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علی بخشی؛ رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

درکنـار هـم به امیـد روزهـای بهتـر
سال  98هم با دشوار یها و رخدادهای تلخ متعددش گذشت.
همانطور که پیشبینی میشد سالی که گذشت برای مردم ایران
و فعاالن اقتصادی سرشار از فراز و نشیبهای مختلف و پرتعداد
بود .در حقیقت به جز افزایش آرام و بیهیاهوی تورم و نرخ ارز،
افزایش چشمگیر فشار ناشی از تحریمها ،محدودتر شدن جدی
مبادی واردات و صادرات ،قرار گرفتن ایران در لست سیاه FATF
و تشدید بحران کمبود نقدینگی در کشور ،رخداد خاص دیگری
در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاد.
در صنعـــت بـــرق هـــم تحـــول روشـــن و موثـــری را شـــاهد نبودیـــم.
بـــا وجـــود اینکـــه پـــس از ســـالها ایـــن صنعـــت بـــا پافشـــاریها و
پیگیریهـــای گســـترده ســـندیکای صنعـــت بـــرق صاحـــب فهرســـت
بهـــا در حوزههـــای مختلـــف شـــد ،گامهـــای موثـــری بـــرای ایجـــاد
وح ــدت روی ــه در محاس ــبه ح ــق بیم ــه قرارداده ــای پیمان ـیاش برداش ــته
ش ــد و باالخ ــره در وزارت صم ــت جای ــگاه تعری ــف ش ــدهای یاف ــت در
خصـــوص مطالبـــات هـــم تالشهـــا بـــه پرداختهـــای چنـــد مرحلـــهای
بـــه برخـــی از شـــرکتها منجـــر شـــد امـــا قطعـــا ایـــن نتیجـــه مـــورد
انتظـــار بـــرای ســـندیکا و اعضایـــش نبـــود.
1

اگرچـــه ســـال  98تالشهـــا و پیگیریهـــای کـــم ثمـــری هـــم
ب ــرای س ــندیکا داش ــت ام ــا در کن ــار آن تعام ــات ثمربخش ــی
بـــا وزارت صمـــت ،ســـازمان برنامـــه و مرکـــز پژوهشهـــای
مجلـــس شـــورای اســـامی هـــم بـــه دنبـــال داشـــت و عـــاوه
ایجـــاد میـــز ســـاخت داخـــل در وزارت صنعـــت ،معـــدن و
تجـــارت بـــرای صنعـــت بـــرق بـــه تثبیـــت جایـــگاه برقیهـــا در
ایـــن وزارتخانـــه منجـــر شـــد.
تصوی ــب و قیمــتدار ک ــردن فه ــارس به ــای پس ــت و خط ــوط
انتقـــال هـــم البتـــه در ســـال آتـــی بـــرای فعـــاالن صنعـــت بـــرق
میتوانـــد کامـــا مثمرثمـــر واقـــع شـــود.
ســـندیکا امســـال هـــم پژوهشهـــای موثـــری را بـــه منظـــور
روش ــن ک ــردن گلوگاهه ــا و تدوی ــن راهکاره ــای موث ــر ب ــرای
بهب ــود ش ــرایط کس ــب و کاره ــای صنع ــت ب ــرق تدوی ــن ک ــرد
کـــه بـــرآورد هزینههـــای ناشـــی از تحریمهـــا ،چالشهـــا
و راهکارهـــای توســـعه کســـب و کارهـــای صنعـــت بـــرق و
تدویـــن نقشـــه راه توســـعه صـــادرات ایـــن صنعـــت از جملـــه
مهمتریـــن آنهـــا بودنـــد.
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س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ک ــه تع ــداد اعض ــای
آن از مـــرز  520شـــرکت گذشـــته ،امســـال هـــم از
بی ــن بی ــش از  250تش ــکل عض ــو ات ــاق بازرگان ــی
ایـــران بـــه عنـــوان تشـــکل برتـــر شـــناخته شـــد و
توانســـت بـــا تهیـــه و ارائـــه گزارشهـــای تحلیلـــی
و پژوهشـــی ارزشـــمند در حوزههـــای مختلـــف،
بـــه نقطـــه اتـــکای ویـــژهای بـــرای وزارتخانههـــای
نی ــرو و صم ــت ،ات ــاق بازرگان ــی و س ــایر نهاده ــای
سیاس ــتگذار ب ــدل ش ــود.
ایـــن تشـــکل همچنیـــن کار ارزیابـــی و تشـــخیص
صالحیـــت ســـازندگان را نیـــز عهـــدهدار شـــد و
ای ــن پروس ــه مه ــم را در س ــه ماه ــه پایان ــی س ــال ب ــا
س ــازندگان مق ــره کلی ــد زد .البت ــه بررس ــی الیح ــه
بودجـــه و ارائـــه پیشـــنهاداتی بـــرای بهبـــود بودجـــه
صنعـــت بـــرق هـــم از دیگـــر اقدامـــات صـــورت
گرفتـــه در طـــول ســـال بـــود.
ســـالی کـــه گذشـــت بـــا ســـیل آغـــاز شـــد و
روزهـــای پایانـــیاش بـــا اپیدمـــی پرخطـــر کوویـــد
 19در حـــال گـــذار اســـت ،بـــا ایـــن حـــال امـــا
چـــارهای جـــز مقابلـــه و مقاومـــت و امیـــد نیســـت.
صنعتگـــران صنعـــت بـــرق ایـــران ســـا لها در
ســـختترین و بحرانیتریـــن شـــرایط کشـــور،
ت ــاش کردهان ــد ک ــه ضم ــن حف ــظ بق ــا ،رس ــالت
خـــود را بـــرای توســـعه زیرســـاختی ایـــن صنعـــت
بهعنـــوان یـــک حـــوزه اســـتراتژیک کـــه تاثیـــری
غیرقابـــل انـــکار بـــر ســـطح رفـــاه هموطنـــان عزیـــز
دارد ،ب ــه درس ــتی انج ــام ده ــد.
بـــدون شـــک نمیتـــوان قضـــاوت روشـــنی در
خصـــوص رخدادهـــای ســـال  1399داشـــت.
روزهـــای پیـــش رو میتوانـــد نویدبخـــش تحـــول
و توس ــعه باش ــد و ی ــا تک ــرار آنچ ــه ک ــه ت ــا ام ــروز
بـــر ایـــن صنعـــت گذشـــته اســـت .هـــر آنچـــه کـــه

هســـت بایـــد بـــا برنامهریـــزی و امیـــد بـــه اســـتقبال
آن رفــت.
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران چ ــون بیس ــت س ــال
گذشـــته همـــواره در کنـــار شـــرکتها و فعـــاالن
صنعـــت بـــرق خواهـــد بـــود و تـــاش میکنـــد
ضم ــن روش ــن ک ــردن فض ــای پی ــش روی کس ــب
و کاره ــا ،از موان ــع بکاه ــد و در کن ــار اعض ــا ب ــرای
بهب ــود ش ــرایط ت ــاش کن ــد.
همبس ــتگی ،اتح ــاد و انس ــجام تنه ــا مس ــیری اس ــت
کـــه بـــه روزهـــای بهتـــر ختـــم میشـــود .پـــس
ام ــروز در کن ــار یکدیگ ــر ب ــرای فردای ــی ک ــه بهت ــر
خواهـــد بـــود ،خواهیـــم ایســـتاد.
حـــاال کـــه ســـال  98بـــا کولـــه ای ســـنگین از
تلخیهـــا و ســـختیها تمـــام میشـــود و بـــا وجـــود
اینک ــه رد س ــیاه بیم ــاری ت ــا س ــال آین ــده ه ــم از آن
ب ــه ج ــا خواه ــد مان ــد ام ــا بای ــد پش ــت ب ــه تلخ ــی و
س ــیاهی و س ــختی ،دوب ــاره ب ــه به ــار و روزه ــای ن ــو
س ــام ک ــرد.
بنابرای ــن روزه ــای ن ــو را ب ــه ف ــال نی ــک میگیری ــم
و ایــن آغــاز دوبــاره را بــه تالشــگران و جهادگــران
عرص ــه صنع ــت ش ــادباش میگویی ــم.
امیـــد کـــه ســـال نـــو سرشـــار از ســـامتی ،رونـــق
و بهـــروزی ،آغـــاز روزهـــای روشـــن و پایـــان
تلخیهـــا و تاریکیهـــا باشـــد.
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