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در سال 87 در مجموع سندیکا و صنعت برق ایران، اتفاقات و تحوالت بسیاری را پشت سر گذاشته اند. این تغییر و تحوالت، 
از منظر بسیاری از مدیران صنعت برق، مثبت و از دید عده ای زمینه ساز تغییرات و تحوالت گسترده ای در سال های آینده 

خواهد بود...  
آنچه می خوانید، مجموعه پاسخ هایی است که مدیران شرکت های عضو سندیکا در پاسخ به 7 سؤال ذیل بیان کرده اند.

مهندس عباس مترجمی
رییس هیأت مدیره شرکت فرانیرو

1- مهمترین موضوعات سال 87 برای سندیکا، اعضا و صنعت برق
به نظر اینجانب با صرف نظر از موضوع برگزاري مجمع عمومي و انتخاب هیئت رئیسه جدید سندیكا، مهمترین موضوعات 
و چالش هاي سندیكا كم و بیش همان موضوعات سالهاي قبل بطور اعم و پیگیري و چاره جویي براي تحقق اهداف 
از  و صیانت  بخشي  بر هویت  مبتني  تأسیس سندیكا  فلسفه  كه  آنجا  از  بوده است.  اخص  بطور  راهبردهاي سال 86  و 
حقوق تشكل هایي است كه در حكم بازویي توانمند اهداف توسعه كشور را در بخش برق محقق مي نمایند، لذا نمي توان 
مشخصاتفكیكي بین موضوعات مهم سندیكا و اعضاء قائل شد مگر آنكه مراد از این سؤال موضوعاتي غیر از مسائل مبتال 
به شركت ها و مشكالت مشترك آنها بوده و یا به عبارتي مشكالت خصوصي مدنظر باشد كه احتمال آن بسیار ضعیف 
است. علي ایحال با توجه وقوف همه دست اندركاران نسبت به مشكالت و مسائل موجود، اعم از كارفرما و پیمانكار، بنده 
بازگویي آنها را در این مجال مقتضي ندانسته و فقط در راستاي كلیه تالشهایي كه در جهت متقاعد ساختن مسئوالن 
ارجمند وزارت نیرو و مدیران محترم برق هاي منطقه اي براي جدي گرفتن دغدغه هاي فعاالن صنعت برق كه تا به حال 
توسط سندیكا به نیابت از طرف كلیه اعضاء صورت گرفته، به سهم خود تقاضا مي نمایم كه مسئوالن ذیربط در مجموعه 
وزارت نیرو و ایضا مشاوران محترم، طرح این مسائل را از طرف سندیكا را حمل بر زیاده خواهي و تحمیل هزینه هاي اضافي  
بر  دولت و افزایش حاشیه سود اعضاء نفرمایند. البته از انصاف به دور است كه از توجه و اهتمام مسئوالن محترم توانیر 
در گذشته كه با صدور اطالعیه هاي مختلف به سهم خود تالش زیادي صرف حل مشكالت پیمانكاران نمودند و نیز از 
مدیران برق منطقه اي كه قلبا« تمایل به رفع مشكالت داشتند ذكري به میان نیاید و از حسن توجه و همكاري بي دریغ 
آنها قدرداني نشود. البته حسن همكاري و تفاهم كماكان وجود داشته و در مجموع اراده مسئوالن محترم در جهت حل 
مشكالت است. با بازنگري فعالیت هاي نفس گیر گذشته و تحلیل عوامل ناكامي ها روشن مي شود كه رویكردهاي  مبتني 
بر توصیه  و ارشاد  و  مصلحت جویي نمي تواند شرایط مورد انتظار  را  محقق نماید  و  چاره اي جز اتخاذ ساز و كارهایي 
با محمل قانوني نیست )مانند تهیه فهارست بهاء براي كارهاي پست و یا خط انتقال و به رسمیت شناخته شدن توسط 

1- از دیدگاه شما مهمترین موضوعات سال 87 برای سندیکا، اعضا و صنعت برق کشور چه بوده است؟
2- مهمترین دستاوردهای سال 87 سندیکا چه بوده است؟

3- برگزاری انتخابات هیأت مدیره به عنوان یکی از مهمترین مقاطع سال 87 چه تغییراتی را در نحوه عملکرد 
سندیکا بر جای گذاشت؟

4- فکر می کنید، سندیکا در سال 87 با چه موانع و مشکالتی مواجه بوده است؟
5- ارزیابی شما از عملکرد رسانه ای سندیکا) بولتن الکترونیک و ماهنامه ستبران( چیست؟

6- آیا جنابعالی با طرح تشکیل کنفدراسیون انرژی ایران آشنا هستید؟
)در صورتی که پاسخ شما بلی است، اجرای این طرح از سوی سندیکا را چگونه ارزیابی  می کنید؟(

7- با توجه به عملکرد سندیکا در طول سال 87 ، چشم اندازهای سال آینده را چگونه ارزیابی می کنید؟
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مراجع قانوني ذیربط(. 
كشور،  برق  متولیان  منظر  از  برق  صنعت  موضوعات  مهمترین  خصوص  در 
امكان  عدم  واسطه  به  جاري  سال  مختل كننده  خاموشي هاي  از  مي توان 
شرایط  این  تكرار  از  ایشان  عمیق  نگراني  و  آبي  هاي  نیروگاه  از  بهره گیري 
در سال آتي یاد كرد. البته از آنجا كه بعضا« خاموشي مي تواند ناشي از عدم 
اجراي طرح توسعه پست هاي موجود و یا احداث پست هاي جدید در زمانبندي 
برنامه ریزي شده آنها باشد. لذا براي اجتناب از این نوع خاموشي ها باید شرایط 

كار پیمانكاران پست و خط روان و عاري از موانع بازدارنده باشد.

2- مهمترین دستاوردهای سال 87 
به زعم اینجانب مهمترین دستاورد هر سال سندیكا فارغ از مقوله سال شماري 
حركت به اصطالح رو به جلوي آن است كه سال به سال شتاب بیشتري به 
خود مي گیرد و به نظر مي رسد كه این امر قبل از آنكه مبتني بر راهبردهاي 
از پیش طراحي شده باشد بیشتر ناشي از پویایي و تحرك اعضاء هیئت مدیره 
خصوصا دبیر محترم سندیكا بوده است و این واقعیتي غیرقابل انكار است. قدر 
مسلم در بستري پویا و پرنشاط اتفاقات مثبت و به تعبیر رایج »مبارك« امري 
با  مدیره  هیئت  انتخابات  مبارك  اتفاقات  این  جمله  از  نیست.  انتظار  از  دور 
كیفیتي متمایز نسبت به گذشته است كه امید است هر چه زودتر شاهد ثمرات و 
بركات آن باشیم. علي ایحال انتخابات هیئت مدیره را مي توان بعنوان مهمترین 

دست آورد 87 ارزیابي كرد.

3- برگزاری انتخابات هیأت مدیره 
بدیهي است كه هیئت مدیره في حد ذاته و به خودي خود منشأ اثرات مشخص 
و ثابت و الیتغیري نخواهند بود. خصایص مثبت و برجسته ذاتي، برخورداري 
از دانش الزم، اشتهار به كارآمدي و صالحیت )مسبوق به عملكردهاي قبلي(، 
دلسوزي و احساس مسئولیت و مواردي از این قبیل در اكثریت اعضاي هیئت 
مدیره مي تواند ضامن عملكرد صحیح و محقق ساختن اهداف سندیكا باشد. 
هیئت مدیره فعلي با توجه به تركیب بسیار مناسب و نیز با توجه به فضایي كه 
مجمع عمومي در آن برگزار شد امیدهاي فراواني را برانگیخته است و انتظار 
براي حركت هاي »رو به جلو« را بیشتر كرده است. طبعا با انتظاراتي كه وجود 
سنگین تر  و  جدي تر  سندیكا  مدیره  هیئت  در  محترم  همكاران  وظایف  دارد 
خواهدبود. سرمقاله نشریه ستبران – شماره 48 متن راهبردهاي سندیكاست 
و در جاي خود، با قدري تسامح، نوعي سند چشم انداز براي فعالیت هاي هیئت 
مدیره در طول دوره دو ساله آنها خواهد بود. تحقق این اهداف جز با تالش 

مستمر و خستگي ناپذیر میسر نخواهدشد.

4- موانع و مشکالت سندیکا در سال 87 
مشخصا نمي توان مشكل و مانعي را در سال 87، در مقایسه با سالهاي قبل، 
برجسته كرد. عمده مشكل عدم همراهي هاي مورد انتظار در خارج از سندیكا 
تغییرات مدیریت ها خصوصا در سازمان برنامه ریزي و نظارت راهبردي بوده است. 
همین كه هنوز كماكان بحث الصاق شرایط سیزده ماده اي و امثال ذالك باز 
است و الزام به پوشش مخاطرات ناشي از نوسانات قیمت ها، دیركرد پرداخت و 
مواردي از این دست در عین دغدغه آور بودن، قیمت  ها را نیز غیرواقعي و به تبع 
آن سالمت رقابت ها را خدشه دار مي كند، موضوعي است كه موجب اتالف وقت 

سندیكا مي شود و فراغت فكري را از دست اندركاران سلب می کند.

5- عملکرد رسانه ای سندیکا
ماهنامه ستبران خوشبختانه وزن و اعتباري را یافته است تا حدي كه مي توان 
گفت عنوان »ستبران« به حق عنوان بامسمایي است و با كیفیت و ماهیت آن 
انطباق داشته و براي مراجع و محافل مرتبط با صنعت  برق نشریه اي  كامال 
شناخته  شده است.  تمایل و  عالقه  مسئوالن بلندپایه به استفاده از این نشریه 
بعنوان تریبون نوشتاري گویاي وجاهت و اعتبار آن است. غیر از اطالع رساني، 
درج  و  انجام  دارد.  را  اعضاء  بین  ارتباط  و  تعمیق  در جهت  كاركردي  مضافا 
آگاهي ها  افزایش سطح  و  تجربیات  انتقال  براي  مصاحبه ها شرایط مساعدي 
یكدیگر  از  اعضاء  شناخت  افزایش  موجب  ضمني  بطور  و  مي نماید  فراهم 
مي شود. برقراري بولتن الكترونیك هم از حركت هاي قابل تحسین است كه 

تأثیرات مثبت آن بي نیاز از توضیح است.

6- طرح تشکیل کنفدراسیون انرژی ایران 
اولین مواجهه اینجانب با مقوله كنفدراسیون انرژي در اثناء تورق نشریه شماره 
اتاق  تشكل هاي  كمیسیون  نشست  به  مربوط  اخبار  مالحظه  و  ستبران   48
ایران كه با حضور فعاالن عرصه انرژي، صنعت برق و هیئت رئیسه كمیسیون 
تشكل ها برگزار شده بود و آقاي مهندس پارسا به نمایندگي از طرف سندیكا 
 5 صفحه  در  كه  مطالبي  غیر  به  تقریبا  و  افتاد  اتفاق  داشتند  حضور  آن  در 
بعدي )49( در  آقاي مهندس جنتیان در شماره  آنچه كه  نشریه فوق الذكر و 
پاسخ به سؤالي در این خصوص بیان كردند مطالعه دیگري نداشتم ولي خیلي 
مشترك  فصول  به  توجه  با  كه  كنم  عرض  مي توانم  خصوص  این  در  كلي 
زیادي كه فعالیت هاي مرتبط با انرژي با هم دارند علي االصول ایجاد ارتباط 
راه گشا  بسیار  بطور قطع مي تواند  تكلیف آور  در عین حال  و  منظم  و  منطقي 
بوده و جلوي بسیاري از تشتت ها و ناهماهنگي ها و حاكم شدن شرایط خارج 
ایجاب مي كرد  آنكه  بگیرد ضمن  را  زیانبار آن  تبعات و صدمات  و  از كنترل 
جوانب  تمام  به  عنایت  با  انرژي،  حیاتي  بسیار  نقش  این  از  زودتر  خیلي  كه 
آن و اموري كه بطور مستقیم و غیرمستقیم به آن مربوط مي شوند، شناخته 
شده و نیازي به اقدامات منفعالنه كه بعضا شاهد آن هستیم نمي داشتیم ولي 
بهرحال به مصداق ضرب المثل معروف كه مي گوید »جلوي ضرر را از هر كجا 
كه بگیري منفعت است« حركت در جهت تشكیل كنفدراسیون انرژي ایران 
مي تواند متضمن مصالح حیاتي كشور باشد. در خصوص سؤال بعدي در این بند 
با توجه به اینكه یك ركن اصلي از اهداف كنفدراسیون انرژي مبحث افزایش 
بهره وري در انرژي و جلوگیري از اتالف آن باید باشد و با عطف نظر به این 
انرژي در  شبكه هاي  برق  )تقریبا در  موضوع كه در شرایط  فعلي تلفات  
تمامي سطوح و خصوصا« در شبكه توزیع خیلي بیشتر از حد استاندارد است( 
و اگر بنا باشد انشاءاهلل حركت جدي در این خصوص انجام بگیرد سندیكا با 
تمهیداتي كه در این خصوص اندیشیده و بالقوه و بالفعل )با توجه به تأسیس 
شركت مبنا بهینه سازان نیرو( آماده اقدامات مؤثر است، لذا بایستي بطور فعال 
در كنفدراسیون انرژي ایران حضور داشته باشد و به اصطالح رسالت تاریخي 

خود ایفا نماید.

7- چشم اندازهای سال آینده 
با توجه به مطالبي كه در بندهاي قبلي ذكر شد مي توان استنباط كرد كه بنده 
افق پیش رو را روشن مي بینم. امیدوارم كه شرایط ناخواسته و خارج از كنترل 
و بازدارنده اي اتفاق نیافتد و زمینه تحقق اهداف سندیكا در سایه عنایات الهي 
اعضاء  همكاري  و  همراهي  و  سندیكا  مدیره  هیئت  اعضاء  پشتكار  تالش  و 

سندیكا فراهم گردد.




