبت ي دستبيردَبی کمیتٍ

 اقذامبت کبر گريٌ ببزار َذف

 ٔغبِؼٝ ٚ اعالع سػب٘ی دس ٔٛسد ثبصاسٞبی ٞذف كٙؼت ثشق ایشاٖ

 ـ تؼییٗ ٚ اِٚٛیت ثٙذی ثبصاسٞبی ٞذف 

 ا٘تخبة وـٛسٞبی ریُ ثٝ ػٙٛاٖ ثبصاس ٞذف<ـ 

 پبوؼتبٖ -;ػٕبٖ  -:ٚ٘ضٚئال  -9ػٛسیٝ  -8تشوٕٙؼتبٖ  -7افغب٘ؼتبٖ  -6ػشاق  -5

 ٞب دس خلٛف ثشٚص سػب٘ی چه ِیؼت ثبصاسٞبی ٞذف ـ تجبدَ اعالػبت ٔیبٖ اػضب ٚ اػتفبدٜ اص ػٛاثك ؿشوت

 إِّّی كٙؼت ثشق ٞبی خبسجی دس حبؿیٝ ػیضدٕٞیٗ ٕ٘بیـٍبٜ ثیٗـ ثش٘بٔٝ سیضی جٟت ٔیضثب٘ی اص ٞیبت

 اقذامبت کبر گريٌ تريیج ي تبلیغبت

 ـ تؼییٗ ٘حٜٛ تجّیغبت ٚ حضٛس دس ثبصاسٞب

 ـ تٟیٝ وبتبِٛي ثشای ؿشوتٟبی ػضٛ

 ٞب ثشای دسج دس وبتبِٛيٞبی ؿشوتـ دسیبفت اعالػبت ٚ ػىغ

 إِّّی كٙؼت ثشق ٞبی ثیٗـ تٟیٝ ِیؼت ٕ٘بیـٍبٜ

 شق ثغذادإِّّی پشٚطٜ اسثیُ ٚ ثـ تلٛیت حضٛس دس ٕ٘بیـٍبٜ ثیٗ

 ـ حضٛس دس ٕ٘بیـٍبٜ ا٘شطی اسثیُ

 ـ حضٛس دس ٕ٘بیـٍبٜ ثشق ثغذاد

 )وبسٌشٜٚ تٛػؼٝ كبدسات ٚ ٞیبت ٞبی تجبسی( إِّّی كٙؼت ثشق ایشاٖـ ػضٛیت ػٙذیىب دس وبسٌشٜٚ اجشایی ٕ٘بیـٍبٜ ثیٗ

 اقذامبت کبر گريٌ ببوک ي اعتببرات

 ثب٘ىی ـ تذٚیٗ ٚ ثشسػی ٚ تىٕیُ ػٙذ ٔـىالت ٚ ساٞىبسٞبی

 ٚ پیٍیشی ٘بٔٝ ٚصیش ثٝ سئیغ جٕٟٛس دس خلٛف ایٗ ٔٛسد ٞب دس ثبصاس ػشاقدس خلٛف پیـٟٙبد ثشای ضٕب٘ت ٘بٔٝ ؿشوت ثٝ ٚصیش ٘یشٚ  ـ اسػبَ ٘بٔٝ
 ـ ـ ٕٞبٍٞٙی ثشای ثشٌضاسی جّؼبت ٔـتشن ثب ثب٘ه تٛػؼٝ كبدسات، كٙذٚق ضٕب٘ت كبدسات، ٌٕشن،... 

 دسیبفت ٔٛاسد لبثُ عشح دس جّؼبت فٛق اِزوشـ فشاخٛاٖ ثٝ اػضبء ثشای 
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 جلسبت برگسار شذٌ بب وُبدَبی ریربط

 يزارت ویري

 كبدساتحضٛس دس جّؼبت وٕیتٝ اجشایی ثخؾ ا٘شطی ٞـتٕیٗ وٕیؼیٖٛ ٔـتشن ایشاٖ ٚ ٚ٘ضٚئال ٚ اسائٝ ثش٘بٔٝ ػّٕیبتی اص جب٘ت وٕیتٝ تٛػؼٝ  -5

 یىجبسٞفتٝ  6حضٛس دس جّؼبت دفتش تٛػؼٝ كبدسات ٚصاست ٘یشٚ ٞش  -6

 حضٛس دس وبسٌشٜٚ ٌؼتشؽ ٕٞىبسی ثب وـٛسٞبی ػضٛ جٙجؾ ػذْ تؼٟذ -7

 ػضٛیت دس وبسٌشٟٚٞبی ثشق ٚ پـتیجب٘ی ٌؼتشؽ ٕٞىبسی ثب وـٛسٞبی ػضٛ جٙجؾ ػذْ تؼٟذ -8

 جّؼٝ ثٝ سیبػت آلبی ٟٔٙذع چیت چیبٖ 8:٘یشٚ ٟٔٙذػی ٚصاست  ػضٛیت دس وبسٌشٜٚ تذٚیٗ اػتشاتظی كبدسات خذٔبت فٙی ٚ -9

 كبدسات ٚصاست ٘یشٚػضٛیت دس وبسٌشٟٚٞبی تؼییٗ ٔجشی عشح ٞب ٚ ؿبخق ٞبی اػتشاتظی  -:

 ٞبٞبی ػتبد اجشایی ػیضدٕٞیٗ ٕ٘بیـٍبٜ كٙؼت ثشق ٚ ٔیضثب٘ی اص ٞیبتحضٛس دس جّؼبت وبسٌشٜٚ -;

 سلبثت ػبِٓ حضٛس دس جّؼبت تذٚیٗ آییٗ ٘بٔٝ ->

 سبزمبن تًسعٍ تجبرت ایران

 دس جّؼبت ثشسػی ٔـىالت حضٛس دس ثبصاس ػشاق حضٛس -5 

 ٞبی تجبسی ثلٛست ٔبٞیب٘ٝ جّؼبت ٔؼتٕش ثب ٔؼبٚ٘ت وٕه -6

 سیبػت ػبصٔبٖ دس خلٛف ثشسػی ٔـىالت كبدسات خذٔبت فٙی ٚ ٟٔٙذػی ثٝ ػشاقجّؼٝ ثب  -7

 جٕٟٛس دس خلٛف ٔـىالت كبدسات خذٔبت فٙی ٚ ٟٔٙذػی إُِّ سئیغٔؼبٖٚ أٛس ثیٗجّؼٝ ثب  -8

 صىذيق ضمبوت صبدرات ایران 

 جّؼٝ ثب سئیغ اداسٜ كذٚس ثیٕٝ ٘بٔٝ ٔیبٖ ٚ ثّٙذ ٔذت كٙذٚق ضٕب٘ت كبدسات ایشاٖ
 بب حضًر اعضبی کمیتٍجلسٍ بب رایسن ببزرگبوی جمًُری اسالمی ایران 

 امضبء تفبَم وبمٍ بب يزارت برق سًریٍ

إِّّی كٙؼت ثشق تفبٞٓ ٘بٔٝ ٕٞىبسی ٔـتشن ٔیبٖ وٕیتٝ تٛػؼٝ كبدسات ػٙذیىب ثب ٚصاست ثشق وـٛس ػٛسیٝ ٔٙؼمذ ٕ٘بیـٍبٜ ػیضدٕٞیٗ ٕ٘بیـٍبٜ ثیٗ دس حبؿیٝ
 ؿذ.

 امضبء تفبَم وبمٍ بب يزارت برق عراق

 ٔبت ٚصاست ٘یشٚ ٚ ٔجّغ ؿٛسای اػالٔیٔیضثب٘ی اص ٚصیش ثشق ػشاق ٚ ٞیبت ٕٞشاٜ ٚ ثشٌضاسی ػٕیٙبس ٔؼشفی اػضبء وٕیتٝ ثب حضٛس ٔمب

 َبخالصٍ مکبتببت کمیتٍ بب سبزمبن

 <ٔذیش وُ دفتش تٛػؼٝ كبدسات خذٔبت فٙی ٚ ٟٔٙذػی ٚصاست ٘یشٚ دس خلٛف -اسػبَ ٘بٔٝ ثٝ آلبی ٘ظبْ إِّىیـ 

 ـ ثؼتش ػبصی دس أش كبدسات ٚ اسائٝ پیـٟٙبد دس لجبَ عّت دِٚت ایشاٖ ثبثت فشٚؽ ثشق ثٝ ػشاق

 ٞبی ثشٖٚ ٔشصی )كبدس وٙٙذٌبٖ خذٔبت فٙی ٚ ٟٔٙذػی ٘یشٚ(اسصؿیبثی پیٕب٘ىبساٖ ٔتمبضی پشٚطٜـ 

 ـ اػالْ ٔـىالت ٚ پیـٟٙبدات دس صٔیٙٝ كذٚس خذٔبت فٙی ٚ ٟٔٙذػی ثٝ ػشاق

 ٔـىالت ٚ پیـٟٙبدات دس كٙؼت ثشق، ـ اػالْ ٔضایب

ٔجّغ دس خلٛف پشداخت ٔؼٛلبت جٛایض كبدساتی ٚ تخلیق ٔٙبثغ الصْ دس ایٗ خلٛف دس سیبػت وٕیؼیٖٛ تّفیك  -ـ اسػبَ ٘بٔٝ ثٝ دوتش ٔلجبحی ٔمذْ
 6=ثٛدجٝ ػبَ 

 ٞبسیبػت ػبصٔبٖ تٛػؼٝ تجبست ایشاٖ دس خلٛف ػذْ پشداخت ٔؼٛلبت جٛایض كبدساتی ؿشوت -ـ اسػبَ ٘بٔٝ ثٝ آلبی كبفذَ

 تفبٞٓ ٘بٔٝ ثیٗ ایشاٖ ٚ ػشاق دسج دس جٟتـ اسػبَ ٘بٔٝ ثٝ ػبصٔبٖ تٛػؼٝ تجبست ٚ اسائٝ پیـٟٙبد 

 ٞبی ػضٛ دس خلٛف كبدسات ثٝ ػشاقٔؼبٖٚ أٛس ثیٗ إُِّ سئیغ جٕٟٛس ٚ اػالْ ٔـىالت ؿشوت -ـ اسػبَ ٘بٔٝ ثٝ دوتش ػؼیذِٛ
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 : 23در سال   . اطالعات کمیته4
 دبیر کمیتٍ         رئیس کمیتٍ            کمیتٍتعذاد اعضبی َیئت رئیسٍ  تعذاد شرکتُبی عضً کمیتٍ

 ٔحٕذ ظفشٔشادیبٖآلبی  پیبْ ثبلشیآلبی  ػضٛ ػّی اِجذَ 6ػضٛ اكّی ٚ  ; 67

 

 جلسه  13: 23در سال  . تعداد جلسات تشکیل شده کمیته5

 
 تعذاد جلسبت عىًان جلسبت ردیف

 51 ٞیبت سئیؼٝ 5

 7 وبسٌشٜٚ اٞذاف ٚ چـٓ ا٘ذاص وٕیتٝ 6

 

   

 :23در سال  . خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته6

 اقذامبت ي دستبيردَبی کمیتٍ

 چشم اوذاز کمیتٍ  اَذاف ي اقذامبت کبر گريٌ

 ـ تذيیه اَذاف چشم اوذاز کمیتٍ بٍ شرح زیر: 

ٓ   ـ وٕیتٝ تٛػؼٝ كبدسات ٟ٘بد پیــشٚ دس ساػـتبی ثؼـتش    كـٙؼت ثـشق ایـشاٖ ثـٝ ػـٛی كـبدسات  یـش        افضایـی جٟـت ٞـذایت ثخـؾ خلٛكـی      ػـبصی ٚ ایجـبد ٞـ
 ٘فتی پٛیب ٚ پبیذاس .

 مأمًریت کمیتٍ تًسعٍ صبدرات:

ـ                  ب ٔأٔٛسیت ٔب ثؼتش ػبصی دس ساػتبی حٕبیت اص ٔٙـبفغ ٚ حمـٛق اػضـبء ٚ تٛإ٘ٙـذ ػـبصی ؿـشوت ٞـبی ػضـٛ  ثـٝ ٔٙظـٛس ثٟجـٛد كـبدسات كـٙؼت ثـشق وــٛس ث
 تٛجٝ ثٝ ٔٛاسد صیش اػت <
 ٚضؼیت كبدسات كٙؼت ثشق  دس ساػتب ٔٙبفغ اػضب دس حٛصٜ ثبصاسٞبی ٞذف. ـ پبیؾ ٚ اسصیبثی ٔؼتٕش

 ـ ٔـبسوت دس تذٚیٗ ػیبػت ٞب ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی ثٟجٛد ٚضؼیت كبدسات كٙؼت ثشق وـٛس
 ـ  احش ٌزاسی دس ٘ظبست ثش حؼٗ اجشای ػیبػت ٞبی حٛصٜ كبدسات.

 مٜٛ ٚ ثبِفؼُ.ـ تذٚیٗ ٚ اجشای ثش٘بٔٝ ٞبی تشٚیج ٚ ٘فٛر دس ثبصاسٞبی ٞذف ثبِ

 ـ تالؽ ثشای ٌؼتشؽ حضٛس ؿشوتٟبی ػضٛ ػٙذیىب دس وٕیتٝ ثٝ ٔٙظٛس ٘یُ ثٝ اٞذاف كبدساتی اص عشیك ٞٓ افضایی ثیـتش.

 ـ تٛػؼٝ ٚ ٌؼتشؽ ٔؼتٕش ٚ ٔٛحش سٚاثظ ثب ریٙفؼبٖ ٚ ٔخبعجیٗ داخّی ٚ خبسجی.
 ـ فشًٞٙ ػبصی ٚ تـٛیك كٙبیغ كٙؼت ثشق ثٝ كبدسات.

 بػت جٟت استمبء تٛإ٘ٙذی ٞبی كبدساتی ؿشوت ٞب.ـ ایجبد ثؼتشٞبی ٔٙ

 ٘مؾ وٕیتٝ دس تفبٞٓ ٘بٔٝ ٚ وٕؼیٟٛ٘بی ٔـتشن ثیٗ ایشاٖ ٚ وـٛسٞبی ٞذف. ـ افضایؾ

 اَذاف:

 ٌشٜٚ اِف< 
 ـ حٕبیت اص حمٛق ٚ ٔٙبفغ كبدسوٙٙذٌبٖ دس داخُ ٚ ثبصاسٞبی ٞذف اص عشیك أىب٘بت ٚ ٔجبسی ریشثظ ٔٛجٛد.5
 سفغ ٔٛا٘غ كبدسات دس حٛصٜ ا٘شطی.ـ تؼٟیُ ٚ وٕه ثٝ 6

 ـ تبحیش ٌضاسی ثش ٔذیشیت تؼٟیالت، ٔـٛق ٞبی كبدساتی دس ثخؾ ثشق)احیبء ٔجذد جٛایض كبدساتی(.7
 ـ تالؽ ثشای حلَٛ ٘تیجٝ ثشای اػضبء ثب تٛجٝ ثٝ تفبٞٓ ٘بٔٝ ٞب ٚ ٔـبسوت دس ٔٛاسد فٛق اِزوش.8

ٟ٘ـبد ٚ اسٌبٟ٘ـبی فؼـبَ دس حـٛصٜ تٛػـؼٝ كـبدسات جٟـت ثٟـشٜ ٔٙـذی ثیــتش اص أىب٘ـبت ٚ پشٞیـض اص ٔـٛاصی              ـ تمٛیت استجبط ٚ ایجبد ػیٙشطی) ٞـٓ افضایـی( ثـب    9
 وبسی.

 ٌشٜٚ ة< 
 ـ تجبدَ اعالػبت ٚ ٔؼشفی ثبصاسٞبی ٞذف ثٝ اػضبء.5
 أضبء پشٚتىُ ثیٗ وٕیتٝ ٚ ریٙفؼبٖ خبسجی ٚ اجشایی وشدٖ ٔفبد آٟ٘ب. 6
 ٞبی ٔـتشن.ساتی ؿشوتٟبی ػضٛ اص عشیك ٚة ػبیت، ثشٚؿٛس، ٕ٘بیـٍبٜ، ثبصدیذٞب ٚ ػٕیٙبسٞب ٚ وٕیؼیٖٛـ ٔؼشفی تٛإ٘ٙذی ٞب ٚ لبثّیت ٞبی كبد7
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 ـ تالؽ جٟت ثبالثشدٖ تؼذاد اػضبی وٕیتٝ.8

 جزة ٚ جّت ٕٞىبسی ثیـتش اػضبی وٕیتٝ دس الذأبت اجشایی تذٚیٗ ؿذٜ.  -9

 ٌشٜٚ ج<
 وـٛس.ـ ٘ظبست ثش حؼٗ كبدسات دس ساػتبی ٔٙبفغ اػضبء ٚ 5

 ـ ٔذیشیت ٚ ایجبد ٕٞبٍٞٙی ٚ ٕٞىبسی ثیٗ اػضبء دس جٟت جٌّٛیشی اص سلبثت ٔخشة دس ثبصاسٞبی ٞذف.6

 ٞبی ػضٛ) ثب سٚیىشد تٛاٖ كبدساتی(.ثٙذی ویفی ؿشوتـ اسصیبثی ٚ ستج7ٝ

 ٌشٜٚ د<

 ٞبی أضبء ؿذٜ تب حلَٛ ٘تیجٝ ) ػّٕیبتی تٛافمبت(.ـ پیٍیشی پشٚتىُ ٞب ٚ تٛافمٙب5ٝٔ
 جّؼبت ثشٌضاس ؿذٜ ثب ٟ٘بدٞبی ریشثظ

 يزارت ویري

 ؿٛسای ػیبػتٍزاسی ٚ ثشپبیی ٕ٘بیـٍبٜ كٙؼت آة ثشق حضٛس دس جّؼبت  -5

 یىجبسٞفتٝ  6حضٛس دس جّؼبت دفتش تٛػؼٝ كبدسات ٚصاست ٘یشٚ ٞش  -6

 تمٛیت ؿجىٝ ثشق( -احذاث ٘یشٌٚبٜ -)ثحج تٟبتش جّؼبت تٛػؼٝ سٚاثظ ثب وـٛس تشوٕٙؼتبٖحضٛس دس  -7
 )تذٚیٗ آئیٗ ٘بٔٝ سلبثت ػبِٓ( ـ حضٛس دس جّؼبت سلبثت ػبِٓ دس حٛصٜ كبدسات دس ٚصاست ٘یش8ٚ
 )تـىیُ وبسٌشٜٚ( ـ ثحج دس استجبط ، ٕٞىبسی ٚ تؼبُٔ ثب وـٛس ػٕبٖ جّؼبت دس دفتش آلبی وشٔی ٘یب:ـ 9
 (تـىیُ وبسٌشٜٚ ٚ ٔؼشفی ٕ٘بیٙذٜ) ٙب دس ٚصاست ٘یشٚـ ـ حضٛس دس جّؼٝ ٌؼتشؽ سٚاثظ ثب  ;
 (تـىیُ وبسٌشٜٚ ٚ ٔؼشفی ٕ٘بیٙذٜ)ـ ثشسػی ساٞىبسٞبی ٌؼتشؽ ٕٞىبسی ثب وـٛس اِجضایشـ >
 ٕٞىبسی ثب وـٛس ػٛسیٝ ثشٌضاسی جّؼٝ دس ٔٛسد تفبٞٓ ٘بٔٝ ػٛسیٝ ـ جّؼٝ ثب ٔؼبٖٚ ٚصیش ثشق ػٛسیٝ دس أٛس ا٘تمبَ ٚ تٛصیغ  -=

 ٝ ثب لبئٓ ٔمبْ ا٘جٕٗ وبسفشٔبیبٖ اػپب٘یب ثٝ تٟشاٖ دس ٚصاست ٘یشٚجّؼ -51
 ؿشوتٟبی ایشا٘ی دس ػفبست ج.ا.ایشاٖ دس ػشاق ٘ـؼت ثشٌضاسی   -55

ٝ ٚ ـ ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی ثشای تىٙؼیٗ ٞبی ٚصاست ثشق ػٛسیٝ تٛػظ ؿشوتٟبی وٙتٛس ػبصی ٚ ػیٓ ٚ وبثُ اثٟش دس چبسچٛة تفبٞٓ ٘بٔٝ وٕیت
 ٚصاست ثشق ػٛسیٝ 

 يزارت ویري  ي سبزمبوُبخالصٍ مکبتببت کمیتٍ بب 

 ش ا٘شطی لشلیضػتبٖ ثٝ تٟشاٖ ٕٞىبسی ػفش ٚصیآٔبدٌی ٘بٔٝ ثٝ آلبی ٟٔٙذع حبئشی جٟت اػالْ  اسػبَ ـ
 ٘بٔٝ ثٝ آلبی ٟٔٙذع حبئشی دس صٔیٙٝ ٕٞىبسی ثب وـٛس لشالؼتبٖاسػبَ ـ 
 <ٔذیش وُ دفتش تٛػؼٝ كبدسات خذٔبت فٙی ٚ ٟٔٙذػی ٚصاست ٘یشٚ دس خلٛف -اسػبَ ٘بٔٝ ثٝ آلبی ٘ظبْ إِّىیـ 

 ـ ٔؼشفی ٕ٘بیٙذٜ دس ػفش ٞیبت اػضأی ثٝ وـٛس ػیشاِئٖٛ
  ثشق اسی دس صٔیٙٝ احذاث ٘یشٌٚبٜ دس جٕٟٛسی تشوٕٙؼتبٖ ٚ تمٛیت ؿجىٝـ ػشٔبیٝ ٌز

 ـ ٔؼشفی ؿشوتٟبی تِٛیذ وٙٙذٜ وبثُ ثشق
 ـ اػالْ تبسیخ ثشای ثشٌضاسی دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی ثشای تىٙؼیٗ ٞبی ػٛسی

 ٝ ػشٔبیٝ ٌزاسی دس ػشاقٙـ ٔؼشفی ؿشوتٟبی ٔتمبضی دس صٔی
 جٟت ٔؼشفی ثٝ ٚصیش ثشق ػشاق – ٘یشٚ ـ ٔؼشفی ؿشوتٟبی ػبص٘ذٜ وٙتٛس ثٝ ٚصاست

 ـ اػالْ آٔبدٌی ثٝ ٔٙظٛس اػتفبدٜ اص خظ اػتجبسی اٌضیٓ ثب٘ه ٞٙذ
 ـ اػالْ آٔبدٌی دس صٔیٙٝ ٕٞىبسی ثب وـٛس اِجضایش ٚ ٔؼشفی ٕ٘بیٙذٜ 

 ثٝ تشوٕٙؼتبٖاػضأی ٚصاست ٘یشٚ ـ ٔؼشفی ٕ٘بیٙذٜ جٟت ٕٞشاٞی ٞیبت 
 تٛإ٘ٙذ كٙؼت ثشق یشاٖ ـ ثٝ ٚصاست ٘یشٚ جٟت تٟیٝ تیضس ـ اسػبَ فبیُ ٞبی ٚیذئٛیی ؿشوت ٞبی

 ثشای تىٙؼیٗ ٞبی ٚصاست ثشق ػٛسیٝـ اسػبَ ٌضاسؽ وبُٔ دٚسٜ ٞبی آٔٛصؿی ثشٌضاس ؿذٜ 
 ـ اػالْ آٔبدٌی ؿشوتٟب جٟت اػتفبدٜ اص ٚاْ ثب٘ه تٛػؼٝ اػالٔی 
 تش ٔـتشن ثب ٚصاست ٘یشٚ دس اِجضایشا٘ذاصی دف ـ ٔؼشفی ؿشوتٟبی ػضٛ دس خلٛف ثبصاس اِجضایش ٚ تـىیُ ٚ ساٜ

 ـ ٌضاسؽ الذأبت ػٙذیىب دس خلٛف یبدداؿت تفبٞٓ ٘بٔٝ پٙجٕیٗ اجالع التلبدی ایشاٖ ٚ  ٙب
 ثٝ تشوٕٙؼتبٖ دس ػفش ٕٞشاٞی سئیغ جٕٟٛسجٟت ـ اػالْ آٔبدٌی 
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 ـ ٔٛا٘غ ٚ ٔـىالت ٕٞىبسی تؼذادی اص ؿشوتٟبی ػضٛ ثب وـٛس إِٓبٖ
 یی جٟت دسج دس تفبٞٓ ٘بٔٝ ثیٗ دٚ وـٛس ایشاٖ ٚ پبوؼتبٖـ اػالْ پیـٟٙبدات اجشا

 اػتؼالْ ٘یبصٞبی وـٛس تشوٕٙؼتبٖ اسػبَ ٘بٔٝ دسخلٛف ـ
 ـ اػالْ پیـٟٙبدات دس خلٛف آییٗ ٘بٔٝ ٞبی اجشایی حٕبیت اص كبدسوٙٙذٌبٖ خذٔبت فٙی ٚ ٟٔٙذػی 

  جلسبت مشترک:ـ 
 ا٘شطی ٚ كٙبیغ ٚاثؼتٝ ایشاٖ ـ ثشٌضاسی جّؼٝ ٔـتشن ثب دثیش وُ فذساػیٖٛ كبدسات 

 ـ ثشٌضاسی جّؼٝ ٔـتشن ٕ٘بیٙذٌبٖ ٞیبت سئیؼٝ وٕیتٝ ثب ا٘جٕٗ كبدسوٙٙذٌبٖ خذٔبت فٙی ٚ ٟٔٙذػی 
 ـ ثشٌضاسی جّؼٝ ثب جٙبة آلبی لبػٕی ٔـبٚس ٚ ٔؼبٖٚ اَٚ سئیغ جٕٟٛس ٚ دثیش ػتبد تٛػؼٝ التلبدی ایشاٖ ٚ ػشاق

ی ایشاٖ ٚ ػشاق ٚ ـ ٔؼشفی ٕ٘بیٙذٜ ػٙذیىب ثٝ جٙبة آلبی دوتش ػٙجبثی جٟت اػالْ آٔبدٌی دس ٘ـت ٞٓ ـ تـىیُ وبسٌشٜٚ ثب  ػتبد تٛػؼٝ التلبد
 ا٘ذیـی ثیٗ ایشاٖ ٚ ػشاق

 ـ ثشٌضاسی جّؼٝ ٔـتشن ثیٗ اػضب وٕیتٝ ثب دوتش ػٙجبثی دثیش وُ اتبق ثبصسٌب٘ی ٔـتشن ایشاٖ ٚ ػشاق
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 عنوان کمیته: کمیته حقوقی و قراردادها

 

 اطالعات کمیته: . 1
 دبیر کمیته           رئیس کمیته کمیته تعذاد اعضبی هیئت رئیسه کمیته شرکتهبی عضوتعذاد 

 هحوذػلی هحوذیآلای          ٍلی الِ تیاتآلای        13 12

 هیات رئیسه و کارگروه هاجلسه 33  :کمیته تشکیل شده تعداد جلسات. 2

     

  . خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته: 3

 ردیف اقذامبت و دستبوردهبی کمیته تبریخ

 1 تزق ّای هٌغمِ ای هثٌی تز ایجاد ؽزایظ هتَاسى در لزاردادّا اى ػاهلتزرعی لزاردادّا ٍ هىاتثِ تا هذیز  27/12/91
 2 هىاتثِ تا هذیز ول دفتز تَعؼِ فادرات ٍ فذٍر خذهات فٌی هٌْذعی هثٌی تز جلَگیزی اس ضثظ تضاهیي 20/1/92
 3 تزای پیؼ تیٌی در لزاردادّا  تزرعی ًزخ ارس تا هذیزیت ؽٌاٍر در الیحِ تَدجِ 1/2/92
 4 درفذی ًزخ ارس آساد ٍ اتاق هثادلِ ای 2اتالغیِ ّا ٍ تخؾٌاهِ ّای ارسی تزای اعتخزاج هغتٌذات لیذ هاتِ التفاٍت  ٍ جوغ تٌذی تزرعی 1/2/92
 5 تزگشاری ًؾغت هؾتزن عٌذیىا ٍ وویغیَى تؾىل ّا  1/2/92
 6 اػضا جْت تْزُ تزداریهادُ ٍ اًؼىاط تِ  12تزرعی دعتَر الؼول ایفای تؼْذات ارسی گذؽتِ در  31/1/92
 7 تزگشاری ًؾغت هؾتزن عٌذیىا تا اهَر تؾىل ّا در خقَؿ هغایل ارسی ٍ تاثیزات تز لزاردادّا 25/2/92

28/2/92 
تزگشاری جلغِ ای تا هذیز دفتز تزرعی ّای هالی ٍ تاسرگاًی ؽزوت تَاًیز در خقَؿ هىاتثات ارسی ارعال ؽذُ تِ ؽزوت تَاًیز ٍ درخَاعت 

 پیگیزی ٍ فذٍر اتالغیِ در خقَؿ رفغ هَاًغ ٍ هؾىالت ارسی 
8 

30/2/92 
تغَر جاهغ تزای ایؾاى تثییي گزدیذ ٍ لَایح پیؾٌْادی تمذین  اًؼىاط هَضَع ّاردؽیپ وِ عی تزلزاری تواط ٍ جلغِ ای تا ًوایٌذگاى هجلظ

 ؽذُ ٍ ّوچٌیي ایي هَضَع تِ ػٌَاى یه عزح پیؾٌْادی تزای ایؾاى ارعال گزدیذ .
9 

31/2/92 
دعتَرالؼول تؼذیالت عتاد پزٍصُ ّای ًفت ٍ درخَاعت اجزای ایي دعتَرالؼول در فٌؼت تزق اس ٍسارت ًیزٍ ٍ عاسهاى ًظارت جوغ تٌذی 

 راّثزدی ریاعت جوَْری 
10 

 ردیف
 کمیته شرکت کننذگبن در جلسبت

 تعذاد غیبت تعذاد حضور
 شرکت نبم و نبم خبنوادگی

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

 

 تیات 
 همذم

 خغزٍی
 عؼادتی
 ؽجاػی
 تخؾی
 تزدتار
 رّثزی

 پَرهْزام
 تمی سادُ افل

 فتَرُ چی
 احوذی

 اهیزی عیثی
 هحوذی

 پارط عَئیچ 
 ًیزٍ تاتلَ 

  فٌؼت پزًذ پارط
 هثٌا ًیزٍ 

 الىتزٍوَیز 
 ّوزاُ افك تْزاى

 الىتزًٍیه افشار آسها
 یزاق آٍراى پَیا 

 عیوىاته 
 تاتاى گغتز پَیا 
 فزاگغتز تیغتَى 

 صیتال

 عٌذیىای فٌؼت تزق ایزاى
 فٌؼت تزق ایزاى یعٌذیىا

 

27 
18 
15 
32 
19 
16 
15 
18 
16 
15 
20 
16 

28 
35 
 

8 
17 
20 
3 
16 
15 
20 
17 
19 
20 
15 
19 
7 
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 ردیف اقذامبت و دستبوردهبی کمیته تبریخ
 11 تزای الحاق تِ لزاردادّا  هىاتثِ تا عخٌگَی وویغیَى اًزصی هجلظ ؽَرای اعالهی در خقَؿ الیحِ ّاردؽیپ 9/2/92
 12 هىاتثِ تا دتیز وویتِ تحزاى ٍسارت ًیزٍ در خقَؿ الشام وارفزهایاى تِ تؾىیل جلغِ تا پیواًىاراى ٍ عاسًذگاى در خقَؿ لزاردادّا 12/2/92
 13 هىاتثِ تا هذیز ػاهل ؽزوت تَاًیز در خقَؿ تَلف ؽزایظ دٍر اس اًتظار در تزگشاری هٌالقات 12/2/92

17/2/92 
تزای اعتفادُ در تزرعی دعتَر الؼول جثزاى تاثیز تغییزات لیوت واال ٍ خذهات ٍ ارس تزرٍی ّشیٌِ ّای خزیذ واال ٍ پزٍصُ ّای فٌؼت ًفت 

 فٌؼت تزق 
14 

 15 هىاتثِ تا ٍسیز ًیزٍ ٍ درخَاعت فذٍر دعتَر الؼول جثزاى تغییزات واال خذهات ٍ ارس تز رٍی پزٍصُ ّای ٍسارت ًیزٍ  1/3/92

2/3/92 
در خقَؿ ًحَُ جثزاى آثار تغییز لیوت ارس در پیواًْای فالذ  11/10/91هَرخ  8076/100در خقَؿ تخؾٌاهِ ؽوارُ  اػالم ًمغِ ًظزات

 تزای افالح تخؾٌاهِ  تؼذیل
16 

 17 ارتثاط تا هؼاًٍت تزًاهِ ریشی در خقَؿ درخَاعت فذٍر دعتَر الؼول جثزاى تغییزات واال ٍ خذهات ٍ ارس تز رٍی پزٍصُ ّای ٍسارت ًیزٍ 5/3/92
 18 90لاًَى تَدجِ  28ارتثاط تا ریاعت اتاق تاسرگاًی هثٌی تز رفغ هؾىالت فؼاالى التقادی تٌذ  13/3/92
 19 ٍ افالح آى هىاتثِ تا هذیز ول دفتز تزرعی ّای هالی ٍ تاسرگاًی ؽزوت تَاًیز در خقَؿ افالح تخؾٌاهِ ارس  18/3/92

2/4/92 
تؾىل التقادی اػن اس آب ٍ فاضالب، اتَهاعیَى، پیواًىاراى خغَط، تَلیذ وٌٌذگاى  7تزرعی هؾىالت ارسی فؼاالى التقادی تا دػَت اس 

 هخاتزات ٍ في آٍری اعالػات تزای ایجاد ّوقذایی در اًؼىاط هؾىالت تؾىل ّای التقادیتاتلَّای تزق، 
20 

 21 تزگشاری ًؾغت هؾتزن تیي عٌذیىا ٍ ؽزوت تَاًیز در خقَؿ تزرعی ًمغِ ًظزات ارسی  12/3/92

26/3/92 
تزای اػوال واهل  جلغِ هؾتزن تا آى عاسهاى جذیذ درآهذ تزای تزگشاری 5/14در خقَؿ تخؾٌاهِ  تزرعی ػولىزد عاسهاى تاهیي اجتواػی

 تخؾٌاهِ 
22 

2/4/93 
تزگشاری جلغِ ای هؾتزن تیي اًجوي ّا ٍ تؾىل ّا اػن اس تؾىل آب ٍ فاضالب ، اتَهاعیَى، پیواًىاراى خغَط ، تَلیذ وٌٌذگاى تاتلَّای 

 فؼالیي فٌؼتی تِ ًْادّا ٍ عاسهاًْای هزتثظتزق ، هخاتزات ٍ فٌاٍری اعالػات تزای ایجاد ّوقذایی در اًؼىاط هؾىالت 
23 

 24 هىاتثِ تا ریاعت ّیات اجزایی ؽَرای ّواٌّگی در خقَؿ پیؼ ًَیظ ٍیزایؼ دٍم تخؾٌاهِ تؼذیل ًزخ ارس  18/4/92
 25 ارتثاط تا ؽزوت تَاًیز در خقَؿ جلَگیزی اس تزخَرد علیمِ ای ٍ ػذم ّوىاری ؽزوت ّای تزق هٌغمِ ای  19/4/92

23/4/92 
تزای ؽٌاعایی ٍ هؼزفی هغیز رٍؽي التقادی لثل اس وَراى هؾىالت هىاتثِ تا ریاعت اتاق تاسرگاًی در خقَؿ تاعیظ هزوش اعتزاتضیه 

 التقادی
26 

23/4/92 
تزگشاری جلغِ هؾتزن تیي ًوایٌذگاى وویتِ حمَلی ٍ لزاردادّا تا عاسهاى تزًاهِ ریشی ریاعت جوَْری در خقَؿ هزتفغ ًوَدى هَاًغ ٍ 

 هؾىالت فؼالیي التقادی در خقَؿ هغایل ارسی پیؼ رٍ 
27 

 28 فغ هؾىالت ارسی تؾىیل جلغِ هؾتزن وویتِ حمَلی تا ًوایٌذگاى تؾىل ّای التقادی در خقَؿ تزرعی ٍ ر 6/5/92
 29 جذیذ درآهذ 5/14ارتثاط تا هؼاًٍت حمَلی عاسهاى تاهیي اجتواػی در خقَؿ تزخَرد علیمِ ای ٍ تخلف اس تخؾٌاهِ  12/5/92
 30 هىاتثِ تا هؼاًٍت اهَر ًظام فٌی هٌْذعی عاسهاى ًظارت راّثزدی در خقَؿ ارایِ پیؾٌْادات افالحی ارس 12/5/92
 31 جلغات تا هذیزیت ػاهل ؽزوت ّای تَسیغ تزق در خقَؿ تزرعی ٍ رفغ هؾىالت لزاردادیتزگشاری  20/5/92
 32 ارتثاط تا هذیز ول دفتز تزرعی ّای هالی ٍ تاسرگاًی ؽزوت تَاًیز در خقَؿ ؽفاف عاسی ًحَُ اهتیاس دّی در تزگشاری هٌالقات  21/5/92
 33 اس ضثظ ضواًتٌاهِ تِ ؽزوت ّای تاتؼِ تا تؼییي تىلیف لزاردادّای جاری هىاتثِ تا ٍسیز ًیزٍ در خقَؿ اتالؽ جلَگیزی 29/5/92
 34 تزگشاری ًؾغت هؾتزن ًوایٌذگاى وویتِ حمَلی ٍ هؾاٍراى حمَلی در خقَؿ تؾزیح ٍ تثییي هقادیك ّاردؽیپ 26/6/92
 35 ّای هالی ٍ تاسرگاًی ؽزوت تَاًیز در خقَؿ تاهیي لزاردادّا ٍ جلَگیزی اس الذاهاتی ًظیز ضثظ ضواًتٌاهِ هىاتثِ تا دفتز تزرعی 27/6/92
 36 جذیذ درآهذ 5/14تزگشاری جلغِ تا هؼاًٍت درآهذ حك تیوِ در خقَؿ رعیذگی تِ هؾىالت اجزای تخؾٌاهِ  31/6/92
 37 درخَاعت در خقَؿ ًحَُ احتغاب حك تیوِ هتؼلمِ تِ لزاردادّای جاری ٍ آتی اس هؼاًٍت درآهذ حك تیوِ  17/7/92
 38 ّای تزق هٌغمِ ای در خقَؿ تماضای تَجِ تِ ؽزایظ حاون ٍ جلَگیزی اس ضثظ ضواًتٌاهِهىاتثِ تا ؽزوت 21/7/92

6/8/92 
هؾىالت هَجَد در تخؾٌاهِ ارس ٍ تٌظین جذٍل جاهغ اػن اس اتْاهات ٍ افالحات جْت اًؼىاط تِ هؼاًٍت تزًاهِ ریشی ٍ جوغ تٌذی تزرعی 

 ریاعت جوَْری 
39 

 40 ارتثاط تا دفتز تزرعی ّای هالی ٍ تاسرگاًی ؽزوت تَاًیز در خقَؿ ؽزایظ پزداخت لزاردادّا 11/8/92
 41 خقَؿ تؾزیح ٍ تثییي هَضَع ّاردؽیپ ٍ الحاق آى تِ لزاردادّاحضَر در هجلظ ؽَرای اعالهی در  1/8/92

7/8/92 
اًؼىاط درخَاعت عٌذیىای فٌؼت تزق ایزاى در خقَؿ ػذم لحاػ ًوَدى تغییزات غیز لاتل پیؼ تیٌی در ؽزایظ لزاردادّا پیزٍ جلغِ 

 هؼاًٍت تزًاهِ ریشی ٍ ًظارت راّثزدی ریاعت جوَْرٍ هىاتثات فَرت گزفتِ اس عزف وویغیَى اًزصی هجلظ ؽَرای اعالهی تِ  1/8/92
42 

13/8/92 
هىاتثِ تا ریاعت وویغیَى ػوزاى ٍ خذهات فٌی هٌْذعی اتاق ایزاى در خقَؿ هؾىالت پیواًىاراى فٌؼت تزق اػن اس ًثَد تؼذیل هٌاعة در 

 دی در عَل دٍرُ اجزا ٍ لشٍم تذٍیي لزاردادّای تیپلزاردادّا، ووثَد ًمذیٌگی تزای تاهیي تجْیشات ٍ اجزای پزٍصُ ّا، هؾىالت لزاردا
43 

21/8/92 
ٍ اػالم ًظز در خقَؿ هؾىالت تزخیـ ٍ تزاًشیت واال ٍ اًؼىاط تِ وویغیَى حول ٍ ًمل تزاًشیت ٍ گوزن اتاق ٍ جوغ تٌذی  تزرعی

 تاسرگاًی ایزاى
44 
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 ردیف اقذامبت و دستبوردهبی کمیته تبریخ
 45 هىاتثِ تا هؼاًٍت تزًاهِ ریشی ٍ ًظارت راّثزدی در خقَؿ تؼذیل ٍ تؼییي تىلیف لزاردادّای جاری  3/9/92

4/9/92 
تا هؼاًٍت درآهذ حك تیوِ عاسهاى تاهیي  31/6/92تا ػٌایت تِ تزگشاری جلغِ  5/14اًؼىاط هؾىالت اػضا در خقَؿ اجزای تخؾٌاهِ 

 اجتواػی
46 

 47 ارتثاط تا عخٌگَی وویغیَى التقاد هجلظ ؽَرای اعالهی در خقَؿ تَلف پزٍصُ ّا ٍ ضثظ ضواًتٌاهِ  11/9/92

12/9/92 
هىاتثِ تا دتیز ّیات اجزایی ؽَرای ّواٌّگی تؾىل ّای هٌْذعی در خقَؿ افالحات پیؾٌْادی تخؾٌاهِ ارسی ٍ درخَاعت تزگشاری جلغِ 

 هؾتزن
48 

19/9/92 
)هیشاى پیؼ دریافت تزای  هقَتِ ّیات ٍسیزاى تِ هذیز اجزایی خاًِ فٌؼت ٍ هؼذى اعتاى تْزاى 1در خقَؿ اجزا تٌذ اًؼىاط ًمغِ ًظزات 

 ٍاردات واالّا ٍ خذهات( 
49 

26/9/92 
)اعتفادُ تْیٌِ اس ظزفیت  در خقَؿ افالح ٍ ارعال ًظزات تِ ؽَرای ّواًگی 92لاًَى تَدجِ عال  126آییي ًاهِ هادُ  ٍ جوغ تٌذی تزرعی

 ّای تخؼ غیز دٍلتی( 
50 

 51 لاًَى رفغ تزخی اس هَاًغ ٍ اعالع رعاًی تِ اػضا 11تزرعی حىن دیَاى ػذالت اداری در خقَؿ ػذم رػایت تٌذ ج هادُ  19/8/92
 52 جوغ تٌذی ًْایی هؾىالت ارسی ٍ اًؼىاط تِ هؼاًٍت تزًاهِ ریشی 19/8/92

 53 جذیذ درآهذ حك تیوِ ٍ اًؼىاط تزخَرد علیمِ ای تزخی ؽزوت ّا جْت جلَگیزی 5/14تَاًیز ٍ تزرعی تخؾٌاهِ ارتثاط تا ؽزوت  
 54 اًؼىاط هؾىالت هالیات تز ارسػ افشٍدُ اػضا تِ ریاعت ول عاسهاى اهَر هالیاتی وؾَر  9/10/92

16/10/92 
اًؼىاط ٍ تزگشاری جلغِ هؾتزن تا عاسهاى ًظارت راّثزدی ریاعت تزای پیؼ ًَیظ ًْایی ؽزایظ ػوَهی پیواى  ٍ جوغ تٌذی تزرعی

 جوَْری
55 

 56 تزای اًؼىاط تِ ؽزوت تَاًیز تزرعی پیؼ ًَیظ پیؾٌْادات آییي ًاهِ هؼاهالت 16/10/92
 57 لَاًیي ٍ عٌذیىا دعتِ تٌذی لزاردادّا تزای عزح در وارگزٍُ هؾتزنٍ جوغ تٌذی ٍ  تزرعی 2/11/92
 58 تزگشاری پیؼ جلغِ ّاردؽیپ در خقَؿ تزرعی هَاضغ ٍ هَارد لاتل عزح در هجلظ ؽَرای اعالهی 5/11/92
 59 تزگشاری جلغِ در وویغیَى اًزصی هجلظ ؽَرای اعالهی در خقَؿ هَضَع ّاردؽیپ ٍ الحاق آى تِ لزاردادّا  6/11/92

14/12/92 
دفتز اػتزاضات عاسهاى هالیات تز ارسػ افشٍدُ در خقَؿ هؾىالت هالیاتی  تزگشاری ًؾغت هؾتزن وویتِ حمَلی ٍ لزاردادّا تا هذیز ول

 اػضا
60 

14/12/92 
ًؾغت هؾتزن وویتِ حمَلی ٍ عاسهاى هالیات تز ارسػ افشٍدُ ٍ تٌظین الیحِ در ایي خقَؿ جْت ارعال تِ هجلظ ؽَرای جوغ تٌذی 

 اعالهی
61 

17/12/92 
هؼاًٍت تزق ٍ اًزصی تِ هؼاًٍت ًظارت راّثزدی در خقَؿ جثزاى آثار تغییز لیوت ارس در  اًؼىاط درخَاعت عٌذیىای فٌؼت تزق اس عزف

 پیواًْای فالذ تؼذیل
62 

26/1/93 
تزگشاری ًؾغت هؾتزن وویتِ حمَلی تا هذیز اهَر ًظام فٌی عزح ّا در خقَؿ افالح تخؾٌاهِ تؼذیل ًزخ ارس ٍ الحاق تٌذ ّاردؽیپ تِ 

 ؽزایظ ػوَهی پیواى
63 

14/2/93 
تزگشاری ًؾغت هؾتزن وویتِ حمَلی تا هذیز ول دفتز حمَلی اتاق تْزاى در خقَؿ تزرعی هذارن فیذیه ٍ ... تزای تذٍیي ٍ تٌظین الیحِ 

 ّاردؽیپ جْت الحاق تِ لزاردادّا
64 

 65 حضَر در ًؾغت وارگزٍُ تزرعی ٍ افالح تخؾٌاهِ ّا در ؽَرای ّواٌّگی تزای ارعال تِ عاسهاى ًظارت راّثزدی  29/2/93
 66 حضَر در ًؾغت وارگزٍُ تؼییي ضزایة هالیاتی ٍ تٌظین پیؼ ًَیظ تزای ارعال تِ ٍسارت فٌایغ  4/3/93
 67 اًؼىاط الذاهات فَرت گزفتِ در خقَؿ افالح تخؾٌاهِ ارس تِ دتیز ّیأت اجزایی ؽَرای ّواٌّگی  18/3/93
 68 لاًَى تزًاهِ پٌجن تَعؼِ تزای اًؼىاط هؾىالت تِ اتاق تاسرگاًی  76هادُ جوغ تٌذی  25/3/93
 69 لزاردادّاؽٌاعایی لَاًیي ٍ هقَتات ٍ تخؾٌاهِ ّای هشاحن در جلغِ وویتِ حمَلی ٍ  27/3/93

22/4/93 
لاًَى تْثَد هغتوز هحیظ وغة ٍ وار تزای الحاق تٌذ ّاردؽیپ تِ  23هىاتثِ تا ریاعت اتاق ایزاى ٍ دتیز ؽَرای گفتگَ در خقَؿ هادُ 

 لزاردادّا
70 

 71 اًتخاب ٍ هؼزفی ًوایٌذُ جْت ػضَیت در وارگزٍُ ؽَرای ػالی فٌی  4/5/93
 72 تزگشاری جلغِ در ؽَرای گفتگَی دٍلت تزای عزح ٍ تَجیح الیحِ ّاردؽیپ  14/5/93
 73 تزگشاری جلغِ هؾتزن وویتِ حمَلی تا دفتز تاسرعی ٍسارت ًیزٍ در خقَؿ تزرعی لزاردادّا تیي وارفزهایاى ٍ پیواًىاراى  1/6/93
 74 اردؽیپ جْت الحاق تِ ؽزایظ ػوَهی پیواى حضَر در جلغِ ؽَرای گفتگَی دٍلت تزای تَضیح ٍ تثییي الیحِ ّ 11/6/93
 75 تؾىیل وارگزٍُ ّاردؽیپ تزای ؽٌاعایی دالئل تَجیْی ٍ آعیة ؽٌاعی  12/6/93

23/6/93 
ارعال پىیج واهل ّاردؽیپ اػن اس دالئل تَجیْی، آعیة ؽٌاعی هىاتثات هزتثظ ٍ هماالت تِ هذیز اجزایی ؽَرای گفتگَ جْت عزح ٍ تزرعی 

 ًْایی در اٍلیي جلغِ ؽَرای گفتگَی دٍلت ٍ تخؼ خقَفی 
76 
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 عنوان کمیته: کمیته حل اختالف

 

 اطالعات کمیته: .  1
 دبیر کمیته           رئیس کمیته             کمیته تعذاد اعضبی هیئت رئیسه کمیته شرکتهبی عضوتعذاد 

 طیبیآقای امیری  واصحغالمرضا آقای  وفر 4  -

 

   :. خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته2

 
 اقذامبت و دستبوردهبی کمیته  ردیف

 ایران سًئیچ  –پیگیری ي حل اختالف شرکت آفریىٍ طًس  1

 شرکت تًزیع برق خًزستان  بارسیدگی ي حل اختالف شرکت بُار سامان  2

 پیگیری ي اقدام خرید ساختمان سىدیکا ي اوتقال سىد مالکیت بىام سىدیکا  3

 ای گیالنپیگیری ي حل اختالف شرکت سُىد آریا تًان با شرکت برق مىطقٍ 4

 ای غرب پیگیری ي آزاد سازی ضماوت وامٍ شرکت پردیسان فىايران ویري با شرکت برق مىطقٍ 5

 اقدام ي پیگیری جُت مطالبات شرکت یاسان از شرکت صاویر  6

 اقدام ي پیگیری برای حل اختالف شرکت اتاویر ي گريٌ صىعتی شمال غرب 7

 ی کٍ در خرید ساختمان مشاکت ومًدٌ اودیَااوجام مکاتبٍ ي پیگیری برای يصًل مطالبات شرکت 8

 اقدام ي پیگیری قرارداد تامیه تجُیسات پست امیرکبیر سمىان ي شرکت ريشه گستر تًس  9

 رسیدگی بٍ مًارد اختالف شرکت خدمات مُىدسی آفریىٍ طًس  11

 بررسی ي اقدام در مًرد اختالف شرکت آسیا بُیه برق ي شرکت پارس شار بارز  11

 اوجام دايری وسبت بٍ اختالف فیمابیه شرکت صىعتی مُرآباد ي اتاویر  12
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 عنوان کمیته: کمیته حمایت از ساخت داخل

 

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

 نبزق نیبزآلبی  ػلیطضب والّیآلبی  15 ّبی ترههیضٍؾب ٍ ًوبیٌسگبى وویتِ

 

  : خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته. 2

 تاریخ اقذامات و دستاوردهای کمیته ردیف

 1/2/92 جلؿِ ثب اًجوي ثْطُ ٍضی ایطاى ٍ تجبزل ًظط زض هَضز ػضَیت ؾٌسیىب زض اًجوي هصوَض 1

 17/2/92 ّئیت هسیطُحضَض زض هجوغ ػوَهی ذبًِ نٌؼت ٍ هؼسى اؾتبى تْطاى ٍ قطوت زض اًتربثبت ّئیت هسیطُ ٍ اًتربة زض  2

 4/2/92 تجبضت ذطاؾبى ضضَی ٍ اضؾبل پبؾدٍ هؼسى ٍ اظْبض ًظط وبضقٌبؾی زض هَضز ػسم ؾبذت ؾطوبثل فكبض لَی ؾبظهبى نٌؼت  3

 4/2/92 شضثبیجبى قطلی ٍ اضؾبل پبؾدآتجبضت ٍ هؼسى ٍ لبًَى اهَض گوطوی ؾبظهبى نٌؼت  121اظْبض ًظط وبضقٌبؾی زض هَضز اؾتفبزُ اظ هبزُ  4

 2/2/92 اظْبض ًظط وبضقٌبؾی زض هَضز تسٍیي اؾتبًساضز ثطچؿت اًطغی 5

  ّبی هجلؽاظْبض ًظط وبضقٌبؾی زض هَضز پبیف هحیط وؿت ٍ وبض هطوع پػٍّف 6

 13/3/92 ّب ٍ اًتظبضات اظ زٍلت آیٌسُ ثطگعاضوٌٌسُ وٌفسضاؾیَى نٌؼت ایطاىقطوت زض ّوبیف ذَاؾتِ 7

 29/2/92 هؼسى ٍ تجبضتٍ ٍ پیكىؿَتبى نٌؼت ثطق ثِ ٍظاضت نٌؼت  هؼطفی ٍاحسّبی نٌؼتی ًوًَِ 8

 21/3/92 هؼطفی ٍاحسّبی تَلیسی ػضَ ؾٌسیىب جْت زضیبفت تؿْیالت ؾطهبیِ زض گطزـ ثِ ٍظاضت نٌؼت هؼسى ٍ تجبضت 9

 4/4/92 تبثلَ ٍ پؿتّبی جطیب ظیبز ؾبذت زاذل ثِ اػضبی وویتِ ّبی ؾبظًسگبى اضؾبل ًبهِ تبئیسیِ تَاًیط زض هَضز ضلِ 10

 21/3/92 زضنس هجلؾ وبال زض ظهبى گكبیف اػتجبض 130ّبی ػضَ ثِ پطزاذت اضائِ هكىالت قطوت 11

 4/4/92 هؼسى اؾتبى تْطاىٍ لبًَى هبلیبت ثط اضظـ افعٍزُ اظ ططیك ذبًِ نٌؼت  38هبزُ  2پیگیطی زض هَضز تؿطیغ اجطای تجهطُ  12

 6/4/92 ثب ٍظاضت نٌؼت هؼسى تجبضت 92تیط هبُ ؾبل  10الی  1ٍ هكبضوت زض جْت ثطگعاضی هطاؾن زِّ تَلیس هلی اظ تبضید  ّوىبضی 13

 27/3/92 ثب ذبًِ نٌؼت ٍ هؼسى ایطاى 92ّوىبضی ٍ هكبضوت زض جكٌَاضُ ضٍظ هلی نٌؼت ٍ هؼسى ؾبل  14

 4/4/92 هؼسى ٍ تجبضتٍ وبض ٍ ؾطهبیِ هلی زض ٍظاضت نٌؼت ثطضؾی ضاّىبضّبی تحمك ؾیبؾت ولی تَلیس هلی حوبیت اظ  15

16 
ثحث ٍ تجبزل ًظط زض هَضز تْیِ ، تبهیي هٌبثغ هبلی اضظی ٍ ضیبلی اظ نٌسٍق تَؾؼِ هلی ثحث ٍ تجبزل ًظط اػضبی وویتِ زض ذهَل

 پیكٌْبزات ٍ اٍلَیت ّب ثِ زٍلت جسیس
12/4/92 

 8/4/92 1392زض ثَزجِ ؾبل  121گوطوی هبزُ اظْبض ًظط وبضقٌبؾی زض ثبضُ لغَ هؼبفیت  17

18 
یٌسُ ثِ هٌبؾجت گطاهیساقت ضٍظ نٌؼت ٍ هؼسى ثطگعاضوٌٌسُ وٌفسضاؾیَى نٌؼت ؾبلي پَیف آّب ٍ اًتظبضات اظ زٍلت حضَض زض ّوبیف ذَاؾتِ

 هطوع هطبلؼبت ثْطُ ٍضی ٍ هٌبثغ اًؿبًی
5/4/92 
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 تاریخ اقذامات و دستاوردهای کمیته ردیف

19 
قطیف جْت ثطگعاضی پٌجویي ّوبیف هلی اضتمبی تَاى زاذلی ثب ضٍیىطز اضائِ تجبضة ٍ  زاًكگبُ ّوىبضی ثب هطوع هطبلؼبت تىٌَلَغی

 الوللیزؾتبٍضزّبی هَفك زاذلی ٍ ثیي
30/4/92 

 1/5/92 هؼسى ٍ تجبضتٍ اظْبض ًظط وبضقٌبؾی جْت تَلیس زؾتِ ؾین هَضز ههطف زض ٍاگي هتطٍ ٍ اضؾبل پبؾد ثِ ٍظاضت نٌؼت  20

 29/5/92 هؼسى ٍ تجبضتٍ زل ًظط زض ذهَل ثطًبهِ پیكٌْبزی آلبی هٌْسؼ ًؼوت ظازُ ثؼٌَاى ٍظیط نٌؼت بثحث ٍ تج 21

 7/5/92 هؼسى ٍ تجبضتٍ ویلَ ٍلت ٍ اضؾبل پبؾد ثِ ٍظاضت نٌؼت  20اظْبض ًظط وبضقٌبؾی جْت ؾبذت پؿت ووپىت  22

 23/5/92 زض هحل پػٍّكگبُ ًیطٍ "ّب ی وكَضفطنت ّبی ؾطهبیِ گصاضی زض ططح ّبی ثْیٌِ ؾبظی ًیطٍگبُ "حضَض زض ّوبیف  23

 17/6/92 قَضای ؾیبؾت گصاضی ًوبیكگبُ ثطق تْطاىاضائِ اطالػبت ٍ گعاضقبت هَضز ًیبظ ثطای  24

 26/6/92 اظْبض ًظط وبضقٌبؾی زض هَضز هفهل وبثل فیجط ًَضی هَضز ًیبظ قطوت ضاُ آّي ٍ اضؾبل پبؾد ثِ ٍظاضت نٌؼت هؼسى ٍ تجبضت 25

 30/6/92 ٍ ٌّسّبی تَلیسی ػضَ ثِ ضئیؽ قَضای هكتطن ایطاى تْیِ ٍ اضؾبل ًبهِ ثطای ضفغ هكىل یىی اظ قطوت 26

 26/6/92 اضائِ گعاضـ زض ذهَل هَاًغ تَلیس ٍ تالـ ثطای ضفغ آى ثِ ذبًِ نٌؼت هؼسى ٍ تجبضت اؾتبى تْطاى 27

 19/6/92 تْیِ ٍ اضؾبل ًبهِ ثِ آلبی زٍؾت حؿیٌی ثؼٌَاى لبئن همبم ٍظیط نٌؼت هؼسى ٍ تجبضت ٍ تمبضبی ٍلت هاللبت ثطای اػضبی ّئیت هسیطُ 28

 15/7/92 ضؾبًی ٍ اضؾبل پیف ًَیؽ طجمِ ثٌسی ٍ تكریم نالحیت ؾبظًسگبى ثِ اػضبی وویتِ ّبی ؾبظًسگبى ؾٌسیىب جْت اظْبض ًظطاطالع  29

 28/7/92 تْیِ ٍ اضؾبل ًبهِ ثِ البی حبئطی هسیط ػبهل تَاًیط جْت حوبیت اظ تَلیس ولیس هیٌیبتَضی اؾتبًساضز ؾبذت زاذل 30

 9/9/92 زض هَضز اػالم پطٍغُ ّبئی وِ ًیبظ ثِ جصة ؾطهبیِ گصاض ذبضجی هی ثبقس ّبی ػضَاؾتؼالم اظ قطوت 31

 9/9/92 ّبی تَلیسی شیٌفغ)ذَـ ذلك( ٍ اثالؽ آى ثِ قطوت پیگیطی ٍ زضیبفت پبؾد ًبهِ اظ ططف آلبی حبئطی 32

 10/7/92 ّبی شیٌفغهیٌیبتَضی ثب قطوتجلؿِ ثحث ٍ تجبزل ًظط زض هَضز ٍضؼیت ووی ٍ ویفی تَلیس ٍ ػطضِ ٍ فطٍـ ولیس ّبی  33

 5/9/92 تْیِ ٍ اضؾبل ًبهِ زض هَضز هكىالت اؾٌبزی تطذیم وبال اظ گوطوبت 34

35 
هؼسى ٍ تجبضت زض هَضز ٍضؼیت پطٍغُ ّبی هتَلف قسُ نٌؼت  ٍ اضائِ گعاضـ ثِ آلبی ؾیٌىی هؼبٍى تَؾؼِ ثبظضگبًی زاذلی ٍظاضت نٌؼت

 ثطق
5/9/92 

 22/10/92 1393جلؿِ ٍثحث ٍ تجبزل ًظط زض هَضز پیكٌْبزات حمَق گوطوی وبالّب ٍ الالم ثطلی ثطای ؾبل ثطگعاضی  36

 14/10/92 هؼسى ٍ تجبضتٍ ثحث ٍ تجبزل ًظط زض هَضز انالح ٍ ؾبظهبًسّی وبضگطٍُ ثطضؾی ؾبذت زاذل ططحْب زض ٍظاضت نٌؼت  37

 4/10/92 تجبضت زض هَضز اجطای لبًَى حساوثط اؾتفبزُ اظ تَاى زاذلی ٍ هؼسى ٍ ًبهِ ثِ آلبی زٍؾت حؿیٌی لبئن همبم ٍظیط نٌؼت 38

 4/10/92 تجبضت زض هَضز اجطای لبًَى حساوثط اؾتفبزُ اظ تَاى زاذلی ٍ هؼسى ٍ ًبهِ ثِ آلبی نبلحی ًیب هؼبٍى ٍظیط نٌؼت 39

 4/10/92 تجبضت زض هَضز اجطای لبًَى حساوثط اؾتفبزُ اظ تَاى زاذلی ٍ هؼسى ٍ ًبهِ ثِ آلبی اثَیی هْطیعی هؼبٍى ٍظیط نٌؼت 40

 1/11/92 تجبضتٍ هؼسى ٍ جلؿِ وبضگطٍُ ؾطهبیِ گصاضی ٍ تبهیي هبلی هؼبًٍت ثطًبهِ ضیعی ٍظاضت نٌؼت  41

 22/10/92 اوثط تَاى زاذلیجلؿِ ثب هسیط ول ّوبٌّگی ٍ ًظبضت اهَض ظیط ثٌبئی ضیبؾت جوَْض زض هَضز اجطای لبًَى اؾتفبزُ اظ حس 42
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 تاریخ اقذامات و دستاوردهای کمیته ردیف

 30/11/92 اظْبض ًظط وبضقٌبؾی زض هَضز الالم ٍ تجْیعات ضٍقٌبئی هَضز ًیبظ قطوت ضاُ آّي ٍ اضؾبل پبؾد ثِ ٍظاضت نٌؼت هؼسى ٍ تجبضت 43

 13/12/92 جلؿِ ثطضؾی ضاّىبضّبی اجطای ّطچِ ثْتط لبًَى حساوثط اؾتفبزُ اظ تَاى زاذلی 44

45 
ُ  49909/ت 169061اػضب ی ؾٌسیىب زض هَضز لبًَى تؿْیل اػطبی تؿْیالت ثبًىی ٍ وبّف ّعیٌِ ّبی ططح ّب ههَثِ اطالع ضؾبًی ثِ 

 8/11/92هَضخ 
8/11/92 

 12/12/92 ّب ٍ تْیِ ًبهِ هكتطن ثِ ٍظاضت نٌؼت هؼسى ٍ تجبضت زض ضاؾتبی اجطای لبًَى حساوثط اؾتفبزُ اظ تَاى زاذلیّوبٌّگی ثب تكىل 46

 26/12/92 ظ جولِ ًوبیٌسُ ؾٌسیىب زض ٍظاضت نٌؼت هؼسى ٍ تجبضت زض هَضز اجطای لبًَى حساوثطاّب جلؿِ تكىل 47

 16/1/93 اطالع ضؾبًی ثِ اػضب ی  قطوتْبی ؾبظًسُ زض هَضز زؾتَضالؼول چگًَگی ضؾیسگی ثِ ایفبی تؼْسات اضظی گصقتِ 48

49 
اًجوي  –اًجوي ؾبظًسگبى تجْیعات نٌؼتی : حساوثط اؾتفبزُ اظ تَاى زاذلی ثب تكىلْبیجلؿِ وبضگطٍُ تسٍیي ائیي ًبهِ اجطائی لبًَى 

 اًجوي ؾبظًسگبى تجْیعات ًفت –جبهؼِ هٌْسؾبى هكبٍض  –اتَهبؾیَى 
20/1/93 

 6/2/93 بی وكف هتطٍزض هَضز ثَهی ؾبظی في اٍضی ؾبذت پؿت ّ 44تْیِ ٍ اضؾبل ًبهِ ثِ ضئیؽ ووؿیَى حوبیت اظ تَلیس هلی ٍ ًظبضت ثطانل  50

 7/2/93 اطالع ضؾبًی ثِ اػضب زض هَضز تؿْیالت زضیبفتی اظ حؿبة شذیطُ اضظی 51

52 
اًجوي  –جلؿِ وبضگطٍُ تسٍیي ائیي ًبهِ اجطائی لبًَى حساوثط اؾتفبزُ اظ تَاى زاذلی ثب تكىلْبی اًجوي ؾبظًسگبى تجْیعات نٌؼتی 

 ؾبظًسگبى تجْیعات ًفتاًجوي  –جبهؼِ هٌْسؾبى هكبٍض  –اتَهبؾیَى 
9/2/93 

 13/2/93 "اضظیبثی اهىبى ؾٌجی ثَهی ؾبظی پؿت ّبی ثطق هتطٍ ٍ چبلف ّبی پیف ضٍ  "هؼطفی قطوتْبی ػضَ جْت حضَض زض ؾویٌبض  53

 13/2/93 ثطضؾی وبضقٌبؾی زض هَضز ػسم ؾبذت زاذل ضاوتَض قبًت ٍ ًَتطال 54

 13/2/93 ى پطزاذت قسُ اؾتآ فطایٌس تطذیم وبالّبئی وِ نس زض نس هؼبزل ضیبلیاطالع ضؾبًی ثِ اػضب زض هَضز تؿْیل  55

56 
اضظیبثی اهىبى ؾٌجی ثَهی ؾبظی پؿت ّبی ثطق هتطٍ ٍ چبلف ّبی پیف  "ّوىبضی ٍ ّوبٌّگی ٍ  ثطًبهِ ضیعی زض جْت ثطگعاضی ؾویٌبض 

 ثب هجطی ٍ ثطگعاض وٌٌسُ ؾویٌبض "ضٍ
16/2/93 

 20/2/93 هؼسى ٍ تجبضت وبقبى تْیِ پبؾد زض هَضز ػسم ؾبذت ثِ ازاضُ نٌؼت ٍثطضؾی وبضقٌبؾی ٍ  57

58 
.. زض ٍظاضت . جلؿِ ثحث ٍ تجبزل ًظط زض هَضز تْیِ ائیي ًبهِ اجطائی لبًَى حساوثط ٍ چگًَگی وبضقٌبؾی پطًٍسُ ّبی اؾتؼالهی اظ ثبًىْب ٍ

 هؼسى ٍ تجبضت نٌؼت ٍ
3/3/93 

 20/2/93 ضَ زض هَضز اًتربة ٍاحس تَلیس ًوًَِ وكَضیاطالع ضؾبًی ثِ قطوتْبی ػ 59

 4/3/93 جلؿِ وبضقٌبؾی تؼییي ضطایت هبلیبتی زض وویؿیَى تؼییي ضطایت هبلیبتی 60

61 
اًجوي  –اًجوي ؾبظًسگبى تجْیعات نٌؼتی  جلؿِ وبضگطٍُ تسٍیي ائیي ًبهِ اجطائی لبًَى حساوثط اؾتفبزُ اظ تَاى زاذلی ثب تكىلْبی

 اًجوي ؾبظًسگبى تجْیعات ًفت –جبهؼِ هٌْسؾبى هكبٍض  –اتَهبؾیَى 
10/3/93 

 26/3/93 جلؿِ ثطضؾی وبضقٌبؾی ػسم ؾبذت تجْیعات ًیطٍ گبّی  ٍظاضت نٌؼت هؼسى ٍ تجبضت 62

 19/3/93 ز ًیبظ حول ٍ ًمل ضیلی هتطٍاؾتؼالم اظ قطوتْبی ػضَ زض جْت قٌبؾبئی تَاًوٌسیْبی اػضب ی ؾٌسیىب زض تبهیي تجْیعات ٍ ذسهبت هَض 63

 21/3/93 اضؾبل ًبهِ ٍ هؼطفی ًوبیٌسُ ؾٌسیىب زض وویتِ هكَضتی پیگیطی اجطای لبًَى حساوثط 64
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65 
اًجوي  –اًجوي ؾبظًسگبى تجْیعات نٌؼتی  جلؿِ وبضگطٍُ تسٍیي ائیي ًبهِ اجطائی لبًَى حساوثط اؾتفبزُ اظ تَاى زاذلی ثب تكىلْبی

 اًجوي ؾبظًسگبى تجْیعات ًفت –جبهؼِ هٌْسؾبى هكبٍض  –اتَهبؾیَى 
19/3/93 

66 
زوتط طیت ًیب  ٍظیط اهَض  –زوتط ضثیؼی  ٍظیط تؼبٍى ٍ وبض ٍ ضفبُ اجتوبػی  -اضؾبل ًبهِ ثِ آلبی قطیؼتوساضی هؼبٍ ى اجطائی ضئیؽ جوَْض  

 ض هَضز اثطاظ ًگطاًی اظ ػسم اجطای لبًَى حساوثط زض پطٍغ ّبی فبیٌبًؽالتهبزی ٍ زاضائی ز
26/3/93 

 19/3/93 شلبًَى ثطًبهِ پٌجن 76اؾتؼالم اظ قطوتْبی ػضَ زض جْت قٌبؾبئی لَاًیي ٍ ههَثبت ٍ ثركٌبهِ ّبی هعاحن تَلیس زض ضاؾتبی اجطای هبزُ  67

 26/3/93 اظ تؿْیالت نٌسٍق تَؾؼِ هلیاطالع ضؾبًی ثِ اػضب زض هَضز چگًَگی اؾتفبزُ  68

 25/3/93 اطالع ضؾبًی ثِ قطوتْبی ؾبظًسُ تطاًؿفَضهبتَض اظ هٌبلهبت اػالم قسُ اظ ؾَی ٍظاضت ثطق ؾَضیِ 69

 25/4/93 اطالع ضؾبًی ثِ قطوتْبی ؾبظًسُ وٌتَضاظ هٌبلهبت اػالم قسُ اظ ؾَی ٍظاضت ثطق ؾَضیِ 70

 934//25 ؾبظًسُ فیَظ اظ هٌبلهبت اػالم قسُ اظ ؾَی ٍظاضت ثطق ؾَضیِاطالع ضؾبًی ثِ قطوتْبی  71

 25/4/93 اطالع ضؾبًی ثِ قطوتْبی ؾبظًسُ ثطلگیط اظ هٌبلهبت اػالم قسُ اظ ؾَی ٍظاضت ثطق ؾَضیِ 72

 17/4/93 ت ّبی وكف هتطٍوویؿیَى نٌؼت هؼسى هجلؽ زض هَضز ثَهی ؾبظی ؾبذت زاذل پؿ –تْیِ ٍ اضؾبل ًبهِ ثِ وویؿیَى اًطغی هجلؽ  73

74 
 ًظط تجبزل ٍ ثحث – زاذلی هكبثِ وبالّبی ذبضجی ذطیس هوٌَػیت فْطؾت هَضز زض ًظط تجبزل ٍ ثحث –جلؿِ وویتِ حوبیت اظ ؾبذت زاذل 

 َاى زاذلیتزض هَضز چگًَگی اجطای لبًَى حساوثط اؾتفبزُ اظ 
8/4/93 

75 
اًجوي  –جلؿِ وبضگطٍُ تسٍیي ائیي ًبهِ اجطائی لبًَى حساوثط اؾتفبزُ اظ تَاى زاذلی ثب تكىلْبی اًجوي ؾبظًسگبى تجْیعات نٌؼتی 

 اًجوي ؾبظًسگبى تجْیعات ًفت –جبهؼِ هٌْسؾبى هكبٍض  –اتَهبؾیَى 
7/4/93 

 1/4/93 پیكىؿَت نٌؼت ثطقاطالع ضؾبًی ثِ قطوتْبی ػضَ جْت تىویل فطهْبی ٍاحس تَلیسی ًوًَِ ٍ  76

 31/4/93 وتبة همطضات نبزضات ٍ ٍاضزات 84هٌسضجبت یب ززاقت فهل  8اضؾبال ًبهِ ثِ ٍظاضت نٌؼت ٍ هؼسى ٍ تجبضت ٍ تمبضبی انالح ثٌس  77

 1/5/93 زضیبفت پبؾدپیگیطی اجطائ التهبز همبٍهتی ٍ لبًَى اؾتفبزُ اظ حساوثط تَاى زاذلی زض پطٍغ ُ ّبی هتطٍ اظ وویؿیَى هجلؽ ٍ  78

79 
ثطضؾی ٍ تْیِ ًبهِ جْت لطاض گطفتي هحهَالت تؼسازی اظ قطوتْبی ػضَ زض فْطؾت هوٌَػیت ذطیس اظ ذبضج وبالّبی هكبثِ ؾبذت زاذل  

 ثِ ٍظاضت نٌؼت هؼسى ٍ تجبضت
11/5/93 

80 
اًجوي  –اًجوي ؾبظًسگبى تجْیعات نٌؼتی  :تكىلْبیجلؿِ وبضگطٍُ تسٍیي ائیي ًبهِ اجطائی لبًَى حساوثط اؾتفبزُ اظ تَاى زاذلی ثب 

 اًجوي ؾبظًسگبى تجْیعات ًفت –جبهؼِ هٌْسؾبى هكبٍض  –اتَهبؾیَى 
20/5/93 

 14/5/93 اؾتؼالم اظ قطوتْبی ػضَ زض ذهَل ػوسُ هكىالت ٍاحس ّبی تَلیسی ٍ جوغ اٍضی ًظطات ّوطاُ ثب اضائِ ضاُ وبض 81

 15/5/93 ز ػسم ؾبذت ضاوتَض ًَتطال اظ ٍظاضت نٌؼت هؼسى ٍ تجبضتاضؾبل ًبهِ ٍ پیگیطی زض هَض 82

 www.iets.mporg.ir 29/5/93 اطالع ضؾبًی ثِ قطوتْبی ػضَ جْت ًظبضت ثطحؿي اجطای لبًَى حساوثط ثب تَجِ ثِ هٌبلهبت هٌسضج زض ؾبیت  83

 25/5/93 تؿْیالت فبیٌبًؽاطالع ض ؾبًی ثِ قطوتْبی تَلیسی ػضَ ؾٌسیىب زض جْت اؾتفبزُ اظ  84

 8/6/93 اضؾبل ًبهِ ثِ آلبی ًبزضی هؼبٍى گوطن ایطاى زض ذهَل تؼییي گوطوبت ترههی ثطای نٌبیغ ثطق ٍ الىتطًٍیه 85
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86 
ٍظاضت جلؿِ ثطضؾی تجؼبت اؾتفبزُ اظ اضظ هتمبضی جْت ٍاضزات الالم ٍ هَاز اٍلیِ هَضز ًیبظ نٌؼت ثطق ٍ پیگیطی ًبهِ ّبی اضؾبلی اػضب ثِ 

 نٌؼت هؼسى ٍ تجبضت
9/6/93 

 10/6/93 ثطضؾی ٍ قٌبؾبئی تَلیس وٌٌسگبى ثطق گیط ٍ هؼطفی ثِ قطوت تبم ایطاى ذَزضٍ 87

88 
وتبة همطضات نبزضات ٍ ٍاضزات زض ٍظاضت نٌؼت ٍ  84هٌسضجبت یب ززاقت فهل  8جلؿِ   ثطضؾی تمبضبی ؾٌسیىب زض ذهَل انالح ثٌس 

 هؼسى ٍ تجبضت
16/6/93 

 
 هكىالت جبضی تَلیسوٌٌسگبى  -1

 هكىالت تبهیي هَاز اٍلیِ  -

 ، هكىالت تغییطات ًطخ اضظ ٍ تبهیي ٍ اًتمبل اضظ هكىالت ووجَز ًمسیٌگی جْت تبهیي هَاز اٍلیِ -

 هكىالت تبثیط اجطای لبًَى ّسفوٌس وطزى یبضاًِ ّب ثطتَلیس زاذلی  -

 ػسم قفبفیت زض اجطای لبًَى هوٌَػیت ذطیس وبالّبی ذبضجی هكبثِ ؾبذت زاذل  -

 هكىالت اثطات تحطین ثط تَلیس  -

 هكىالت لطاضزازّب  -2

 پیگیطی انالح ًطخ اضظ زض لطاضزازّب  -

 هكىالت تؼییي ضطیت تطجیحی الالم ؾبذت زاذل زض هٌبلهبت -

 هكىالت هطبلجبت  -

 لَهیٌیَم زض لطاضزازّب آاظ لجیل هؽ ٍ هكىالت ػسم انالح تغییطات لیوت فلعات  -

 هكىالت ضوَز التهبزی ٍ ػسم  اهىبى ثطًبهِ ضیعی تَلیس ثسلیل ًساقتي ثبظاض زاذلی  -3

 ػسم اهىبى اؾتفبزُ قطوتْبی وَچه ٍ هتَؾط اظ  پطٍغُ ّبی فبیٌبًؽ ٍ ٍاضزات تجْیعات تحت پَقف  فبیٌبًؽ -4

ثبػث  یٌسُ فؼبلیت نٌؼت ؾبظًسگبى تجْیعات ثطلی ذطط ًبن ذَاّس ثَز ٍآهتَلف ًوَزُ اؾت ٍ ایي ثطای  فضبی وؿت ٍ وبض فؼلی ولیِ فؼبلیتْبی تَؾؼِ ای ضا -5
  .ػمت هبًسگی تىٌَلَغیىی زض ایي نٌؼت هی گطزز
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 مدیریت توسعه تکنولوژی کمیته عنوان کمیته: 

 . اطالعات کمیته: 1

 دبیر کمیته: آقای صادق صیاد

 

 . خالصه اقدامات و دستاوردهای: 2

ارتثاطات ٍ في آٍری ًَیي ٍ کسة ٍ کار داًص تٌیاى اتاق تازرگاًی صٌایغ ٍ هؼادى ایراى ٍ ػذم تا تَجِ تِ ػضَیت سٌذیکای صٌؼت ترق در کویسیَى في آٍری اطالػات ٍ 
فضای کسة ٍ کار ٍ  فؼال تَدى کویتِ هذیریت تَسؼِ تکٌَلَشی سٌذیکا تذلیل ػذم استقثال ضرکتْا در فؼالیتْای تَسؼِ تکٌَلَشی تخاطر هطکالت ٍ ضرایط تحراًی

حوایت از ساخت داخل رکر گردیذ هذتی است کویتِ حَصلِ تحث ٍ تررسی پیراهَى هَضَع تحقیق ٍ تَسؼِ ٍ تَسؼِ تکٌَلَشی را ًذارد تا ایي هطکالتی کِ در گسارش کویتِ 
 حال دتیر کویتِ در جلسات کویسیَى هرتَطِ در اتاق تازرگاًی صٌایغ ٍ هؼادى ضرکت ٍ هطالة هرتَطِ را پیگیری هی ًوایذ. 

 

 

 دستاوردهای کمیتهاقذامات و  ردیف
 تاریخ

1 
سیاست  –کویسیَى هرتَطِ در اتاق ایراى تا هحَریت الف  92تحث ٍ تثادل ًظر در هَرد ترًاهِ پیطٌْادی فٌاٍری ًَیي ٍ داًص تٌیاى سال 

 ترًاهِ کاری -اٍلَیت ّا ج -کلی ب
20/1/92 

 ICT  9/4/92ًوایٌذگاى تخص خصَصی در حَزُ  )سازهاى تَسؼِ صٌؼتی هلل هتحذ( ٍ   ٍ ترگساری ًطست هطترک ًوایٌذُ یًَیذ 2

 28/3/92 ٍری هَاًغ هَجَد ترسر راُ تَسؼِ اقتصادی صٌؼت داًص تٌیاى آارائِ گسارش کارضٌاسی در هَرد جوغ  3

 5/3/92 اظْار ًظر کارضٌاسی در هَرد الیحِ تَسؼِ صٌایغ تا فٌاٍری پیطرفتِ تِ هؼاًٍت ػلوی ٍ فٌاٍری ریاست جوَْری  4

5 
ٍری ًَیي ٍ کسة ٍ کار داًص تٌیاى اتاق ایراى ٍ ارائِ گسارش ٍ آحضَر در هجوغ ػوَهی کویسیَى في اٍری اطالػات ٍ ارتثاطات ٍ في 

  اًتخاب ًوایٌذُ سٌذیکای صٌؼت ترق تؼٌَاى رئیس کوسیَى 

 9/4/92 ارائِ گسارش از هطکالت هَجَد ٍ راُ کارّای پیطٌْادی تؼٌَاى ترًاهِ پیطٌْادی تِ دٍلت یازدّن  6

 16/11/92 تطخیص صالحیت ضرکت ّای داًص تٌیاى ٍ ًحَُ احراز هجَز داًص تٌیاىحضَر در جلسِ اضٌائی تا رًٍذ ارزیاتی ٍ  7

 29/11/92 حضَر در جلسِ هجوغ تطکل ّای فٌاٍری اطالػات ٍ ارتثاطات  8
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 عنوان کمیته: کمیته عضویت و روابط عمومی

 

 اطالعات کمیته:  . 1
 دبیر کمیته رئیس کمیته کمیتهتعذاد اعضای 

 مُزآلای سپُز تزسی    آلای سیذ احمذ علی عاملی      وفز 7

 

    :1332در سال  عضویتواحد خالصه اقدامات . 2 

  جذیذ ضزوت َای ضىاسایی ي جذب 

  پیگیزی تمذیذ عضًیت اعضا ي مغالثات حك عضًیت 

  ،ياحذَای مختلف سىذیىاگشارضات تٍ ومیتٍ َا ي  ارائٍ ثثت ي وگُذاری ولیٍ مذاوزات، مىاتثات ي ارجاعات مزتثظ تا پزداخت حك عضًیت اعضا ي پیگیزی 

 در ريیذادَا، َمایص َا ي ومایطگاٌ مزتثظ تا صىعت تزق ي اوزصی  حضًر فعال 

 ٍَا ي وُادَای مزتثظ تٍ ستان فارسی ي اوگلیسیَای عضً تٍ ساسمانَای درخًاستی ضزوتصذير معزفی وام 

 )ٌتعییه جایشٌ خًش حساتی تزای اعضا ) تا تصًیة َیأت مذیز 

 صذير وارت عضًیت اعضا 

 وُادَای مزتثظ ي تخص َای داخلی سىذیىا َا يارائٍ تٍ ساسمان   اس اعضای سىذیىا ي ضذٌ عات تٍ ريستُیٍ گشارضات ي تاوه اعال 

 جُت حفظ اعضا در  تعامل ي جلة رضایتمىذی اعضاپزداخت حك عضًیت تزخی اس ضزوت َای عضً ي تالش تزای  تأخیز در یا  پایص ي تزرسی علت اوصزاف ي

 جمع خاوًادٌ سىذیىا 

  تا تًجٍ تٍ استمزار سیستم مذیزیت ضىایات اعضا َا ي ضىایات اعضای سىذیىا در ياحذ عضًیت درخًاستثثت ي پیگیزیISO 20001-1002  ٍي گشارش ت

 دتیز سىذیىا ي ومیتٍ َای مزتثظ

 

   :1333در سال  خالصه دستاوردهای کمیته. 3

  ضزوت عضً جذیذ تٍ جمع اعضای سىذیىا 55جذب 

  ضزوت عضً 333يصًل ي تسًیٍ حك عضًیت 

  سال متًالی سًمیهي اوتخاب تٍ عىًان تطىل ومًوٍ صادراتی وطًر تزای  وطًر تىمیل مذارن مزتًط تٍ اوتخاب تطىل صادراتی ومًوٍمستىذساسی ي 

  یزوىفزاوس ضثىٍ َای تًسیع ویزيی تزق وطًر اس ضزوت تًاو َجذَمیهدریافت لًح تمذیز تاتت تزگشاری مًفك وىفزاوس ي ومایطگاٌ جاوثی 

  ومایطگاٌ صىعت تزق مطُذ َفتمیهدریافت لًح تمذیز تاتت حمایت ي مطاروت در تزگشاری 

  المللی اوزصی َای تجذیذپذیزومایطگاٌ تیه چُارمیهدریافت لًح تمذیز تاتت حمایت ي مطاروت در تزگشاری 

 ٍعىًان غزفٍ تزتز ومایطگاٌ حضًر مًفك ي مًثز در سیشدَمیه ومایطگاٌ تیه المللی صىعت تزق ایزان ي واوذیذ ضذن ت 

 تزگشاری مًفك پايیًن صىعت تزق در ومایطگاٌ اوزصی ویص 

 حضًر در ومایطگاٌ تیه المللی صىعت تزق عزاق 

  حضًر در ريیذادَا ي ومایطگاٌ َای داخلی 
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 عنوان کمیته: کمیته همکاری های مشترک و خصوصی سازی

 

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

 صبدق صیبدآلبی  بخشی ػلیآلبی  11

 

 جلسه  11 :کمیته تشکیل شده تعداد جلسات. 2

   :. خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته3

 تاریخ اقذامات و دستاوردهای کمیته ردیف

1 
گشارش در هَرد ایجبد شزوت تجبری سٌذیىب بِ ّئیت هذیزُ ٍ هَافمت ّئیت هذیزُ بب تشىیل شزوت ٍ اًتخبة ّئیت هَسس ٍ ًیش اػضبی 

 ّئیت هذیزُ ٍ هذیز ػبهل شزوت تجبری 

1/2/92 

 22/2/92 جلسِ اػضبی ّئیت هذیزُ شزوت تجبری در هَرد فزایٌذ فؼبل وزدى شزوت  2

 12/3/92 خزیي ٍضؼیت خصَصی سبسی در صٌؼت بزق آبحج ٍ تببدل ًظز در هَرد  ؛جلسِ وویتِ 3

 33/4/92 جلسِ ّئیت هذیزُ شزوت تجبری سٌذیىب  4

5 
بحج ٍ تببدل ًظز در هَردػولىزد خصَصی سبسی در صٌؼت بزق در دٍلت ًْن ٍ دّن ٍ تْیِ گشارش پیشٌْبدی بزای دٍلت  ؛جلسِ وویتِ

 یبسدّن

6/5/92 

6 
بحج ٍ تببدل ًظز در هَردػولىزد خصَصی سبسی در صٌؼت بزق در دٍلت ًْن ٍ دّن ٍ تْیِ گشارش پیشٌْبدی بزای دٍلت  ؛وویتِجلسِ 

 یبسدّن

3/6/92 

7 
ىب ٍ تبزیه اًتصبة بِ ایشبى ٍ اػالم اهبدگی سٌذی 44تْیِ ٍ ارسبل ًبهِ بِ آلبی ویَهزث حیذری ًوبیٌذُ تبم االختیبر ٍسیز ًیزٍ در اجزای اصل 

 44بزای ّوىبری در سهیٌِ حسي اجزای اصل 

 

 31/6/92 ابالغیِ طزح رًٍك التصبدی  3بحج ٍ تببدل ًظز در هَرد بٌذ  ؛جلسِ وویتِ 8

 12/8/92 خزیي ٍضؼیت خصَصی سبسی در صٌؼت بزقآبحج ٍ تببدل ًظز در هَرد  ؛جلسِ وویتِ 9

13 
بحج ٍ ٍ جلسِ هشتزن بب وویتِ هبلی ٍ فبیٌبًس در هَرد بزرسی راّْبی تبهیي هبلی بب تَجِ بِ ػذم تىبفَی بَدجِ ػوزاًی بزای پزٍصُ ّب 

 بحج ٍ تببدل ًظز در هَرد هفبدتفبّن ًبهِ ّوىبری بب ببًهٍ  تببدل ًظز در هَرد تشىیل وبرگزٍُ هشتزن سٌذیىب ٍ ببًه التصبد ًَیي

13/9/92 

 3/9/92 جلسِ هشتزن بب هذیزاى دفتز شزق ببًه التصبد ًَیي ٍ ٍ اظْبر توبیل هذیزاى ببًىْب بزای ّوىبری بب سٌذیىب  11

12 
بحج ٍ تببدل ًظز در هَرد ٍ جلسِ هشتزن بب وویتِ هبلی ٍ فبیٌبًس در هَرد بحج ٍ تببدل ًظز در هَرد ٍضؼیت ّوىبری ببًىْب بب سٌذیىب 

 ّبی فبیٌبًس شزوتْبی ػضَ در ارتببط بب پزٍصُ چگًَگی هشبروت ٍ ّوىبری

23/11/92 

 6/12/92 ی وِ لبدر بِ ارائِ خذهبت ببًىی پس اس تَافك صًَ هی ببشٌذ یّباطالع رسبًی در خصَص اسبهی ببًه 13
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 تاریخ اقذامات و دستاوردهای کمیته ردیف

 7/2/93 93بحج ٍ تببدل ًظز در هَرد تذٍیي اٍلَیت ّب ٍ بزًبهِ ّبی وویتِ در سبل  14

 7/2/93 ٍ هزٍری بز اخزیي ٍضؼیت خصَصی سبسی در صٌؼت بزق بحج ٍ تببدل ًظز 15

 1/4/93 ّبی تَسیغبحج ٍ تببدل ًظز در هَرد تغییز سبختبر صٌؼت بزق ٍ رًٍذ ٍاگذاری شزوت 16

 9/6/93 بب رٍیىزد خصَصی سبسی 1434بحج ٍ تببدل ًظز در هَرد استزاتضی ٍ سبختبر صٌؼت بزق تب افك  17

 



 

  سىذیکای صىعت برق ایران گزارش عملکرد  سىذیکا سالیاوه عادی عمًمی مجمع

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 های تخصصیگزارش عملکرد کمیته  
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 عنوان کمیته: کمیته سیستم های اتوماسیون

 

 اطالعات کمیته: . 1
 دبیر کمیته     رئیس کمیته  کمیته تعذاد اعضبی هیئت رئیسه کمیته شرکتهبی عضوتعذاد 

 ًقشُهشین خبًن  آقبی ایوبى سجبئی عضَ اغلی 5 88

 

   جلسه 33  :کمیته تشکیل شده تعداد جلسات. 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :. خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته3

 ردیف
 شرکت کننذگبن در جلسبت کمیته

 تعذاد غیبت تعذاد حضور
 شرکت نبم و نبم خبنوادگی

 1 99 ساًیي فشایٌذ گستش هَسی احوذیبى 1

 9 98 ّبی کٌتشل هخببشات ایشاىتبهیي سیستن ایوبى سجبئی 9

 5 95 بشسبمّبی فشاًگش اًذیطِ پیبم غفبسی 8

 5 95 ٍیستب جْبى ذیٌیال کَسٍش تبج 4

 19 18 پیوبى خغَط ضشق هْذی هذًی 5

 اقذامبت و دستبوردهبی کمیته ردیف

1 
ّبی عضَ ّبی ضشکتجْت پَضص کبهل ٍ تطشیح حَصُ ٍ گستشُ فعبلیت "کویتِ اتَهبسیَى ٍ هخببشات"تْیِ پشٍفبیل کویتِ ٍ تغییش ًبم آى بِ 

 ّبی غٌعتی هَاصیNGOّب ٍ خػَغبً جْت اسائِ بِ هشاجع ببال دستی کبسفشهبیی، سیبست گزاسی ٍ یب اًجوي

9 
ّبی اتَهبسیَى غٌعتی دس ساستبی هسبئل حقَقی هشبَط بِ غٌعت اتَهبسیَى ٍ هسبئل اهضبء تفبّن ًبهِ ّوکبسی هطتشک بب اًجوي غٌفی ضشکت

 ّبی هستقینهیي اجتوبعی ٍ هبلیبتهطتشک دس حَصُ سٌذیکب ٍ اًجوي ًظیش تب

8 
ٍ اسائِ گضاسش فعبلیت ٍ تعبهل بب  99الوللی غٌعت بشق آببى هبُ حضَس ّیئت سئیسِ کویتِ اتَهبسیَى ٍ هخببشات دس عَل بشگضاسی ًوبیطگبُ بیي

 ّبی غیشعضَ بِ عضَیت دس ایي کویتِّبی عضَ ایي کویتِ ٍ ّوچٌیي دعَت ضشکتضشکت

4 
ّبی عضَ، ّبی عضَ ٍ اسسبل بشای اعضبی کویتِ جْت تکویل، بوٌظَس بشٍصسسبًی فعبلیت ضشکتّبی ضشکتّب ٍ تَاًوٌذیفعبلیت ایجبد پشٍفبیل
 ّبی اًجبم ضذُ، ایجبد ببًک اعالعبتی جْت اسائِ بِ هشاجع ریشبظ ٍ استفبدُ خبظ کویتِ تفکیک پشٍطُ

 ّبی عضَ کویتِ اتَهبسیَى ٍ هخببشات ت ضشکتّوکبسی ٍ اعالم آهبدگی جْت اسصیببی ٍ تطخیع غالحی 5

6 
ّبی کبسبشدی ٍ ّبی عضَ )جْت استقبی سغح داًص ٍ تخػع پبیِ( ٍ دٍسُّبی آهَصضی کویتِ اتَهبسیَى ٍ هخببشات بشای ضشکتبشگضاسی دٍسُ

-ّب ٍ سٍشّبی فٌی ٍ سیستنّب ٍ تَاًوٌذیی)جْت بشسسی هطکالت هتذاٍل، هعشفی فٌبٍس ّب ٍ ًْبدّبی کبسفشهبئی ٍ دٍلتیساّبشدی بشای سبصهبى

 هخببشات تفکیک ضذُ اًذ.  -8کیفیت تَاى  -9اتَهبسیَى  -1ّبی ّب بِ گشٍُایي دٍسُ (ّبی قببل اسائِ.

7 
ست ساّبشدی سیضی ٍ ًظبهعبًٍت بشًبهِ بِ بٌذی غالحیت سبصًذگبى تجْیضات غٌعتیاعالم ًظش ًْبئی دس هَسد اسسبل پیص ًَیس دستَسالعول عبقِ

 سیبست جوَْسی

 ّبیی کِ اص فْشست اعضبی سٌذیکب خبسج ضذُ بَدًذدعَت بِ عضَیت ٍ تشغیب ضشکت 8

 اسفٌذ دس استبى اغفْبى 1بْوي لغبیت  83ّوکبسی بب بشگضاسکٌٌذگبى دٍهیي کٌگشُ اتَهبسیَى غٌعت بشق هَسخ  9

 هَسد حقَق گوشکی ٍ تعشفِ ٍاسدات سلِبشگضاسی جلسبت هطتشک بب کویتِ حوبیت اص سبخت داخل دس  13

11 
ّبی عضَ جْت ّوکبسی دس ّبی ضشکتّب ٍ تَاًوٌذیبشگضاسی جلسِ هطتشک بب ًوبیٌذگبى کویتِ تَسعِ غبدسات سٌذیکب ٍ اسائِ پشٍفبیل فعبلیت

 ّبی هطتشک غبدساتی بب کطَسّبی ّذفّب ٍ پشٍطُّبی کبسی قببل اسائِ ٍ هزاکشات تفبّن ًبهِصهیٌِ

 ّبی فطبس قَی سٌذیکب بشگضاسی جلسبت هطتشک بب ًوبیٌذگبى کویتِ سبصًذگبى پست 19

 ساز صنعت برقگير و تصميمها با حضور مديران تصميمريسي جهت برگساري سمينار ترويجي اتوماسيون پستبرنامه 18
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 عنوان کمیته: کمیته انزژی های تجدید پذیز

 

 اطالعات کمیته: . 1
 دبیر کمیته        رئیس کمیته   کمیته تعذاد اعضبی هیئت رئیسه کمیته شرکتهبی عضوتعذاد 

 سَفلَراحلِ قشلخبًن  هْذی بْزاهیآقبی  5 48

  بزگشار گزدیذ مِ آقبی حویذرضب صبلحی بِ عٌَاى رئیس مویتِ اًتخبة ضذًذ . ّیبت رئیسِ جذیذ در سبل  26/1/93اًتخبببت ّیبت رئیسِ جذیذ مویتِ در تبریخ
 جلسِ بزگشار مزدُ اًذ. 7جبری تبمٌَى 

 

  23جلسه در سال  7+  22جلسه در سال  13  :کمیته تشکیل شده تعداد جلسات. 2

  

 

 

 

 

 

  :. خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته3

 

 ردیف
 شرکت کننذگبن در جلسبت کمیته

 تعذاد غیبت تعذاد حضور
 شرکت نبم و نبم خبنوادگی

1 
2 
3 
4 
5 

 هْذی بْزاهی
 داٍٍد اضزفی پَر

 مبٍُ خذاهِ
 فزاهزس اٍیسی

 اهیزحسیي هیزآببدی
 

 پیزاهَى سیستن قطن
 سفیزًیزٍآفزیي

 سبهِ ذیاه عیصٌب يیهٌْذس
 فٌبٍراى فزا افشار

 یگزهبئ يیارم سه
 

9 
10 
10 
11 
8 

4 
3 
3 
2 
5 

 

 اقذامبت و دستبوردهبی کمیته  ردیف

 جوَْریّبی خَرضیذی هعبًٍت ًظبرت راّبزدی ریبستدر مبًَى ّوبٌّگی مبربزد سلَل "پیطٌْبد قیوت خزیذ بزق خَرضیذی  "تذٍیي ٍ ارائِ گشارش  1

 «(IJREّبی تجذیذ پذیز ضْزداری اصفْبى)هطتزك اًزصیمویتِ »عضَیت در  2

 ضزمتْبی عضَ مویتِ بِ تَاًیز ، ضزمتْبی  بزق هٌطقِ ای ٍ تَسیع سزاسز مطَر  هعزفی مویتِ ٍ تَاًوٌذی 3

 ای هزبَطِ هٌطقِارسیببی هطنالت هَجَد در  اسٌبد هٌبقصبت هزتبط بب فتٍَلتبئیل ٍ اًعنبس آًْب بِ ضزمتْبی تَاًیز ، تَسیع ٍ بزق  4

 ّبی تجذیذپذیزالوللی اًزصیالوللی بزق ٍ ًوبیطگبُ بیيتْیِ مبتبلَه مویتِ ٍ هعزفی ضزمتْبی عضَ مویتِ ٍ سهیٌِ فعبلیت آًْب جْت ارائِ در ًوبیطگبُ بیي 5

6 
تجذیذپذیز در بخص سبختوبى بِ ریبست سبسهبى ًظبم ّبی بزگشاری جلسِ هطتزك بب سبسهبى ًظبم هٌْذسی ٍ ارسبل گشارضی در رابطِ  بب مبربزد اًزصی

 هٌْذسی سبختوبى

 ٍری اًزصی ّبی تجذیذپذیز ٍ بْزُضزمت در ضطویي ًوبیطگبُ بیي الوللی اًزصی 7

8 
ّبی تجذیذپذیز ٍ اًزصیالوللی ّبی پزامٌذُ بزق خَرضیذی در حبضیِ ضطویي ًوبیطگبُ بیيّبی هَجَد در احذاث ًیزٍگبُّب ٍ چبلصبزگشاری هیشگزد فزصت

 هقبم ٍسیز ًیزٍ ، هذیزعبهل سبًب ٍ دیگز هسئَلیي تَاًیز ٍ ٍسارت ًیزٍ ٍ بخص خصَصیٍری اًزصی بب حضَر قبئنبْزُ

9 
ّبی بب اًزصیّبی هزتبط ّبی پیطٌْبدی در تَسعِ ًَآٍری در تنٌَلَصیسیبست "ّبی تجذیذپذیز بب عٌَاى الوللی اًزصیتزجوِ ٍ تٌظین گشارش آصاًس بیي

 ٍ ارائِ آى بِ ٍسارت ًیزٍ ،  صٌبیع ، اتبق ببسرگبًی ، هجلس ضَرای اسالهی ٍ ... "تجذیذپذیز 

10 
ّبی تَلیذ بزق ّبی تجذیذپذیز در هَرد ّشیٌِگذاراى حَسُ اًزصیراٌّوبی سیبست"ّبی تجذیذپذیز بب عٌَاى  الوللی اًزصیتزجوِ ٍ تٌظین گشارش آصاًس بیي

 تجذیذپذیز ٍ ارائِ آى بِ هقبهبت ٍسارت ًیزٍ  ٍ ًوبیٌذگبى هجلس اس هٌببع

 ّبی تجذیذپذیز جْت استفبدُ اعضبآٍری قَاًیي ٍ هقزرات هزتبط بب اًزصیجوع 11
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 عنوان کمیته: کمیته پیمانکاران خطوط انتقال نیرو

 

 اطالعات کمیته: . 1

 دبیر کمیته            رئیس کمیته  کمیته تعذاد اعضبی هیئت رئیسه کمیته شرکتهبی عضوتعذاد 

 شریفی  حسیي آلای ػلی تخشی آلای  7 41

  جلسه 11 :کمیته تشکیل شده تعداد جلسات. 2

 جلسِ تا تَجِ تِ ػذم اهکاى حضَر هٌتفی شذُ است . 12تراساس تمَین جلسات کویتِ از عرف ّیأت رئیسِ هحترم کویتِ  :الحظبتم

   :اقدامات و دستاوردهای کمیته. خالصه 3

 ردیف
 کمیته شرکت کننذگبن در جلسبت

 تعذاد غیبت تعذاد حضور
 شرکت نبم و نبم خبنوادگی

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 ػلی تخشی
 اکثر عالذاریاى 

 هحوَد فتَرُ چی 
 حویذ حسیي زادُ

 سیذ ػلی هیر هیکائیل زادُ گاى 
 سیذ ػلی لریشی

 هسیذ آتادی 

 ّوراُ افك تْراى 
 ًظر ًیرٍی یسد

 فراگستر تیستَى 
 هپٌَ

 رساًیر تَس
 آرهاى اًرشی 

 پیوا ترق

17 
11 
15 
11 
12 
11 
9 

- 
6 
2 
6 
5 
6 
8 

 تبریخ  اقذامبت و دستبوردهبی کمیته  ردیف

 2/2/92 اػالم ًظرات کویتِ در خظَص فرآیٌذ تاییذ طالحیت پیواًکاراى هتماضی اًجام پرٍشُ در خارج کشَر 1

 2/2/92 ّای ػوَهی سٌذیکا در تواهی جلسات کویتِ اعالع رساًی در هَرد هظَتات ّیات هذیرُ ٍ کویتِ 2

 16/2/92 پیگیری هشکالت رتثِ تٌذی پیواًکاراى ٍ افسایش تؼذاد کار هٌاسة در رشتِ ًیرٍ  3

 13/3/92 ّای پایِ رشتِ خغَط َّائی اًتمال ٍ فَق تَزیغ تْیِ ٍ ارسال آًالیس ردیف 4

 10/4/92 پیگیری رفغ هشکالت رتثِ تٌذی پیواًکاراى خغَط از عریك کویتِ ارزیاتی ٍ تشخیض طالحیت سٌذیکا  5

 10/4/92 ریسی پیگیری اتالؽ شرایظ ػوَهی پیواى تجذیذ ًظر شذُ از عریك سٌذیکا از هؼاًٍت ترًاهِ 6

 24/4/92 حضَر آلایاى تخشی ٍ عالذاریاى در کارگرٍُ تررسی هشکالت رتثِ تٌذی  7

 4/6/92 ّای پایِ رشتِ خغَط َّائی ریسی در خظَص ارائِ آًالیس ردیفتشکیل جلسِ هشترن تا آلایاى دکتر آداتی ٍ اهیٌی از هؼاًٍت ترًاهِ 8

 4/6/92 الوللی طٌؼت ترق ترٍشَر ترای ارائِ در ًوایشگاُ تیيّای کویتِ ٍ اًتشار ّا ٍ خَاستِتْیِ اّذاف، هاهَریت 9

 18/6/92 الوللیّا ٍ غرفِ سٌذیکا در ًوایشگاُ تیيتؼییي ًوایٌذگاى کویتِ ترای حضَر در هیسگردّا ٍ ًشست 10

 1/7/92 92لاًَى تَدجِ سال  126تررسی پیش ًَیس آئیي ًاهِ اجرایی تٌذ  11

 13/8/92 ّای فشارلَی در خظَص چارُ اًذیشی ترای هشکالت هشاتِ سازًذگاى پستجلسِ هشترن تا  12

 27/8/92 پیگیری تیاى هسائل ٍ هشکالت لراردادّای جاری از پیواًکاراى خغَط  13
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 تبریخ  اقذامبت و دستبوردهبی کمیته  ردیف

 7/11/92 تحث ٍ تررسی هتي پیش ًَیس ًْایی شرایظ ػوَهی پیواى  14

 5/12/92 تحث ٍ تررسی هشکالت لراردادّای پیواًکاراى خغَط ترای عرح در کارگرٍُ هشترن تَاًیر سٌذیکا 15

 6/12/92 ای خَزستاى پیگیری دریافت هشکالت اػضاء تا ترق هٌغمِ 16

 1/2/93 تَاًیر  –ای غرب جْت عرح در کارگرٍُ هشترن سٌذیکا درخَاست ارائِ هشکالت اػضاء تا ترق هٌغمِ 17

 1/2/93 ّای خظ ٍ پست ٍ تشکیل فذراسیَى یا سٌذیکای پیواًکاراى تررسی چگًَگی ادغام کویتِ 18

 15/2/93 شٌاسایی پیواًکاراى دارای رتثِ تٌذی هشکل دار  19

 12/3/93 ّا تررسی رًٍذ ّن اًذیشی کویتِ تا سایر کویتِ 20

 26/3/93 درخَاست ًظرات ٍ پیشٌْادات اػضاء درخظَص ترًاهِ کاًذیذّای دٍرُ جذیذ ّیات هذیرُ  21

 20/5/93 ّاتررسی هَضَع ترٍز رفتارّای هغایر تا لاًَى، تخشٌاهِ ٍ دستَرالؼول 22

23 
ّاای خغاَط ٍ دکال ّاای اًتماال ًیارٍ توٌظاَر حضاَر ٍ هشاارکت حاذاکعری در هجواغ ػواَهی ٍ اًتخاتاات              فراخَاى هجوغ ػوَهی کویتِ

 دٍرُ جذیذ ّیات هذیرُ سٌذیکا 
20/5/93 
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 و سازندگان پست های فشار قویعنوان کمیته: کمیته پیمانکاران 

 

 اطالعات کمیته: . 1
 دبیر کمیته    رئیس کمیته           کمیته تعذاد اعضبی هیئت رئیسه کمیته شرکتهبی عضوتعذاد 

 آقای مُذی مسائلی ابراَیم حکیمیآقای  عضً علی البذل 1ي  عضً اصلی 9 58

 

 جلسه 33 :کمیته تشکیل شده تعداد جلسات. 2

 :. خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته3

 
 اقذامبت و دستبوردهبی کمیته  ردیف

 سىذیکا -حضًر در کارگريٌ مشترک تًاویر 1

 وقطٍ وظرات دربارٌ بخشىامٍ جبران ضرر ي زیان واشی از تغییر ورخ ارزقراردادی در تُیٍ  -َمکاری تىگاتىگ با کمیتٍ حقًقی 2

 تُیٍ وقطٍ وظرات در مًرد بخشىامٍ جبران ورخ فلس 3

 )برگساری وشستُای بیه کمیتٍ ای پیگیری ي برگساری جلسات مشترک با کمیتٍ خطًط اوتقال 4

 ایَای برق مىطقٍشرکترابطٍ تىگاتىگ با اعضای خًد در جمع آيری مشکالت آوُا با  5

 ارائٍ چارت کمیتٍ برای ايلیه بار در سىذیکا 6

 خبروامٍ ستبران بمىظًر اوعکاس اخبار کمیتٍ ي مًارد مرتبظ ارتباط قًی با خبروامٍ رساوا ي 7

 قراردادی -حضًر مًثر در جلسات کمیتٍ عمًمی حقًقی 8

 الحیتحضًر مًثر در جلسات کمیتٍ عمًمی ارزیابی ي تشخیص ص 9

 َای اوتقال ي فًق تًزیعَمکاری مًثر با معايوت راَبردی در جُت تذيیه فُرست بُای پست 11

 َمکاری مًثر در مبحث قراردادَای تیپ 11

 َمکاری مًثر در تُیٍ ي تذيیه مبحث َارد شیپ 12

 خًزستانَمکاری در تُیٍ وامٍ مشترک برای اوعکاس مشکالت اعضا با شرکت برق مىطقٍ ای  13
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 عنوان کمیته: کمیته تولید پراکنده برق

 

 اطالعات کمیته: . 1
 دبیر کمیته         رئیس کمیته      کمیته تعذاد اعضبی هیئت رئیسه کمیته شرکتهبی عضوتعذاد 

 سَفلَلشلراحلِ خاًن  سادُ یشدی زضایعلآلای  5 23

 

 جلسه 1 :کمیته تشکیل شده تعداد جلسات. 2

 

 

 

 

 

 

 :. خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته3

پزاکٌدُ در کشَر ٍ توزکش فعالیت اکثزیت شزکت گذرد ٍ ًیش با تَجِ بِ شزایظ حاضز باسار تَلیدبا تَجِ بِ ایٌکِ هدت سیادی اس تاسیس کویتِ تَلید پزاکٌدُ ًوی

بٌابزایي با تَجِ   باشد.ّای عضَ ًویّای اصلی شزکتجشٍ اٍلَیت ایي کویتِ بزگشاری جلسات هستوز ٍ هداٍم ،زقّای دیگز صٌعت بشاخِّای عضَ کویتِ در 

  شَد.بِ شزایظ هذکَر هکاتبات ٍ  الداهاتی جْت حصَل بِ اّداف اٍلیِ کویتِ اس عزیك دبیزخاًِ کویتِ پیگیزی هی

 

 ردیف
 کمیته شرکت کننذگبن در جلسبت

 تعذاد غیبت تعذاد حضور
 شرکت نبم و نبم خبنوادگی

1 
2 

3 

4 

5 

 علیزضا یشدی سادُ
 هْدی هسائلی

 ًاسیال ٍفا
 سزٍش عبیاًی
 فتاًِ دٍستدار

 هپٌا
 پزدیساى فٌاٍراى ًیزٍ

 تَاى یسٌْد اًزص
 بْیي ارتباط هْز

 لدس ًیزٍ

1 
1 
1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
1 

 اقذامبت و دستبوردهبی کمیته  ردیف

 هکاتبِ با تَاًیز ٍ اًعکاس هشکالت ٍ راّکارّای پیشٌْادی کویتِ 1

 آٍری لَاًیي ٍ همزرات هزتبظ با تَلید پزاکٌدُ جْت استفادُ اعضاجوع 2
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 عنوان کمیته: سازندگان تابلوهای برق

 

 اطالعات کمیته: . 1
 دبیر کمیته      رئیس کمیته          کمیته تعذاد اعضبی هیئت رئیسه کمیته شرکتهبی عضوتعذاد 

 ضریفی حسیه آلبی  سیذ حسیه ضجبػی آلبی  وفر 9 51

 

 جلسه 22 :کمیته تشکیل شده تعداد جلسات. 2

َمچىیه  ضروت ثمىظًر مطبروت ي استفبدٌ از وظرات ي پیطىُبدات آوبن دػًت ثؼمل آمذٌ است. 3ػضً ومیتٍ حذالل از در اوثر جلسبت ومیتٍ از سبیر ضروت َبی  :الحظبتم

 آلبی مُىذس وًیذ زوذیٍ ثٍ جبی آلبی مُىذس خلذثریه در جلسبت ومیتٍ از سًی ضروت ورمبن تبثلً ضروت داضتىذ. 15/4/93از تبریخ 

  :. خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته3

 ردیف
 شرکت کننذگبن در جلسبت کمیته

 تعذاد غیبت تعذاد حضور
 شرکت نبم و نبم خبنوادگی

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 سیذ حسیه ضجبػی 
 ي زوذیٍ صُجب خلذ ثریه

 جالل جبوی
 محمذ جؼفر محمذپًراوبروی 

 سپُر مؼبف
 آزادٌ آزادمىص
 ویب ریحبوٍ ریحبوی
 ضفیؼی 

 حمیذرضب ًَثخت

 الىتريوًیر
 ورمبن تبثلً
 ایران تبثلً

 پبرس سًئیچ ثًرد
 تًلیذ ملسيمبت ثرق
 پبرسیبن تًاویر سپُر

 آررفىًن تبثلً
 ایستب وًآيران ویري 

 ایران سًئیچ

24 
24 
21 
15 
23 
20 
21 
15 
11 

1 
1 
4 
10 
2 
5 
4 
10 
14 

 تبریخ  اقذامبت و دستبوردهبی کمیته  ردیف

 1/2/92 92ثحث ي ثررسی الیحٍ ثًدجٍ سبل  1

 1/2/92 تصًیت طرح تُیٍ راَىبرَبی اجرائی وًتبٌ مذت، میبن مذت ي ثلىذمذت ومیتٍ  2

 15/2/92 اوجبم اوتخبثبت رئیس ي وبیت رئیس ومیتٍ  3

 29/2/92 ثحث ي ثررسی اوتظبرات اػضبی ومیتٍ از مسئًلیه آیىذٌ وطًر ثب تًجٍ ثٍ اوتخبثبت ریبست جمًُری  4

 26/3/92 َبی ػضً حذالل از سٍ ضروت جُت استفبدٌ از وظرات ي پیطىُبدات آوبن دػًت از سبیر ضروت 5

 26/3/92 المللی صىؼت ثرق ثرگساری ومبیطگبٌ ثیهثحث ي ثررسی وظرات ي پیطىُبدات اػضب ومیتٍ در خصًظ ارتمبی محتًای  6

 9/4/92 ثررسی چگًوگی ارتمبء سطح داوص فىی صىؼت تبثلًسبزی ثب حضًر آلبیبن ػجُری ي احمذیبن 7

 23/4/92 طرح مًضًع استفبدٌ از تسُیالت صىذيق تًسؼٍ ملی ثب ثجت وبم در سبمبوٍ ثُیه یبة  8

 27/5/92 طرح گسارش آلبی مُىذس جبوی در خصًظ ػبرضٍ یبثی ي مًاوغ تًلیذ صىؼت تبثلًسبزی وطًر  9

 17/6/92 طرح رئًس ريش اجرایی ارتمب سطح داوص فىی اػضب تبثلًسبزان  10

11 
طرح ثرگزساری حزل مطزىالت صزىؼت تبثلًسزبزی وطزًر از سزًی آلزبی مُىزذس ريدثزبروی از طریزك وزبرثردی ي ػملیزبتی ضزذن               

 ػبرضٍ یبثی، آسیت ضىبسی ي ريش ضىبسی 
14/7/92 
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 تبریخ  اقذامبت و دستبوردهبی کمیته  ردیف

 17/9/92 مًزش اوجمه صىفی تًلیذ وىىذگبن تبثلًَبی ثرق آوطست مطترن ثب ومیتٍ فىی ي  12

 10/9/92 ضريرت تُیٍ ي تذيیه فُرست ثُبی تبثلًَبی ثرق  13

 8/10/92 اوتخبة راَىبرَبی مىبست ارتمب سطح ویفی ي داوص فىی صىؼت تبثلًسبزی  14

 22/10/92 ثررسی ومًوٍ چبرت سبزمبوی یه ضروت تبثلًسبزی  15

 6/11/92 گسارش فؼبلیت وبرگريٌ تبمیه مبلی ومیتٍ التصبدی سىذیىب تًسط آلبی جبوی  16

 4/12/92 مؼبين مبلی ي اداری ي مؼبين ثبزرگبوی  َبی آمًزضی مذیر تضمیه ویفیت،تصًیت مُبرت 17

 24/1/93 ادامٍ ثررسی ارتمبء سطح ویفی ي داوص فىی صىؼت تبثلًسبزی ثب تًجٍ ثٍ فؼبلیت سٍ مبٍَ لجل  18

 24/1/93 ثررسی ي تُیٍ پبسخ در خصًظ اػالم لیمت ولیذَبی تبثلًئی ثٍ مؼبيوت ثروبمٍ ریسی  19

 31/1/93 تُیٍ مُبرت َبی مذیران تًلیذ، وبرخبوٍ، مُىذسی ي ثروبمٍ ریسی ي وىترل پريشٌ  20

 28/2/93 تُیٍ مُبرت َبی تحمیك ي تًسؼٍ ي پیص وًیس دستًرالؼمل مرثًطٍ 21

 1/4/93 َبی مؼبيوت ثبزرگبوی ي مذیران ثبزاریبثی، فريش، خریذ، لراردادَب ي خذمبت پس از فريش تُیٍ مُبرت 22

 15/4/93 َبی مؼبيوت ثروبمٍ ریسی ي تؼبلی سبزمبوی ي مذیران وىترل ویفیت، وىترل َسیىٍ ي وىترل پريشٌ تُیٍ مُبرت 23

 29/4/93 برفرمبیی فرا استبوی مُىذسبن وبظر جلسٍ َیبت رئیسٍ ثب ومبیىذگبن اوجمه صىفی و 24

 19/5/93 َبی آمًزضی تُیٍ پیص وًیس چبرت سبزمبوی فرضی صىؼت تبثلًسبزی جُت تؼییه مُبرت 25

 26/5/93 َبی مؼبيوت اجرایی ي مذیران زیر مجمًػٍ آن ضبمل تًلیذ، وبرخبوٍ، مُىذسی ي مذیر پريشٌ ثبزوگری مُبرت 26

 2/6/93 َبی زیر مجمًػٍ مؼبيوت ثروبمٍ ریسی ي تؼبلی سبزمبوی ثبزوگری مُبرت 27

 9/6/93 َبی مذیران مبلی ي اداری َبی مؼبيوت مبلی، اداری ي مىبثغ اوسبوی ي تُیٍ مُبرتثبزوگری مُبرت 28

 9/6/93 َبی مذیران تضمیه ویفیت ي وىترل ویفیت ثبزوگری مُبرت 29
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 عنوان کمیته: کمیته سازندگان دکل های انتقال نیرو

 

 اطالعات کمیته: . 1
 دبیر کمیته رئیس کمیته         کمیته تعذاد اعضبی هیئت رئیسه کمیته شرکتهبی عضوتعذاد 

 ضریفی حسیي آقای       هحوَد فتَرُ چیآقای      7 04

 

 جلسه  11 :کمیته تشکیل شده تعداد جلسات. 2

 ّای حاضر در جلسِ ػثارتٌذ از: تر اساس تػَیة کویتِ هثٌی تر ارسال دػَتٌاهِ ترای تواهی اػضا کویتِ، ًوایٌذگاى سایر ضرکت :الحظبتم

  .جلسِ 3جلسِ، پارس ساختار  0جلسِ، پارس اخگر  0جلسِ، ّاهَى سازُ  8جلسِ، ضرکت تٌیاد پَضص  04ضرکت یاساى 

   :. خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته3

 ردیف
 کمیته شرکت کننذگبن در جلسبت

 تعذاد غیبت تعذاد حضور
 شرکت نبم و نبم خبنوادگی

0 
0 
3 
0 
5 
6 
7 

 هحوَد فتَرُ چی 
 ػثذالرضا کالًتری

 ًػرالِ رٌّوا
 هحوذ جَاد ًقطیٌِ 
 سْراب کرم زادُ 
 ػلیرضا کسرایی
 ػلی رخػتی 

 فراگستر تیستَى 
 دکل سازاى کالى 

 گام اراک 
 فراساز

 غٌایغ هْام پارچیي 
 سازُ ّای ًَیي تتٌی تثریس 

 پارس دکل گستر 

05 
00 
05 
00 
8 
7 
8 

0 
0 
0 
0 
8 
9 
8 

 تبریخ  اقذامبت و دستبوردهبی کمیته  ردیف

 8/0/90 ّای ػوَهی ٍ ّیات هذیرُ هحترم سٌذیکا در تواهی جلسات کویتِ اطالع رساًی در خػَظ کویتِ 0

 8/0/90 90تؼییي اّذاف ٍ استراتژی کویتِ در سال  0

 5/3/90 تحث ٍ تررسی اًتظارات اػضا کویتِ  3

 00/0/90 الوللی غٌؼت ترق کویتِ در سیسدّویي ًوایطگاُ تیي یتحث ٍ تررسی چگًَگی حضَر اػضا 0

 00/0/90 ای ّای هٌطقِتررسی هَضَع فسخ یا ترکٌاری قراردادّا تػَرت یکجاًثِ از سَی ترقتحث ٍ  5

 3/6/90 کویتِ در خػَظ هسائل ٍ هطکالت غٌؼت  یتحث ٍ تررسی راّکارّای پیطٌْادی اػضا 6

 04/7/90 هکاتثِ تا هؼاٍى ٍزیر ًیرٍ در خػَظ یکساى سازی فرایٌذ تؼییي غالحیت پیواًکاراى 7

 07/7/90 تن تِ ترق سیستاى  –زاّذاى  044اًؼکاس ًظرات ٍ درخَاست اػضای کویتِ در هَرد هٌاقػِ خریذ ترج  8

 07/7/90 ّای هطثک ارتثاطی هطْذ تِ ترق خَزستاى اًؼکاس ًظرات ٍ درخَاست اػضای کویتِ در هَرد هٌاقػِ ترج 9

 7/7/90 ّای سازًذُ تجْیسات غٌؼتی ٌذی ٍ تطخیع غالحیت ضرکتاػالم ًظرات اػضا در هَرد پیص ًَیس دستَرالؼول طثقِ ت 04

 00/8/90 جوغ تٌذی هسائل ٍ هطکالت قراردادی اػضا ٍ اػالم تِ کارگرٍُ هطترک سٌذیکا تَاًیر  00

 04/7/90 درخَاست تجذیذ ًظر در ضرایط هٌاقػِ از سازهاى تَسؼِ ترق ایراى 00
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00 

 

 
 

 

 تبریخ  اقذامبت و دستبوردهبی کمیته  ردیف

 00/7/90 ّای هطثک ٍ تتًَی طرح ٍ هکاتثِ تا ترق آررتایجاى در هَرد تفکیک هٌاقػِ تَام ترج 03

 3/9/90 حل هطکل تیص تَد ارزش اظْار ضذُ کاال  00

 7/00/90 ّای هطثک تررسی ٍ جوغ تٌذی ًظرات ٍ اػالم درخَاست افسایص هیساى حقَق ٍرٍدی دکل 05

 07/04/90 93اػالم ًظرات اػضا در خػَظ الیحِ حوایت از تَلیذ ٍ تؼرفِ گورکی سال تحث ٍ تثادل ًظر ٍ  06

 08/04/90 الوللی ترق آررتایجاى جلسِ هطترک سازًذگاى دکل، یراق، سین ٍ کاتل ٍ پیواًکاراى دػَت ضذُ ترای هٌاقػِ تیي 07

 00/00/90 تحث ٍ تررسی هٌاقػِ جاری ٍ آتی ٍ ّواٌّگی اػضا کویتِ در تغییر هفاد اسٌاد هٌاقػات  08

 00/0/93 ای غربطرح درخَاست هطکالت اػضاء تا ترق هٌطقِ 09

 00/0/93 ًظرخَاّی در خػَظ تؼییي ضرائة هالیاتی ٍ اػالم تِ کویتِ حقَقی  04

 00/0/93 پیگیری اجرای سیاست ّای اقتػاد هقاٍهتی  00

 00/0/93 تررسی رًٍذ هٌاقػات هٌتطرُ ٍ درخَاست اغالح ضرایط ًاهتؼارف  00

 00/3/93 طرح فراخَاى ّوکاری در تازسازی ًیرٍگاُ ترق در تاجیکستاى 03

00 
فراخووَاى هجوووغ ػوووَهی کویتووِ ّووای خطووَا ٍ دکوول ّووای اًتقووال ًیوورٍ در زهیٌووِ فووراّن سووازی هطووارکت حووذاک ری در هجوووغ   

 ػوَهی ٍ اًتخاتات دٍرُ جذیذ ّیأت هذیرُ سٌذیکا 
06/3/93 

 09/5/93 تررسی چگًَگی تطکیل فذراسیَى ٍ کٌفذراسیَى  05

06 
ّوا در توذٍیي اسوٌاد هٌاقػوات ٍ اػوالم هوَارد هستوَر از        قواًَى، تخطوٌاهِ ٍ دسوتَرالؼول   درخَاست اػالم هَارد تورٍز رفتارّوای هغوایر    

 طرف اػضاء کویتِ تِ سٌذیکا 
09/5/93 

07 
تحووث ٍ تررسووی تخطووٌاهِ اخیوور هووذیر کوول دفتوور هقووررات غووادرات ٍ ٍاردات سووازهاى تَسووؼِ تجووارت ایووراى در هووَرد اسووتفادُ از ارز 

 تقال ًیرٍ ٍ اتخار راّکار اجرائی ّای اًآزاد ترای ثثت سفارش ًثطی
06/6/93 
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 عنوان کمیته: کمیته سازندگان سیم و کابل

 

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

 صبدق صیبدآلبی  کالّیػلیزضب  آلبی 33

 

  :دستاوردهای کمیته. خالصه اقدامات و 2

 تاریخ اقذامات و دستاوردهای کمیته ردیف

  ای( ضزبذر ًزخ ارس هببدلِ LME+100)*1/07ارسبل ًبهِ بِ اػضبی کویتِ در هَرد ػذم ػزضِ صحیح هس بب لیوت  1

  بِ در خَاست ضزکت کببل البزسلبًَى تٌظین بخطی اس همزرات تسْیل ًَسبسی صٌبیغ کطَر بب تَجِ  10ارسبل ًبهِ در هَرد اجزای هبدُ  2

 24/2/92 لَهیٌینآػزضِ ٍ لیوت  ،جلسِ کبرگزٍُ تٌظین ببسار هؼبًٍت تَسؼِ ببسرگبًی داخلی ٍسارت صٌؼت هؼذى ٍ تجبرت در هَرد ٍضؼیت تَلیذ 3

 28/3/92 ػزضِ ٍ لیوت هحصَالت هس ،تَلیذجلسِ کبرگزٍُ تٌظین ببسار هؼبًٍت تَسؼِ ببسرگبًی داخلی ٍسارت صٌؼت هؼذى ٍ تجبرت در هَرد ٍضؼیت  4

ٍ هحصَالت پتزٍضیوی  آلَهیٌیَمارسبل ًبهِ ٍ اطالع رسبًی بِ اػضبی کویتِ جْت ثبت ًبم در سبیت بْیي یبة بزای خزیذ هَاد اٍلیِ هس ٍ  5
 در بَرس کبال

10/4/92 

  اطالع رسبًی هجذد بِ اػضبی کویتِ در هَرد ثبت ًبم در سبیت بْیي یبة 6

 13/5/92 آلَهیٌیَمجلسِ کبرگزٍُ تٌظین ببسار هؼبًٍت تَسؼِ ببسرگبًی داخلی ٍسارت صٌؼت هؼذى ٍ تجبرت در هَرد تصوین گیزی در هَرد صبدرات  7

ذ ٍ جلسِ کبرگزٍُ تٌظین ببسار هؼبًٍت تَسؼِ ببسرگبًی داخلی ٍسارت صٌؼت هؼذى ٍ تجبرت درهَرد پیص پزداخت خزیذ کبت 1/5/92ابالؽ هصَبِ  8
 هحصَالت هسی بِ اػضبی کویتِ

 

  کطَر آلَهیٌیَمهٌْذس ضزلی بؼٌَاى ًوبیٌذُ سٌذیکب جْت حضَر در اًتخبببت ّئیت هذیزُ سٌذیکبی صٌبیغ  آلبیهؼزفی  9

هحصَالت جلسِ کبرگزٍُ تٌظین ببسار هؼبًٍت تَسؼِ ببسرگبًی داخلی ٍسارت صٌؼت هؼذى ٍ تجبرت در هَرد ٍضؼیت تَلیذ ٍ ػزضِ ٍ لیوت  10
 هسی ضزکت هلی صٌبیغ هس

28/7/92 

 4/9/92 جلسِ کبرگزٍُ تٌظین ببسار هؼبًٍت تَسؼِ ببسرگبًی داخلی ٍسارت صٌؼت هؼذى ٍ تجبرت در هَرد ٍضؼیت تَلیذ ٍ ػزضِ هس 11

 9/10/92 هٌْذس ًؼوت سادُ در هَرد ٍضؼیت ػزضِ هَاد اٍلیِ تَلیذ داخل اس جولِ هس آلبیارسبل ًبهِ بِ  12

 28/11/92 ّبضوی رفسٌجبًی درهَرد ٍضؼیت ػزضِ هَاد اٍلیِ تَلیذ داخل اس جولِ هس آلبیارسبل ًبهِ بِ  13

ساد اس آهٌْذس ًؼوت سادُ در هَرد هطکالت ًبضی اس تصوین لیوت گذاری هَاد اٍلیِ کبرخبًجبت تَلیذی بزاسبس ًزخ ارس  آلبیارسبل ًبهِ بِ  14
 سٌذیکبدفتز رئیس جوَْر پیزٍ ًبهِ 

7/12/92 

  4/3/93 هؼذى ٍ تجبرت ٍ جلسِ بزرسی افشایص حمَق ٍرٍدی هحصَالت  سین ٍ کببل در ٍسارت صٌؼت 15

 4/3/93 اطالع رسبًی بِ اػضبی کویتِ در هَرد تغییز لیوت هحصَالت هسی 16

ٍ تجبرت در هَرد ٍضؼیت تَلیذ ٍ ػزضِ ٍ لیوت  ضوص  هؼذى ٍ جلسِ کبرگزٍُ تٌظین ببسار هؼبًٍت تَسؼِ ببسرگبًی داخلی ٍسارت صٌؼت 17
 آلَهیٌیَم

4/3/93 

 –ی هٌْذس فغفَر آلبی -هٌْذس فبطویبى آلبی –خسزٍ تبج لبئن همبم ٍسیز صٌؼت ٍ هؼذى ٍ تجبرت در ببسرگبًی داخلی  آلبیارسبل ًبهِ بِ  18
 لَهیٌین تَسط بَرس کبالآهٌْذس پٌبّیبى درهَرد ببس گذاضتي هحذٍدُ ًَسبى لیوت هجبس بزای هس ٍ  آلبی

11/5/93 

ضوص هؼذى ٍ تجبرت در هَرد ٍضؼیت تَلیذ ٍ ػزضِ ٍ لیوت ٍ جلسِ کبرگزٍُ تٌظین ببسار هؼبًٍت تَسؼِ ببسرگبًی داخلی ٍسارت صٌؼت  19
  آلَهیٌیَم

19/5/93 

 19/5/93 بحث ٍ تببدل ًظز در هَرد ٍضؼیت ببسار سین ٍ کببل  20
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 تاریخ اقذامات و دستاوردهای کمیته ردیف

 19/5/93 ٍ... آلَهیٌیَمٍضؼیت ػزضِ ٍ لیوت ٍ تحَیل هَاد اٍلیِ هس ٍ  بحث ٍ تببدل ًظز در هَرد 21

 19/5/93 بحث ٍ تببدل ًظز درهَرد هیشاى ػَارض صبدراتی هَاد اٍلیِ 22

جلسِ کبرگزٍُ تٌظین ببسار هؼبًٍت تَسؼِ ببسرگبًی داخلی ٍسارت صٌؼت هؼذى ٍ تجبرت در هَرد ٍضؼیت تَلیذ ٍ ػزضِ ٍ لیوت  ضوص  23
 آلَهیٌیَم

5/6/93 

زتبط خَش خلك در هَرد بزخَرد غیز هٌطمی ٍ تؼبهالت غیز اصَلی ضزکتْبی تَسیغ بب ضزکت ّبی سبسًذُ ٍ دریبفت هذارن غیز ه آلبیًبهِ بِ  24
 بب هٌبلصبت

9/6/93 
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 عنوان کمیته: کمیته سازندگان کنتور برق و تجهیسات جانبی

 

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

 غبدق غیبدآقبی  جوطیذ ثزدثبرآقبی  66

 

  :اقدامات و دستاوردهای کمیته. خالصه 2

 تاریخ اقذامات و دستاوردهای کمیته ردیف

 67/2/92 ثحث ٍ تجبدل ًظز در هَرد هطکالت جبری غٌؼت کٌتَر ٍ ّوچٌیي ثحث ٍ تجبدل ًظز در هَرد خَد ارسیبثی سبسًذگبى کٌتَر  ؛جلسِ کویتِ 6

 9/4/92 ثحث ٍتجبدل ًظز در هَرد حضَر اػضبی کویتِ در ًوبیطگبُ غٌؼت ثزق  ؛جلسِ کویتِ 2

 62/4/92 ارسبل ًبهِ ثِ ٍسارت غٌؼت هؼذى ٍ تجبرت در هَرد تَلیذ کٌتَرّبی َّضوٌذ در ایزاى  3

 61/6/92 بر دٍلت جذیذ ثحث ٍ تجبدل ًظز در هَرد هطکالت جبری غٌؼت کٌتَر ٍ تْیِ پیطٌْبدات ثب تَجِ ثِ ضزٍع ثک ؛جلسِ کویتِ 4

قبی هٌْذس سجبدی( در هَرد ایجبد قبثلیت ّوکبر پذیزی هیبى کٌتَرّبی تَلیذ سبسًذگبى داخلی ٍ یکسبى سبسی آارسبل ًبهِ ثِ هذیز سبثب ) 5
 هطخػبت فٌی 

21/6/92 

 هَرد تَلیذ کٌتَرّبی َّضوٌذ در ارتجبط ثب استؼالم ٍسارت غٌؼت هؼذى ٍ تجبرت  در ثحث ٍ تجبدل ًظز ؛جلسِ کویتِ 6
 

65/7/92 

جلسِ هطتزک اػضبی کویتِ ثب هذیزاى سبثب ٍ پیوبًکبراى عزح فْبم ٍ کبرضٌبسبى ٍسارت غٌؼت هؼذى ٍ تجبرت در هَرد اهکبى تَلیذ ٍ یب   7
 ػذم تَلیذ کٌتَرّبی َّضوٌذ در داخل کطَر 

66/7/92 

-ٍری اعالػبت در سیستنآثزگشاری جلسِ هطتزک اػضبی کویتِ ثب کبرضٌبسبى ٍ هذیزاى ٍ غبحجٌظزاى در هحل سبثب در هَرد ًزم افشار ٍ في  8

 ٍری هخبثزاتی ضجکِ َّضوٌذ ٍ ّوچٌیي هجبحث هزتجظ ثب اهٌیت ضجکِ َّضوٌذ آفي ٍ ّبی اًذاسُ گیزی َّضوٌذ 
22/7/92 

9 
ثحث ٍ تجبدل ٍ سهب آّبی کٌتَر َّضوٌذ تَسظ هذیزاى ٍ کبرضٌبسبى ضزکت الکتزًٍیک افشار ٍریآفي  آخزیيارائِ گشارش ًوبیطگبُ ّلٌذ اس 

ثحث ٍ تجبدل ًظز ٍ ارائِ گشارش اقذاهبت تَلیذکٌٌذگبى در خػَظ ٍ ًظز در هَرد الشاهبت ػولکزدی ٍ هطخػبت فٌی فبس اٍل عزح فْبم 
 اًتقبل داًص فٌی در هحل سبلي کٌفزاًس سبثبثَهی سبسی ٍ 

7/8/92 

 63/9/92 کزُ جٌَثی  SWEET2164ارسبل ًبهِ ٍ اعالع رسبًی ثِ اػضبی کویتِ در هَرد ًوبیطگبُ  61

66 
لوبى آدرّبی اًذاسُ گیزی َّضوٌذ جلسِ هطتزک اػضبی کویتِ ثب کبرضٌبسبى ٍ هذیزاى ٍ غبحجٌظزاى ٍ هؼزفی ًقطِ راُ پیبدُ سبسی سیستن

در هحل سبلي  CASتَسظ کبرضٌبسبى ضزکت تَس فیَس ٍ ّوچٌیي ثحث ٍ تجبدل ًظز در خػَظ ًحَُ تْیِ ًزم افشار ثَهی هزکش کٌتزل 
 کٌفزاًس سبثب

21/9/92 

-چٌیي سیستنجلسِ هطتزک اػضبی کویتِ ثب کبرضٌبسبى ٍ هذیزاى ٍ غبحجٌظزاى درسهیٌِ تجبدل ًظز در هَرد اتَهبسیَى ضجکِ َّضوٌذ ٍ ّو 62

 ّبی کبرثزدی در ضجکِ تَسیغ َّضوٌذ ٍ هالحظبت ارسبل دادُ در سیستن اًذاسُ گیزی َّضوٌذ 
2/66/92 

ثحث ٍ تجبدل ًظز در هَرد هطخػبت ًزم افشار ٍ  حضَر رئیس ّئیت هذیزُ سٌذیکب در هَرد اًتخبثبت رئیس ٍ ًبیت رئیس کویتِ جلسِ ثب 63
MDM ٍثب حضَر کبرضٌبسبى پژٍّطگبُ ًیز 

63/66/92 

استؼالم اس اػضبی کویتِ در هَرد هطخػبت قزائت اس راُ دٍر کٌتَر ّبی دیوبًذی ٍ جوغ اٍری ًظزات جْت ارائِ ثِ دفتز پطتیجبًی فٌی  64
 تَسیغ

26/2/93 

 66/3/93 ٍضؼیت تَلیذ کٌتَر ّبی َّضوٌذ آخزیياستؼالم اس ضزکت ّبی ػضَ کویتِ در هَرد  65

 2/4/93 جلسِ کویتِ کٌتَر در هَرد تقبضبی ّوکبری پژٍّطگبُ ًیزٍ 66

 68/4/93 ًطست تخػػی ًقطِ راُ تَسؼِ فٌبٍری ضجکِ ّبی َّضوٌذ در هحل پژٍّطگبُ ًیزٍ 67
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 تاریخ اقذامات و دستاوردهای کمیته ردیف

در هَرد چگًَگی تفبّن ٍ ّوکبری در راستبی پیبدُ سبسی   تْیِ ٍ ارسبل ًبهِ ثِ رئیس پژٍّطکذُ کٌتزل ٍ هذیزیت ضجکِ پژٍّطگبُ ًیزٍ 68
 ًزم افشار هذیزیت قزائت اس راُ دٍر

61/4/93 

 MDM 9/4/93در خَاست پیگیزی در هَرد هطخع ضذى جبیگبُ پژٍّطگبُ ًیزٍ در هَرد تَلیذ ًزم افشار  69

 31/4/93 اعالع رسبًی ثِ اػضبی کویتِ در هَرد پیطٌْبدات پژٍّطگبُ ًیزٍ در سهیٌِ ّوکبری در پیبدُ سبسی ًزم افشار هذیزیت قزائت کٌتَر  21

 2/6/93 ة ٍ ثزق در ٍسارت غٌؼت هؼذى ٍ تجبرت آجلسِ ثب حضَر اػضبی کویتِ در هَرد تَلیذ  کٌتَر ّبی َّضوٌذ  26
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 عنوان کمیته: سازندگان یراق آالت انتقال نیرو

 

 اطالعات کمیته: . 1
 دبیر کمیته      رئیس کمیته          کمیته تعذاد اعضبی هیئت رئیسه کمیته شرکتهبی عضوتعذاد 

 ضریفی  هیحس آلای آبادی  واصر یسدآلای  7 7
 

 جلسه 3  :کمیته تشکیل شده تعداد جلسات. 2

 

  :. خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته3

 

 ردیف
 کمیته شرکت کننذگبن در جلسبت

 تعذاد غیبت تعذاد حضور
 شرکت نبم و نبم خبنوادگی

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 واصر یسدآبادی ي تطکری 
 غالمحسیه محمًدیان 

 اکبر ریاحی 
 مىصًر رَبری 
 کًرش رستمی 

 مرتضی مرادی مطلك 
 محمذ خطیبی

 وامذار افريز 
 يردٌ سازان ضایان آفر

 الًکاست
 یراق آيران پًیا 

 مصپا 
 آلذا 

 یراق سازان آرمان 

3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 

- 
- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

 تبریخ  اقذامبت و دستبوردهبی کمیته  ردیف

 31/2/92 َای تخصصی بررسی پیص وًیس آئیه وامٍ تطکیل ي ادارٌ کمیتٍ 1

 31/2/92 بررسی عذم کارآمذی جذايل تعذیل مًرد ارائٍ در اسىاد مىالصات  2

 31/2/92 َا بررسی مًضًع خًد ارزیابی اعضای کمیتٍ 3

 29/3/92 ویريگاٌ سُىذ  –کیلًيلت اريمیٍ  444بررسی ضرایط مىالصٍ خط  4

 29/3/92 المللی صىعت برق ومایطگاٌ بیهَای کمیتٍ تًسط سىذیکا در سیسدَمیه طرح خًاستٍ 5

 16/5/92 درخًاست جذاسازی مىالصات تًأم یراق آالت ي ممرٌ از ضرکت تًاویر  6

 18/14/92 المللی آرربایجان َماَىگی وحًٌ حضًر ضرکت کىىذگان در مىالصٍ بیه 7

 26/11/92 اطالع رساوی در خصًظ وحًٌ محاسبٍ تفايت بُای فلسات در کارَای فالذ تعذیل ي مابٍ التفايت  8

 19/12/92 مکاتبٍ در خصًظ پريشٌ خط اوتمال ضکارپًر پاکستان  9
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 عنوان کمیته: کمیته سازندگان یراق آالت توزیع نیرو

 

 اطالعات کمیته: . 1

 دبیر کمیته      رئیس کمیته     کمیته تعذاد اعضبی هیئت رئیسه کمیته شرکتهبی عضوتعذاد 

 ضریفی حسیي آلای  غالهحسیي هحوَدیاى آلای  44 44

 

 جلسه 24 :کمیته تشکیل شده تعداد جلسات. 2

 

 :. خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته3

 ردیف
 کمیته شرکت کننذگبن در جلسبت

 تعذاد غیبت تعذاد حضور
 شرکت نبم و نبم خبنوادگی

4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
41 
44 
42 
43 
44 

 غالهحسیي هحوَدیاى
 حاهذ گرضاسبی

 هحوَد دارا
 علی هحوَدیاى
 هسعَد هعرٍفی
 اغغر هحوذی

 عباسعلی وثیری
 هجیذ غٌی زادُ یا ایواًی

 احساى فىار
 هحوذعلی لطٌگ پَر 

 عباس لاسن پَر
 پرٍیس تمی زادُ اغل

 هٌػَر دارا
 سیذ حسیٌی 

 ٍردُ سازاى ضایاىآفر
 رّطاد الىتریه

 تَلیذی غٌعتی ضبىِ 
 یراق ًیرٍی ضایاى
 یراق آٍراى پَیا 
 لَی ساز ًیرٍ

 وَضص برق اغفْاى 
 وٌترل الىترٍ ًیرٍ تاباى

 آراد واٍش پی
 آلَواست ایراى 

 داًَب
 تاباى گستر پَیا 
 برق غٌعت ساالر
 افك گستراى ًَر 

23 
24 
21 
22 
49 
46 
47 
21 
48 
46 
42 
49 
48 
41 

4 
3 
4 
2 
5 
8 
7 
4 
6 
8 
44 
5 
6 
44 

 تبریخ  اقذامبت و دستبوردهبی کمیته  ردیف

 26/4/92 ٍ پیگیری هػَبات هربَعِ  94بررسی عولىرد وویتِ در سال  4

 26/4/92 ّای تائیذ غالحیت ضذُ برگساری جلسِ با هذیر ول دفتر اهَر تحمیمات برق ضروت تَاًیر در خػَظ اًتطار اساهی ضروت 2

3 
ساری هىاتبِ با هعاٍى ٍزیر ًیرٍ با هذیر عاهل ضروت تَاًیر ٍ هعاٍى ًظارت بر تَزیع ضروت تَاًیر در خػَظ تَلف ضرایظ دٍر از اًتظار در برگ

 هٌالػات 
44/2/92 

 47/2/92 بررسی اسٌاد هٌالػِ ضروت تَزیع اغفْاى ٍ درخَاست اغالحات در اسٌاد هٌالػِ 4

 47/2/92 تَزیع استاى سوٌاى، گلستاى ٍ وردستاى ٍ درخَاست اغالحات در اسٌاد هٌالػِ بررسی اسٌاد هٌالػِ ضروت  5

 23/2/92 ّای تَزیع در استاى ورهاًطاُ بررسی ٍ تجسیِ ٍ تحلیل ًتایج ّجذّویي وٌفراًس ضبىِ 6

 23/2/92 بررسی ٍ جوع بٌذی آئیي ًاهِ اجرایی ادارُ وویتِ  7

 21/3/92 ّای تَزیع ًیرٍی وطَر در خػَظ استفادُ از هطاٍر در ضروتجوع بٌذی ًظرات اعضا وویتِ  8
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 تبریخ  اقذامبت و دستبوردهبی کمیته  ردیف

 34/4/92 دار جوع بٌذی هذارن اعضا بوٌظَر درخَاست اًتطار لیست بلٌذ تَلیذ وٌٌذگاى غالحیت 9

 47/4/92 الوللی غٌعت برق عرح ًظرات ٍ پیطٌْادات اعضا در خػَظ ًوایطگاُ بیي 41

 34/4/92 ّای تَزیع ًیرٍ بررسی چگًَگی اجرای هیثاق اعضا وویتِ در هٌالػات هٌتطرُ ضروت 44

 44/5/92 برًاهِ ریسی جْت حضَر در سویٌارّای علوی ٍ تخػػی  42

 28/5/92 تجسیِ ٍ تحلیل فرم ًظرسٌجی ٍاغلِ از اعضا در خػَظ اجرا هیثاق وویتِ  43

 25/6/92 ّای عوَهی سٌذیىا گسارش ًوایٌذگاى وویتِ از وویتِ 44

 8/7/92 تجسیِ ٍ تحلیل ًتایج جلسِ رئیس وویتِ، دبیر ضَرای ارزیابی فٌی ٍ بازرگاًی ضروت تَاًیر  45

 22/7/92 ّای سازًذُ تجْیسات غٌعتی بررسی ٍ اعالم ًظر در خػَظ آئیي ًاهِ عبمِ بٌذی ٍ تطخیع غالحیت ضروت 46

 5/8/92 هطاروت اعضا در خػَظ اًتطار آگْی ارزیابی ٍ تطخیع سازًذگاى یراق آالت تَزیع  47

 4/9/92 الوللی غٌعت برق ایراى ارزیابی ًتایج حضَر سٌذیىا در ًوایطگاُ بیي 48

 25/9/92 سٌذیىا  –ّای وویتِ برای عرح در وارگرٍُ تَاًیر بررسی هسائل ٍگلَگاُ 49

 46/41/92 اتخار راّىارّای عولی در خػَظ خغرات پیص رٍ سازًذگاى یراق آالت تَزیع  21

 28/44/92 بررسی چگًَگی دریافت گَاّی هغابمت با استاًذاردّای تَلیذ یراق آالت پرهػرف 24

 42/42/92 بحث ٍ بررسی اداهِ ّوىاری با ضروت تجْیسات ًیرٍ در هَرد ًحَُ ارزیابی ٍ تاییذ غالحیت سازًذگاى یراق آالت تَزیع  22

 25/4/93 93ّای اجرایی سال ّای ولی وویتِ ٍ برًاهِبررسی عرح سیاست 23

 8/2/93 بررسی تماضای اعضای وویتِ برای افسایص ٍ اغالح لیست یراق آالت پرهػرف از ضروت تَاًیر  24

 8/2/93 بحث ٍ بررسی ٍ درخَاست توذیذ هْلت دریافت گَاّی هغابمت با استاًذاردّای تَلیذ  25

 qc plan 5/3/93عمذ هَافمت ًاهِ با ضروت هٌْذسی تجْیسات غٌعت آب ٍ برق ایراى در خػَظ عولیات بازرسی ٍ غذٍر گَاّی  26

 49/3/93 ّای تَزیع ًیرٍ بررسی ٍ پیگیری لحاػ ضرٍط اساسی ٍ هغابك لاًَى وویتِ در هٌالػات ضروت 27

 46/4/93 بررسی هطاروت اعضا در ابعاد هختلف از جولِ در تاهیي هَاد اٍلیِ هَرد ًیاز  28

 48/4/93 ّای تَزیع ًیرٍی برق سیستاى ٍ بلَچستاى، وردستاى ٍ اَّاز درخَاست اغالح ضرایظ هٌالػات ضروت 29

 43/5/93 پیگیری اجرای هراحل اًجام عرح ارزیابی فٌی بازرگاًی تَاًیر  31

 41/6/93 حث ٍ بررسی چگًَگی هطاروت حذاوثر اعضاء وویتِ در هجوع عوَهی ٍ اًتخابات دٍرُ جذیذ ّیات هذیرُ سٌذیىا ب 34

 41/6/93 بررسی ٍ تائیذ اعضای وویتِ برای ایجاد رلابت سالن با حفؼ ویفیت تَلیذ، استاًذارد واالّا ٍ واّص لیوت  32
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 عنوان کمیته: کمیته مهندسی بازرگانی

 

 اطالعات کمیته: . 1
 دبیر کمیته      رئیس کمیته کمیته تعذاد اعضبی هیئت رئیسه کمیته شرکتهبی عضوتعذاد 

 ًقزُهزین خاًن  تٌثاکَچاى اردالى آقای        ػضَ ػلی الثذل 2ػضَ اصلی ٍ  5 85

 

 جلسه 13 :کمیته تشکیل شده تعداد جلسات. 2

  تَدُ است. 15/6/93ایي ّیات رئیسِ تا تاریخ 

   :. خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته3

 ردیف
 شرکت کننذگبن در جلسبت کمیته

 تعذاد غیبت تعذاد حضور
 شرکت نبم و نبم خبنوادگی

 - 13 آرهاى پارس تاتاى اردالى تٌثاکَچیاى 1

 4 9 سٌْذ اًزصی تَاى ًاسیال ٍفا 2

 5 8 تَسؼِ سیواتک ایزاًیاى هسؼَد پیزحیاتی 3

 10 3 هپٌَ حویذ حسیي سادُ 4

 10 3 ًیزٍسزهایِ  هجتثی احوذی 5

 11 2 پَیص گستز صٌؼت هحوذ اکثزی 6

 11 2 ارکیذ کاالی اًزصی ًَیذ رضائی 7

 اقذامبت و دستبوردهبی کمیته  ردیف

1 
 

ّای ضثط تضاهیي ٍ ًحَُ تزرسی ًقطِ ًظزات کویتِ در هَرد هتي پیص ًَیس قزاردادّا )الحاق تٌذ ّاردضیة تِ قزاردادّا، اخذ اتالغیِ
 استفادُ هادُ خاتوِ پیواى در قزاردادّا( ٍ ارسال تِ اػضا

2 
تزخی اس هَاًغ تَلیذ ٍ سزهایِ گذاری صٌؼتی، هتي پیص ًَیس قزاردادّای تیپ ٍ حکن ارسال گشارش تخصصی سٌذیکا در هَرد قاًَى رفغ 

 دیَاى ػذالت اداری در هَرد ساسهاى تاهیي اجتواػی جْت آگاّی اس هتي قاًَى ٍ اطالع رساًی تِ اػضای کویتِ

3 
سی هالی ٍ تاسرگاًی ضزکت تَاًیز تِ هٌظَر ّای هطتزک سٌذیکا تا حضَر آقای هٌْذس هَسَی هذیز کل دفتز تزرضزکت در جلسِ ّوکاری

 تطزیح چالص ّا ٍ راّکارّای حقَقی اػضا کویتِ

 ّا ٍ کویتِ حقَقی ٍ کویتِ صادرات ٍ ارسیاتی ٍ تطخیص صالحیتضزکت در جلسات تیي کویتِ 4

 اػالم ًیاس ٍ ًظز سٌجی اس اػضا در هَرد ًیاسّای آهَسضی 5

 ّای ػضَ کویتِاستؼالم هَضَػات ٍ هطکالت ضزکت  6

7 
ّای اػالم ًظز در هَرد ًحَُ جثزاى آثار تغییز قیوت ارس در پیواى ّای فاقذ تؼذیل در راتطِ تا رٍش جثزاى تؼییي تفاٍت قیوت ارس تِ رٍش

 الف ٍ ب تخطٌاهِ تَاًیز

 ارسال ٍ اظْار ًظز هتي پیص ًَیس قزارداد تیپ کویتِ 8

 اهتیاسآٍر ارسیاتی ٍ تطخیص صالحیت اس اػضا کویتِاستؼالم ٍ اػالم ًظز هَارد  9

 ّای ػضَ کویتِ تزای خَد ارسیاتی ٍ ارائِ تِ ّیات رئیسِ سٌذیکاتحث ٍ تزرسی ٍ ًْایی کزدى تؼییي هؼیارّای ارسیاتی ضزکت 10

 ّای تخصصی ٍ ارسال تِ اػضاتزرسی آئیي ًاهِ کویتِ 11
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 اقذامبت و دستبوردهبی کمیته  ردیف

 ّا جْت تطکیل تاًک اػضای سٌذیکای صٌؼت تزق ایزاىضزکت در جلسات تیي کویتِ 12

 ّای ػضَ کویتِ تخصصی هٌْذسی ٍ تاسرگاًیتْیِ فزم هطخصات ػوَهی ضزکت 13

 ّای اػضا در کویتِ هٌْذسی ٍ تاسرگاًیارسال فزم جْت هؼزفی تَاًوٌذی 14
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 عنوان کمیته: کمیته مهندسی مشاور

 

 اطالعات کمیته: . 1

 دبیر کمیته   رئیس کمیته       کمیته شرکتهای عضوتعذاد 

 سوفلو قشل راحله خانن هحسن پور رفیع عزبانیآقای  12

 

 جلسه  9 :کمیته تشکیل شده تعداد جلسات. 2

   :. خالصه اقدامات و دستاوردهای کمیته3

 
 اقذامات و دستاوردهای کمیته  ردیف

 انعکاس آن به هعاونت راهبزدی بزرسی هشکالت اعضا در رابطه با رتبه بنذی و 2

 پس اس تاهین هالی سپس اجزا بزرسی پزوصه های هشاوره ای وسارت نیزو و درخواست انجام آنها و 1

 ای به هعاونت بزق وسارت نیزو اس طزیق سنذیکا ارسال شذه استطی ناهه 1هوضوع بنذ  3

 هایی که در رابطه با رتبه بنذی هشکالتی داشتنذ اس طزیق سنذیکا به هعاونت راهبزدی ارسال گزدیذه استلیست شزکت 4

 کوچکهقیاس  های تجذیذ پذیز وهذاکزه جهت هشاوره پزوصه 5

 ای با توجه به شزایط بذ نقذینگیهذاکزه در هورد اداهه کارهای هشاوره 6

 انتخاب باسارهای هذف اداهه کارها درخارج اس کشور و نحوه ورود و 7
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 اصفهبن عنوان شعبه: شعبه 

 

 :شعبه اطالعبت. 1
 شعبهدبیر          شعبهرئیس             شعبه تعداد اعضبی هیئت رئیسه شرکتهبی عضو شعبهتعداد 

 آلبی هْدی هغبئلی آلبی صفز ًَرالِ ًفز 5 23

 جلسه 11جلسه عمومی ، مجموعب  3جلسه هیئت مدیره ،  14 :شعبه تشکیل شده جلسبت تعداد. 2

 :شعبه. خالصه اقدامبت و دستبوردهبی 3

 

 اقدامبت و دستبوردهبی شعبه ردیف

 1293شؼبِ در هزداد  SMSفؼبل عبسی پبًل 1

3 
ّبی تجدید پذیز شْز اصفْبى ٍ حضَر در جلغبت کویتِ هشتزن اًزصیهؼزفی آلبی هٌْدط هغبئلی بِ ػٌَاى ًوبیٌدُ تبم االختیبر  عٌدیکب جْت شزکت 

 فؼبل در جلغبت آى

 خیبببى کَاالالهپَر ٍ تشکیل جلغِ ّیئت هدیزُ ٍ شَرای ّن اًدیشی در آى -گزفتي دفتز هغتمل شؼبِ اصفْبى عٌدیکب ٍالغ در خیبببى چْبرببؽ ػببعی  2

 هشکالت هبلیبتی بب حضَر کبرشٌبط ادارُ هبلیبتی اعتبى اصفْبى تشکیل جلغِ ػوَهی اػضب در رابطِ بب بزرعی 4

 ّبی ػضَ بب عبسهبى تأهیي اجتوبػی بب هَضَع بزرعی هشکالت شزکت 88/13/93تشکیل جلغِ ػوَهی در تبریخ  5

6 
ٍ تأثیز آى بز رٍی شبکِ ّبی لدرت در حضَر عٌدیکبی صٌؼت بزق شؼبِ اصفْبى بؼٌَاى حبهی هؼٌَی عویٌبر بزرعی رفتبر صًزاتَرّبی تَلید پزاکٌدُ 

 ٍ اطالع رعبًی بِ اػضبی شؼبِ اصفْبى 37/82/1292تبریخ 

7 
الیٌدگبى حضَر هَثز دبیز شؼبِ اصفْبى در جلغبت اتبق ببسرگبًی اصفْبى پیزاهَى آلَدگی َّای اصفْبى ٍ رفغ اتْبم اس صٌؼت بزق بِ ػٌَاى یکی اس آ

 صٌؼت بزق اصفْبى

8 
ٍ بزپبیی غزفِ عٌدیکب ٍ حضَر ّوِ رٍس دبیز شؼبِ اصفْبى  92ّبی السم جْت اخذ غزفِ اس ًوبیشگبُ صٌؼت بزق اصفْبى در خزداد هبُ اًجبم ّوبٌّگی
 در غزفِ عٌدیکب

 ّبی تَسیغ شْزعتبى ٍ اعتبى اصفْبىتشکیل جلغِ ّیئت هدیزُ بب پیوبًکبراى شزکت 9

 ببشد(صفْبى )در هزحلِ بزرعی در ٍاحد کویغیَى ّب ٍ تشکل ّب هیارائِ طزح پضٍّش ببًکی بِ اتبق ببسرگبًی ا 18

 1293درج لَگَی عٌدیکبی صٌؼت بزق بِ ػٌَاى حبهی هؼٌَی جشٌَارُ رٍس هلی هٌْدط در اعفٌد هبُ  11

 )ّوکبری در بزگشاری عویٌبر( تْیِ ًبهِ بِ اهبکي اصفْبى جْت تأیید عویٌبر شزکت ًیزٍ داًش اعپبداًب 13

 )ّوکبری در بزگشاری عویٌبر( تْیِ ًبهِ بِ اهبکي اصفْبى جْت تأیید عویٌبر شزکت رػد 12

 شبىتْیِ دٍ ًبهِ جْت پیگیزی هشکل عَابك بیوِ تأهیي اجتوبػی آلبی هٌْدط صبئب لبئن همبم هدیزػبهل شزکت تَسیغ اعتبى اصفْبى ٍ حل هشکل ای 14

 فْبى کِ در حَسُ بزق فؼبلیت دارًد ٍ بزرعی آًْب جْت دػَت بِ ػضَیت در عٌدیکبی صٌؼت بزقدریبفت لیغت اػضبی حمَلی اتبق ببسرگبًی اص 15

 ًیزٍ تَعط شؼبِ اصفْبى عٌدیکبی صٌؼت بزق 5 ٍ 4ٍ  2تشکیل دٍ جلغِ در اعتبًداری اصفْبى جْت پیگیزی هَضَع پبیش رتبِ ّبی  16

 کغب حوبیت هبدی اتبق ببسرگبًی اصفْبى  17

 رئیظ ًظبم هٌْدعی اعتبى اصفْبى جْت ّوکبری هشتزنجلغِ بب  18

 حضَر در جلغبت کبرگزٍُ ارتمب تَاًوٌدی پیوبًکبراى ٍ هشبٍراى در شزکت بزق هٌطمِ ای اصفْبى 19

 ًشغت بب هدیزاى ػبهل شزکتْبی تَسیغ بزق شْزعتبى، تَسیغ بزق اعتبى، بزق هٌطمِ ای، ًیزٍگبُ هٌتظزی ٍ ًیزٍگبُ اصفْبى 38
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 عنوان شعبه: شعبه خراسان
 

 : شعبهاطالعات .  1
 
 

 

 شعبهدبیر  شعبهرئیس  شعبه تعداد اعضبی هیئت رئیسه شعبه شرکتهبی عضوتعداد  شعبهنبم  

 گبىزادُسیذعلی هیرهیکبئیلآقبی  تقَیهعیيهْذیآقبی  5 31 خراسبى

 

  ضذُ اًذ.   تقَیهعیيهْذیجبیگسیي آقبی هٌْذس  سٌذیکب جٌبة آقبی هٌْذس هحسي ضبدهبى ثِ عٌَاى رئیس ضعجِ خراسبى 93سبل اًتخبثبت خرداد هبُ در 

 

 جلسه11: تشکیل شده تعداد جلسات. 2

 مالحظبت:
 گبى گردیذًذ.زادُگبى جبیگسیي آقبیبى فریذٍى قرثبًیبى ٍ هرحَم سیذجَاد هیرهیکبئیلزادُآقبیبى هحسي ضبدهبى ٍ سیذعلی هیرهیکبئیل 12/05/92هَرخ  در اًتخبثبت

 

  . خالصه اقدامات و دستاوردهای شعبه: 3        

 ردیف
 شرکت کنندگبن در جلسبت شعبه

 تعداد غیبت تعداد حضور
 نبم شرکت نبم و نبم خبنوادگی

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 گبىزادُهر حَم سیذجَاد هیرهیکبئیل

 تقَیهْذی هعیي
 هحوَد صذرا

 اصغر ًصرآثبدی
 هحسي ضبدهبى
 گبىزادُسیذعلی هیرهیکبئیل

 فریذٍى قرثبًیبى

 رسبًیر تَس

 آفریٌِ تَس
 ثْیٌِ سبزاى تَس

 سرًٍیرٍ تَس
 آٍراى صبًع ضرقفي

 رسبًیر تَس

 ّبی فراگبهبىًیرٍگبُ

0 
11 
10 
6 
6 
10 
1 

2 
0 
1 
5 
3 
1 
1 

 اقدامبت و دستبوردهبی شعبه ردیف

 تخبة رئیس ّیئت هذیرُ ضعجِ ثِ عٌَاى ًبئت رئیس کویسیَىًهٌْذسی ٍ اعضَیت در کویسیَى صذٍر خذهبت فٌی  1

 ًبهِ فیوبثیي هرکس آهَزش اتبق ثبزرگبًی هطْذ ٍ ضعجِ خراسبىعقذ تفبّن 2

 دیذار ثب ریبست هحترم اتبق ایراى ٍ خراسبى 2 3

 دیذار ثب هذیرکل ادارُ کبر ٍ اهَر اجتوبعی استبى 2 4

 اتبق هطْذ ٍ درخَاست ّوکبری ثب ضعجِ در خصَظ هطکالت هرثَط ثِ سبزهبى تأهیي اجتوبعیثرگساری جلسِ ثب دثیر  5

 جلسبت هختلف ثب استبًذاری خراسبى رضَی ٍ ثیبى آهبدگی ضعجِ جْت ّوکبری 6

 جلسِ هطترک ّیئت هذیرُ ضعجِ خراسبى ٍ اًجوي صٌفی تبًیر 3ثرگساری  7

 الوللی ّطتنفٌی ٍ هٌْذسی ثیي ّبیّبی داخلی ثِ ًبم گرٍُپرٍشُ جبًجِ جْت اًجبم پرٍشُ ّبی خبرجی ٍ هگب اًذازی ضرکت چٌذّوکبری در جْت راُ 8

 ّبی تجبری کطَرّبی هختلف از جولِ عراق ٍ پبکستبى ٍ . . .حضَر در جلسبت ثب حضَر ّیئت 9

 هَارد قبثل طرح در سفر احتوبلی ریبست جوَْرریسی ٍ رایسًی در خصَظ حضَر در جلسبت ثب هقبهبت استبًی جْت ثرًبهِ 10
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 اقدامبت و دستبوردهبی شعبه ردیف

 حضَر در جلسبت ثب ًوبیٌذگبى هجلس ضَرای اسالهی 11

 الوللیّبی ثیيّوکبری ثب ًظبم هٌْذسی در اهَر هختلف ٍ ًوبیطگبُ 12

 هبُثرگساری دٍرُ آهَزضی دٍ رٍزُ اختصبصی اعضبی ضعجِ خراسبى در ثْوي  13

 ّوکبری ٍ هطبرکت در ثیص از دُ ّوبیص ٍ دٍرُ آهَزضی 14



 

 

 

 

 
 

 سندیکای صنعت برق ایران

 صورتهای مالی

2929اسفند ماه  92سال مالی منتهی به   
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