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ادامه در صفحه 12

 علی بخشی؛ رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

در کنـار هـم به امیـد روز هـای بهتـر

فرا رسیدن نوروز 
1399

مبارک باد

سال 98 هم با دشواری ها و رخدادهای تلخ متعددش گذشت. 
همانطور که پیش بینی می شد سالی که گذشت برای مردم ایران 
و فعاالن اقتصادی سرشار از فراز و نشیب های مختلف و پرتعداد 
بود. در حقیقت به جز افزایش آرام و بی هیاهوی تورم و نرخ ارز، 
افزایش چشمگیر فشار ناشی از تحریم ها، محدودتر شدن جدی 
 FATF مبادی واردات و صادرات، قرار گرفتن ایران در لست سیاه
و تشدید بحران کمبود نقدینگی در کشور، رخداد خاص دیگری 

در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاد.
ــم.  ــاهد نبودیـ ــری را شـ ــن و موثـ ــول روشـ ــم تحـ ــرق هـ ــت بـ در صنعـ
ــاری ها و  ــا پافشـ ــت بـ ــن صنعـ ــال ها ایـ ــس از سـ ــه پـ ــود اینکـ ــا وجـ بـ
ــت  ــب فهرسـ ــرق صاحـ ــت بـ ــندیکای صنعـ ــترده سـ ــای گسـ پیگیری هـ
ــاد  ــرای ایجـ ــری بـ ــای موثـ ــد، گام هـ ــف شـ ــای مختلـ ــا در حوزه هـ بهـ
ـــته  ـــی اش برداش ـــای پیمان ـــه قرارداده ـــه در محاســـبه حـــق بیم وحـــدت روی
ـــت در  ـــده ای یاف ـــف ش ـــگاه تعری ـــت جای ـــره در وزارت صم ـــد و باالخ ش
خصـــوص مطالبـــات هـــم تالش هـــا بـــه پرداخت هـــای چنـــد مرحلـــه ای 
ــه مـــورد  ــا ایـــن نتیجـ ــا قطعـ ــد امـ ــر شـ ــه برخـــی از شـــرکت ها منجـ بـ

انتظـــار بـــرای ســـندیکا و اعضایـــش نبـــود.

اگرچـــه ســـال 98 تالش هـــا و پیگیری هـــای کـــم ثمـــری هـــم 
ـــی  ـــالت ثمربخش ـــار آن تعام ـــا در کن ـــت ام ـــندیکا داش ـــرای س ب
ــای  ــز پژوهش هـ ــه و مرکـ ــازمان برنامـ ــت، سـ ــا وزارت صمـ بـ
مجلـــس شـــورای اســـالمی هـــم بـــه دنبـــال داشـــت و عـــالوه 
ایجـــاد میـــز ســـاخت داخـــل در وزارت صنعـــت، معـــدن و 
تجـــارت بـــرای صنعـــت بـــرق بـــه تثبیـــت جایـــگاه برقی هـــا در 

ایـــن وزارتخانـــه منجـــر شـــد. 
ـــوط  ـــت و خط ـــای پس ـــارس به ـــردن فه ـــت دار ک ـــب و قیم تصوی
انتقـــال هـــم البتـــه در ســـال آتـــی بـــرای فعـــاالن صنعـــت بـــرق 

می توانـــد کامـــال مثمرثمـــر واقـــع شـــود.
ــور  ــه منظـ ــری را بـ ــای موثـ ــم پژوهش هـ ــال هـ ــندیکا امسـ سـ
ـــرای  ـــر ب ـــای موث ـــن راهکاره ـــا و تدوی ـــردن گلوگاه ه ـــن ک روش
ـــرد  ـــن ک ـــرق تدوی ـــت ب ـــای صنع ـــب و کاره ـــرایط کس ـــود ش بهب
بـــرآورد هزینه هـــای ناشـــی از تحریم هـــا، چالش هـــا  کـــه 
ــرق و  ــت بـ ــای صنعـ ــب و کارهـ ــعه کسـ ــای توسـ و راهکارهـ
تدویـــن نقشـــه راه توســـعه صـــادرات ایـــن صنعـــت از جملـــه 

مهمتریـــن آن هـــا بودنـــد.

http://www.ieis.ir/fa-default.html
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3619339-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.ieis.ir/fa/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%AD%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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ـــران کـــه تعـــداد اعضـــای  ـــرق ای ســـندیکای صنعـــت ب
آن از مـــرز 520 شـــرکت گذشـــته، امســـال هـــم از 
ـــی  ـــاق بازرگان ـــو ات ـــکل عض ـــش از 250 تش ـــن بی بی
ــد و  ــناخته شـ ــر شـ ــوان تشـــکل برتـ ــه عنـ ــران بـ ایـ
توانســـت بـــا تهیـــه و ارائـــه گزارش هـــای تحلیلـــی 
و پژوهشـــی ارزشـــمند در حوزه هـــای مختلـــف، 
بـــه نقطـــه اتـــکای ویـــژه ای بـــرای وزارتخانه هـــای 
ـــای  ـــایر نهاده ـــی و س ـــاق بازرگان ـــت، ات ـــرو و صم نی

سیاســـتگذار بـــدل شـــود.
ایـــن تشـــکل همچنیـــن کار ارزیابـــی و تشـــخیص 
ــد و  ــده دار شـ ــز عهـ ـــازندگان را نیـ ــت س صالحیـ
ـــا  ـــال ب ـــی س ـــه پایان ـــه ماه ـــم را در س ـــه مه ـــن پروس ای
ـــی الیحـــه  ـــره کلیـــد زد. البتـــه بررس ســـازندگان مق
بودجـــه و ارائـــه پیشـــنهاداتی بـــرای بهبـــود بودجـــه 
ــورت  ــات صـ ــر اقدامـ ــم از دیگـ ــرق هـ ــت بـ صنعـ

گرفتـــه در طـــول ســـال بـــود.
ســـالی کـــه گذشـــت بـــا ســـیل آغـــاز شـــد و 
روزهـــای پایانـــی اش بـــا اپیدمـــی پرخطـــر کوویـــد 
ــا  ــال امـ ــن حـ ــا ایـ ــت، بـ ــذار اسـ ــال گـ 19 در حـ
ــت.  ــد نیسـ ــت و امیـ ــه و مقاومـ ــز مقابلـ ــاره ای جـ چـ
صنعتگـــران صنعـــت بـــرق ایـــران ســـال ها در 
ســـخت ترین و بحرانی تریـــن شـــرایط کشـــور، 
ـــالت  ـــا، رس ـــظ بق ـــن حف ـــه ضم ـــد ک ـــالش کرده ان ت
خـــود را بـــرای توســـعه زیرســـاختی ایـــن صنعـــت 
به عنـــوان یـــک حـــوزه اســـتراتژیک کـــه تاثیـــری 
غیرقابـــل انـــکار بـــر ســـطح رفـــاه هموطنـــان عزیـــز 

ـــد. ـــام ده ـــتی انج ـــه درس دارد، ب
بـــدون شـــک نمی تـــوان قضـــاوت روشـــنی در 
خصـــوص رخدادهـــای ســـال 1399 داشـــت. 
روزهـــای پیـــش رو می توانـــد نویدبخـــش تحـــول 
ـــروز  ـــا ام ـــه ت ـــه ک ـــرار آنچ ـــا تک ـــد و ی ـــعه باش و توس
بـــر ایـــن صنعـــت گذشـــته اســـت. هـــر آنچـــه کـــه 

هســـت بایـــد بـــا برنامه ریـــزی و امیـــد بـــه اســـتقبال 
آن رفـــت.

ـــران چـــون بیســـت ســـال  ـــرق ای ـــت ب ســـندیکای صنع
ــاالن  ــرکت ها و فعـ ــار شـ ــواره در کنـ ــته همـ گذشـ
ــت بـــرق خواهـــد بـــود و تـــالش می کنـــد  صنعـ
ـــب  ـــش روی کس ـــای پی ـــردن فض ـــن ک ـــن روش ضم
ـــرای  ـــار اعضـــا ب ـــع بکاهـــد و در کن ـــا، از موان و کاره

ـــد.  ـــالش کن ـــرایط ت ـــود ش بهب
ـــت  ـــیری اس ـــا مس ـــجام تنه ـــاد و انس ـــتگی، اتح همبس
ــس  ــود. پـ ــم می شـ ــر ختـ ــای بهتـ ــه روزهـ ــه بـ کـ
ـــر  ـــه بهت ـــی ک ـــرای فردای ـــر ب ـــار یکدیگ ـــروز در کن ام

خواهـــد بـــود، خواهیـــم ایســـتاد.
حـــاال کـــه ســـال 98 بـــا کولـــه ای ســـنگین از 
تلخی هـــا و ســـختی ها تمـــام می شـــود و بـــا وجـــود 
ـــم از آن  ـــده ه ـــال آین ـــا س ـــاری ت ـــیاه بیم ـــه رد س اینک
ـــی و  ـــه تلخ ـــت ب ـــد پش ـــا بای ـــد ام ـــد مان ـــا خواه ـــه ج ب
ـــو  ـــای ن ـــار و روزه ـــه به ـــاره ب ـــیاهی و ســـختی، دوب س

ـــرد.  ـــالم ک س
ـــم  ـــک می گیری ـــال نی ـــه ف ـــو را ب ـــای ن ـــن روزه بنابرای
و ایـــن آغـــاز دوبـــاره را بـــه تالشـــگران و جهادگـــران 

ـــم. ـــادباش می گویی ـــت ش ـــه صنع عرص
امیـــد کـــه ســـال نـــو سرشـــار از ســـالمتی، رونـــق 
و بهـــروزی، آغـــاز روزهـــای روشـــن و پایـــان 

باشـــد. تاریکی هـــا  و  تلخی هـــا 
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