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عقربه های سـاعت هـر چه بـه سـاعت 19نزدیکتر میشـد ،رفتـه رفته
میهمانان یکـی پس از دیگـری وارد سـالن اصلی پذیرایی مجموعه طرشـت
میشـدند .قرار بود انجمن صنفی کارفرمایی شـرکتهای توزیـع نیروی برق
از 27مدیـر عامل شـرکت توزیع که طـی سـالهای 90تا  95بازنشسـته و یا
تغییر شـغل داده اند ،تجلیل کند و از کتاب چرا انگیـزه دادن جواب نمیدهد،
چه باید کرد؟ که توسـط انجمن به فارسـی ترجمه و انتشـار یافتـه ،در همین
مراسـم رونمایی شود.
میهمانان اغلب از خانواده توزیع بودند ،مدیـران عامل فعلی27 ،مدیرعامل
پیشـین و شـماری از مدیـران شـرکت توانیـر از جملـه دکتـر حقیفـام
معاونت هماهنگـی توزیع شـرکت توانیر و همکارانشـان  ،مهنـدس حیدری
مشـاورمدیرعامل توانیـر در امور مجلس  ،قاسـمی مدیرکل روابـط عمومی و
بین الملـل و مهندس مصلحتی مشـاور مدیرعامل و مجری طرح برق رسـانی
روسـتایی شـرکت توانیر در این مراسـم حضورداشتند.
حضـور چنـد چهـره پیشکسـوت صنعت بـرق شـیرینی خاصی بـه این
محفـل دوسـتانه داده بـود .ورود مهندس حجـت و مهندس فضـل اللهی از
مدیران ارشـد صنعت برق در سـالهای نه چندان دور و استقبال شایان توجه
حاضران ،شور و شـعفی را در سـالن ایجاد کرد ،گویی کمتر کسی انتظار دیدن
آنها را در این مراسـم داشـت .همچنیـن ورود مهندس خوشخلـق که پیش
از این  ،سـال ها در مقام معاونت هماهنگـی توزیع توانیر ارتبـاط تنگاتنگی با
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مدیـران عامل شـرکتهای توزیع داشـته و چهره خنـدان و خلق خـوش او ،
شـادی این مراسـم را برای مدعوین دو چندان و خاطره دوران همکاری را برای
آنها زنـده کرد .در همهمه ایـن دیدار ها عقربه های سـاعت بـه 19:45نزدیک
می شـد که مهنـدس عقدائـی دبیر انجمـن به عنـوان میزبـان تاکیـد کرد
مراسم را شـروع کنید .حسـن سـلطانی مجری با سـابقه و خوش بیان صدا و
سـیما برای اجرای برنامه پشـت میکروفون قرار گرفت .بر روی سـن تعدادی
لوح تقدیر ،بسـته های هدایا از صنایع دسـتی اصفهـان و روی جلد کتابی که
قرار بـود رونمایی شـود و با پارچه پوشـانده شـده بود ،به چشـم مـی خورد.
مراسـم با پخش سـرود جمهوری اسلامی ایران و تالوت آیاتـی از کالم اله
مجید آغاز شـد و مجـری پس از صحبـت های کوتاهـی از مهنـدس عقدائی
دبیـر انجمن بـرای عرض خیـر مقدم دعـوت کرد.
مهندس عقدائی با تشـکر و قدردانـی از قبول دعوت میهمانـان که از نقاط
مختلف کشـور در این مراسـم حضـور یافتهبودند ،انگیـزه اصلی مراسـم را
تجدید دیدار همکاران و تجلیل از چهره هایی دانسـت که سـالها در شـرایط
دشـوار چراغ خانه ها را در شـهر و روسـتا روشـن نگـه داشـتند .او در ادامه
اظهار داشـت« :پیـش از این انجمـن از مدیران عاملـی که قبل از سـال1390
بازنشسـته و یا از گردونـه مدیرعاملی شـرکتهای توزیع خارج شـده بودند
را جداگانه تجلیل کرده اسـت و در مراسم امشـب از  27نفر از عزیزانی که طی
سـالهای  90تا  95به عنوان مدیر عامل در شـرکتهای توزیع منشـأ خدمت
بوده اند ،تجلیل خواهدشـد و امیدواریم این سـنت حسنه در سـالهای آتی
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هم ادامه داشـته باشـد ».پس از آن مهنـدس پیرپیران رییس هیـات مدیره
انجمـن صنفی کارفرمایـی شـرکتهای توزیـع و مدیرعامل شـرکت توزیع
نیروی برق شهرسـتان اصفهان طی سـخنانی با اشـاره به پشتسرگذاشتن
 4مرحله مدیریـت از انقالب صنعتی تاکنـون در جهان اظهار داشـت« :پس از
پیـروزی انقالب اسلامی تاکنون نیـز مدیران مـا مراحل سـختی را از جنگ
تحمیلـی گرفته تـا دوران تحریـم تجربه کردند و رسـالت خویـش میدانیم
شـاخصهها و تجارب ارزشـمند مدیرانمان را به نسـل حاضر و آینـده انتقال
دهیم».
مهندس پیرپیـران اعتماد ،توکل به خـدا  ،هدف گذاری ،صبر و اسـتقامت،
زنـده و پویابـودن و مدیریـت بـر قلبهـا را از شـاخصههای اصلـی مدیران
صنعـت بـرق برشـمرد و افـزود« :یقینـ ًا مدیریـت در دوران جنـگ ،دوران
سـازندگی و دوران تحریم و پشتسرگذاشـتن مسـایل آن نیازمند مدیریت
بر قلب همکاران اسـت و این رسـالتی اسـت که باید به نسـل حاضـر و آینده
منتقـل شـود ».وی در ادامـه با اشـاره به اندیشـه بـزرگ صنعـت توزیع در
هوشمندسازی و اتوماسیون شـبکه ،داشتن تفکر سیستمی و اتحاد سازمانی
را الزمه پیشـرفت این صنعـت زیربنایی برشـمرد.
در ادامه این مراسـم مهندس امجـدی به نمایندگی از مدیران عامل سـابق
شـرکتهای توزیع طی سـخنانی ایـن حرکت انجمن را بسـیار پسـندیده و
موجب تقویـت ارتبـاط بین نسـل های گذشـته و فعلـی مدیران دانسـت و
اظهـار امیدواری کـرد از تجربیات ارزشـمند چهره های باسـابقه کـه در فراز
و نشـیب های این صنعت منشـاء خدمت بـوده اند اسـتفاده مطلوب شـود.
سـپس مهنـدس حجـت و مهنـدس فضلالهـی از مدیـران پیشکسـوت و
بازنشسته صنعت برق کشـور  ،همچنین مهندس خوش خلق معاون پیشین
هماهنگی توزیع و مدیرعامل فعلی شـرکت برق منطقه ای تهـران هریک در
سـخنان کوتاهی ضمن قدردانـی از برگزاری این مراسـم وابراز خرسـندی از
تجدید دیدار همـکاران ودوسـتان  ،خدمـت در صنعت بـرق را نعمتی بزرگ
و مسـوولیتی سـخت ،حسـاس و ارزنده عنوان کردند و به بیـان خاطراتی از
دوران مسـوولیت خود پرداختند.
سـپس با حضور دکتـر حقیفـام از مهنـدس خوشخلـق معاون سـابق
هماهنگی توزیـع توانیـر و  27نفـر از مدیران عامـل شـرکتهای توزیع که
طی سـالهای  90تا  95بـه افتخار بازنشسـتگی نایل شـده و یا تغییر شـغل
داده انـد ،با اهـدای لـوح تقدیر به عمـل آمد.
در بخـش پایانی این مراسـم که بـه رونمایی از کتـاب جدید انجمن
اختصـاص داشـت  ،مهنـدس عقدائـی دبیـر انجمـن صنفی
کارفرمایـی شـرکتهای توزیع با اشـاره بـه چاپ
تعـداد 28عنـوان کتـاب از سـوی
انجمن در موضوعات

فنـی  ،مدیریتـی و انتقال تجربیات سـایر کشـورها ،بـه تالش هـای صورت
گرفتـه بـرای جمـع آوری اطالعـات مربوط بـه مدیـران عامل شـرکتهای
توزیع از بدو تاسـیس تا کنون و انتشـار آنهـا در قالب  3جلد کتـاب پرداخت
و اظهار داشـت« :در ابتـدا کتابـی با عنوان  20سـال تلاش و تدبیـر با هدف
معرفی مدیران عامل شـرکتهای توزیـع و بیوگرافی آنهاکه در  20سـال اول
شـکلگیری بخش توزیع یعنی تا سـال 1390افتخـار خدمـت در این بخش
را داشـتند ،از سـوی انجمن چاپ و در سطح کشور توزیع شـدکه بسیار مورد
اسـتقبال قرار گرفت .اوایل سـال جاری بـا اعمـال تغییراتی و بـه روز کردن
اطالعات  ،کتـاب «ربع قـرن تدبیـر و افتخـار» تهیـه و در کنفرانـس توزیع
در کـرج در اختیار همـکاران قـرار گرفت .نسـخه جدیـد این کتاب بـا درج
آخرین تغییروتحوالت که در برگیرنده مشـخصات مدیران عامل شـرکتها
ی توزیع از سـال  71تا آذر  95اسـت را به منظور ارج نهادن بـه تالش صادقانه
و همـت واالی آنـان در ربـع قرن گذشـته و نقـش بیبدیـل آنهـا در اعتالی
صنعت برق کشـور به چاپ رسـاندیم که در این مراسـم به همـکاران محترم
تقدیـم میشـود ».وی در ادامه بـه ویژگی های کتـاب مدیریتی چـرا انگیزه
دادن جـواب نمیدهد ،چه بایـد کرد؟ که از سـوی انجمن صنفـی کارفرمایی
شـرکتهای توزیع به فارسـی ترجمه و به چاپ رسـیده اشـاره کـرد و افزود
:این کتاب که توسـط خانم سـوزان فولر نوشته شـده اسـت  ،در واقع به بیان
یافته هـای او از برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی و آزمون و خطا هایـی که در
موضوع انگیزه طی  15سـال انجام داده اسـت می پـردازد و با نقـد روش های
جاری و سـنتی برای ایجاد انگیزه بین افـراد  ،روش های نوینـی را در مدیریت
منابع انسانی طرح کرده اسـت ».در پایان این مراسـم ضمن رونمایی از کتاب
چرا انگیـزه دادن جـواب نمیدهـد ،چه باید کرد؟ توسـط مهنـدس حجت و
مهندس فضلالهـی  ،از بهاره جاندوسـت مترجم و عباس خالدنژاد ویراسـتار
این کتـاب بااهدای لـوح قدردانی شـد.
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