
 
 

 

 

 

 

 

 

 پرسشنامه

 اولویت بندی موضوعات و تعیین دستور کار کوتاه مدت و میان مدت 

 8931در سال   سندیکای صنعت برق ایران

 و

 نظرسنجی سطح ارتباط سندیکا با اعضا
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: بررسی وضعیت شرکت های عضو سندیکای صنعت برق 8بخش  

هدف از این بخش بررسی وضع موجود شرکت های عضو سندیکای صنعت برق است. خواهشمند است با توجه به موضوعات؛ گزینه 

 مرتبط با وضعیت شرکت خود را انتخاب نمایید.

 نوع فعالیت شرکت:  (1

 مهندسی بازرگانی و فروش  □ پیمانکاری ساخت و احداث  □ مهندسی مشاور  □
   تولید کاال و تجهیزات  □

 رود:هایی از صنعت برق به کار میدر چه بخش« محصوالت و خدمات شرکت» (2

 ساخت و نگهداری خطوط انتقال □ های فشار قویساخت و نگهداری پست □ ساخت و نگهداری نیروگاهی □

  سایر □ ساخت  و نگهداری خطوط توزیع □

 در هریک از موارد زیر را به درصد بیان نمایید. (درصد) ریالی حجم نظر از را شرکت محصوالت خریدارانسهم  (3

  : ...................... )درصد(های تابعهوزارت نیرو و شرکتب(  : ........... )درصد( های بخش خصوصیها و بنگاهشرکتالف( 

 : .........................)درصد( ها و نهادهای دولتی و عمومیسایر سازماند(   ................................ )درصد(: های تابعهوزارت نفت و شرکتج( 

 :شرکت تعداد کارکنان (4

 نفر   211تا  01 □ نفر   01تا  11 □ نفر  11کمتر از  □

  نفر  011بیشتر از  □ نفر  011تا  211 □

 :1331در سال  شرکت درآمد متوسط (0

 میلیارد ریال در سال 1111تا  011بین  □ میلیارد ریال در سال 011تا  111بین  □ میلیارد ریال در سال 111کمتر از  □

   میلیارد ریال در سال 1111بیش از  □

 :1331در سال  توسعه و تحقیق بخش شده صرف هایهزینهمتوسط  (6

 میلیارد ریال 11تا  0بین  □ میلیارد ریال  0تا  1بین  □ میلیارد ریال  1کمتر از  □

  میلیارد ریال 01بیش از  □ میلیارد ریال 01تا  11بین  □

 :1331شرکت در سال  واردات هزینهمیزان  (1

 میلیون دالر 111تا  11بین  □ میلیون دالر 11تا  1بین  □  میلیون دالر 1 کمتر از  □

 واردات ندارد □ میلیون دالر 011بیش از  □ میلیون دالر 011تا  111بین  □

 :1331شرکت در سال  صادرات درآمدمیزان  (8

 دالر میلیون 111تا  11بین  □  دالر میلیون 11تا  1بین  □ دالر لیونمی 1 کمتر از □

 نداردصادرات  □  دالرمیلیون  011بیش از  □  دالر میلیون 011تا  111بین  □

دهنده گرامی؛پاسخ  
های عضو از هیات مدیره و دبیرخانه سندیکا و بمنظور تدوین دستورکار هیات مدیره سندیکا و این پرسشنامه با هدف شناسایی انتظارات شرکت

.های کاری دبیرخانه طراحی شده استاولویت  

 نام شرکت:

 سمت: نام فرد تکمیل کننده:

 آدرس ایمیل: شماره تماس مستقیم:



 
 
  
 

2 
 

 :تخصصی و صنفی مجامعیت شرکت در عضو (3

 اتاق بازرگانی ایران □ جامعه مهندسین مشاور ایران □ سندیکای صنعت برق □

   …….……………سایر □

 :  گذشته سال به نسبت جاری سال در کار نیروی تعدیل میزان( 11

 درصد 31تا  11بین  □ درصد 11کمتر از  □ تعدیل ندارد □

  درصد 01بیش از  □ درصد 01تا  31بین  □

 بررسی مسائل صنعت برق و راهبردهای حل مسائل: 2بخش 

( به نظر شما هر یک از موارد زیر به عنوان یک مسئله کلیدی صنعت برق تا چه میزان اهمیت دارد؟ میزان اهمیت هریک از موارد زیر را 1

 با انتخاب خیلی کم تا خیلی زیاد مشخص نمایید.
دانمنمی زیاد خیلی زیاد برق صنعت کارهای و کسب در اصلی مشکالت و مسائل خیلی کم کم   

 های بین المللیتحریم     
 هاها و پروژهکاهش سرمایه گذاری طرح     
 تامین ارز مورد نیاز     
 کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش     
 تعدیل نیروی کار     
 عدم اجرای قوانین و مقررات حمایت از تولید داخل توسط وزارت نیرو      
های تابعه وزارت نیرو در معامالت و خریدهای از عدم اجرای تعهدات شرکت     

 بخش خصوصی )عدم پرداخت یا دیرکرد پرداخت(
 کیفیت و ارزان خارجی ورود کاالهای بی     
 های تابعه وزارت نیروشرکتخرید کاالهای خارجی توسط دولت و      
 های دولتی تابعه وزارت نیروگذاری یکسویه و جانبدارانه به نفع شرکتمقررات     
 های تابعه وزارت نیروعدم کنترل و نظارت کیفی بر خریدهای شرکت     
های بزرگ دولتی در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت )مس، انحصار شرکت     

 فوالد و ...(
 عدم نظارت و کنترل دولت بر بازارهای انحصاری حاکم بر زنجیره صنعت برق     
 عدم حمایت و پشتیبانی دولت از صادرات صنعت برق     

 سایر: )لطفا نام ببرید( 
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اولویت هریک از موارد ( به نظر شما هریک از راهبردهای زیر جهت بهبود کسب و کارهای صنعت برق چه میزان اولویت دارد؟ میزان 2

 زیاد مشخص نمایید. کم تا خیلیزیر را با انتخاب گزینه از خیلی

دانمنمی زیاد خیلی زیاد  اولویت گذاری راهبردهای توسعه صنعت برق  خیلی کم کم 

 گذاری برقاصالح چرخه اقتصادی صنعت برق از طریق اصالح نظام قیمت     

برق )رگوالتوری(  متشکل از نمایندگان دولت، مجلس و بخش خصوصی ایجاد نهاد تنظیم مقررات      
 )مستقل از وزارت نیرو(

     
 حذف انحصار و رانت و رقابتی کردن بازارهای صنعت برق

 ای صنعت برق از منابع ملی و صندوق ذخیره ارزیهای توسعهگذاری در پروژهافزایش سرمایه     

تجهیزات برقی در برابر واردات کاالهای مشابه ساخت داخل و تامین کننده حمایت از سازندگان      
 های صنعت برقمالی پروژه

 های غیر تجاری صادراتهای مالی و سیاسی از صادرکنندگان و پوشش ریسکحمایت     

 تسهیل نوآوری و اکتساب فناوری با پوشش ریسک و ارائه یارانه تحقیقات     

ایجاد  ها،ها ) تشکیل کنسرسیومهای تجاری بین شرکتهای استراتژیک و همکاریائتالفایجاد      
 های کوچک و ...(شرکت های تخصصی با سهام شرکت

 سایر: )لطفا نام ببرید(
 
 
 

 

 کند؟می ( به نظر شما در سال آینده هریک از موارد زیر به عنوان یک مخاطره، چه میزان کسب و کارهای صنعت برق را تهدید3
 سال در را برق صنعت خصوصی بخش کارهای و کسب هایچالش مهمترین خیلی کم کم نمی دانم زیاد خیلی زیاد

  آینده

 ها(مدهای شرکتآرکود )کاهش فروش و در     

 های تولید(تورم )افزایش قیمت نهاده     

 جهش نرخ ارز     

 اروپایی تامین کاال و تجهیزات وارداتی از کشورهای     

 تعدیل نیروی کار     

 تامین نقدینگی     

 سایر: )لطفا نام ببرید(
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 های کاری و خدماتی سندیکا: اولویت9بخش

باشد؟ چه میزان دارای اولویت می 1338( به نظر شما هر یک از موضوعات زیر به عنوان اولویت کاری سندیکای صنعت برق در سال 1

 زیاد مشخص نمایید.کم تا خیلیموارد را با انتخاب گزینه از خیلی میزان اولویت هریک از
ی صنعت برقسندیکا کاری های اولویت خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد  

 اصالح ساختار اقتصاد برق طرحبه ثمر رساندن      

 به ثمر رساندن طرح اصالح قراردادهای تیپ وزارت نیرو     
 های دولتیهای اجرایی و شرکتاعضا در مراودات با دستگاهاحقاق حقوق صنفی      
 شناسایی مقررات مخل کسب و کار صنعت برق و به نتیجه رساندن اصالحات مورد نیاز     
 های دولتیممانعت از خرید کاالهای خارجی مشابه ساخت داخل توسط سازمان     
 ارائه نتایج ارزیابیای و انجام ارزیابی و تعیین صالحیت حرفه     
 ای اعضای سندیکا و ارتقای انسجام صنفیاستقرار منشور اخالق حرفه     
 بازارسازی و رونق بخشی کسب و کار اعضای سندیکا در داخل و خارج      

های پژوهشی جهت ارائه پیشنهادات کارشناسی در فرآیند سیاستگذاری و تصمیم تدوین گزارش     
 برقهای صنعت گیری

 تسهیل شرایط تامین مواد اولیه و خام سازندگان از صنایع باالدستی )مس، آلومینیوم، فوالد و ...(     
 های بخش خصوصیتسهیل دسترسی به ارز مورد نیاز شرکت     

 تسهیل شرایط پرداخت مالیات و بیمه تامین اجتماعی     

 )لطفا نام ببرید( :سایر
 

 

باشد؟ میزان اولویت هریک از موارد را با انتخاب چه میزان دارای اولویت می 1338هر یک از خدمات زیر در سال ( به نظر شما ارائه 2

 زیاد مشخص نمایید.کم تا خیلیگزینه از خیلی
ی صنعت برقسندیکاخدمات  خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد  

 ها و موضوعات مهم صنفی شرکتاطالع رسانی قوانین و مقررات و اطالعات مورد نیاز      

 ماری از وضعیت موجود صنعتآهای ها و ارائه گزارشوری  اطالعات شرکتنظرسنجی و جمع      
 ای و ...(ارائه خدمات رفاهی  )مانند خدمات بیمه     

 ..(.تولید و انتشار نشریات تخصصی و الکتریکی )بولتن خبری/ نشریه ستبران/ کانال تلگرامی و      
 موزشی تخصصیآهای برگزاری دوره     

 ای و تخصصیای در امور حقوقی، بیمهارائه خدمات مشاوره     
 های مجازیهای عضو بصورت حقیقی و شبکهشبکه سازی و تسهیل ارتباط بین شرکت     

 های عضو به نهادهای تصمیم گیریانعکاس مسائل و مشکالت شرکت     

 )لطفا نام ببرید( :سایر
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 نظرسنجی سطح ارتباط سندیکا با اعضا: 4بخش

 رسانی سندیکا چقدر است؟میزان آشنایی شما با ابزارهای اطالع (1

 شناسمنمی کم متوسط زیاد خیلی زیاد 

      ستبران

      بولتن رسانا

      کانال و گروه تلگرامی

      سایت

      اینستاگرام
 

 ؟نماییدهای سندیکا را دریافت میاطالع رسانیاز کدام طریق مکاتبات و ( 2

 پیامک □ یمیلا □ فکس □

 سایت □ بولتن □ کانال تلگرام □

 کنید؟رسانی سندیکا استفاده میمعموالً چند وقت یکبار از خدمات اطالع( 9

 گاهی اوقات □ اغلب □ همیشه □

 پیش بیایدوقتی که مشکلی  □ هیچ وقت □ به ندرت □

 چقدر است؟ صنعت برق ر اطالعات و اخبا افتیدر یبراهای سندیکا میزان مراجعه شما به رسانه( 4

 کنم مراجعه نمی کم متوسط زیاد خیلی زیاد 

      ستبران

      بولتن رسانا

      کانال و گروه تلگرامی

      سایت

      اینستاگرام
 

 های عمومی چقدر است؟ های عضو در رسانههای شرکتمیزان رضایتمندی شما از انعکاس اخبار و چالش (5

 نظری ندارم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 

      صدا و سیما

      ها خبرگزاری

      های خبریها و سایتروزنامه

      کانال و گروه تلگرامی
 

 آیا در شرکت متبوع خود نشریه ستبران را دریافت می کنید؟ ( 6

 کنیماصال دریافت نمی □ کنیمگاهی دریافت می □ کنیمبه طور منظم دریافت می □
 

ا امروز از ت ایدهد، آیپوشش م گانیعضو را به صورت را یهاشرکت یهاتیاخبار دستاوردها و موفق کا،یسند یهارسانه ریستبران و سا هینشر( 7

 د؟یاشرکت خود بهره برده یمعرف یخدمت برا نیا

 اطالعی ندارم □ خیر □ بله □
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 کنید؟ بولتن را از چه طریقی دریافت یا مشاهده می( 1

 کانال و گروه تلگرامی □ ایمیل شرکت □ ایمیل شخصی □

  امدریافت نکرده □ سایت □

 د؟یهست کایسند یعضو کانال تلگرام ایآ (3

 خیر □ بله □

 د؟یکن یم افتیدر کایاخبار مهم صنعت برق را از کانال سند ایآ (81

 خیر □ بله □

 د؟یکنیمراجعه م کایسند یها به کانال تلگرامهیمهم و اطالع یهاها، نامهاستعالم افتیدر یبرا ایآ (88

 خیر □ بله □

 د؟یهست کایسند یاعضا یعضو گروه تلگرام ایآ (82

 خیر □ بله □

 د؟یارا مطالعه کرده کایسند تیسا ایآ (89

 خیر □ بله □

 د؟یکنیرا دنبال م کایسند نستاگرامیصفحه ا ایآ (84

 خیر □ بله □

تفاده تواند اسیم یگرید یرساناطالع یعضو از چه ابزارها یهاتر با شرکتو ارتباط اثربخش یاثرگذار شیافزا یبرا کایشما سند دگاهیاز د( 85

  کند؟
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