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سـال سخـت پربـار 

فرا رسیدن نـوروز 

مبـارک بـاد

ســال 1399 بــدون تردیــد یکــی از دشــوارترین و 
ــواده  ــرای خان ــا ب ــال ه ــن س ــل پیش بینی تری غیرقاب
بــزرگ صنعــت بــرق بــود. ســالی کــه بــا اپیدمــی کوویــد 
ــد و در  ــاز ش ــدید آغ ــای ش ــه و محدودیت ه 19، قرنطین
ادامــه رونــد کار فعــاالن اقتصــادی را در همــه حــوزه هــا 
دچــار اختــاالت جــدی کــرد، عمــا ســخت تریــن روزها 
را بــرای کســب و کارهــا رقــم زد. در شــرایطی کــه فعاالن 
ــا  ــان ب ــه 90 همچن ــال ده ــن س ــرق در آخری ــت ب صنع
ــویه  ــای یکس ــوق، قرارداده ــات مع ــی، مطالب ــود تورم رک
ناعادالنــه و تحریــم مواجــه بودنــد، شــیوع بیمــاری کرونا 
ــندیکای  ــن زد. س ــکات دام ــن مش ــه ای ــه هم ــا ب عم
صنعــت بــرق ایــران طــی پژوهشــی کــه در همــان مــاه 
هــای ابتدایــی ســال تهیــه و بــه همــه نهادهــای ذیربــط 
از جملــه نهــاد ریاســت جمهــوری، وزارتخانه هــای صمــت 

ــای  ــامی و اتاق ه ــورای اس ــس ش ــرو، مجل و نی
ــه  ــان وارده ب ــط زی ــد، متوس ــه ش ــی ارائ بازرگان
ــاری  ــیوع بیم ــل ش ــرق از مح ــت ب ــاالن صنع فع
کرونــا را رقمــی بالــغ بــر 3 هــزار میلیــارد تومــان 

ــود.  ــن زده ب تخمی
در طــول همیــن مــدت و بــر اســاس بررســی هــای انجــام 
ــز بیــن  ــر و درهــم نی ــد، لی ــورو، پون شــده، قیمــت دالر، ی
۵۸ تــا ۹۹ درصــد افزایــش یافــت و همیــن مســاله در نبــود 
ــه  ــادر ب ــران جســوری کــه ق قراردادهــای هوشــمند و مدی
تصمیــم گیــری در شــرایط بحرانــی باشــند، صنعــت بــرق 
ــل  ــه دلی ــال ۹۹ ب ــرد. س ــر ک ــته زمینگی ــش از گذش را بی
ــه شــکلی  ــه ب ــی ک ــل پیــش بین ــن نوســانات غیرقاب همی
مخــرب بــا کرونــا همزمــان شــده بــود، ســال افــول بخــش 

خصوصــی ایــن صنعــت بــود. 
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ــرای  اگرچــه ســندیکا در طــول ســال جــاری ب
ــا  ــاژور در قرارداده ــورس م ــرایط ف ــال ش اعم
ــه تنهــا  تــاش بســیاری کــرد امــا متاســفانه ن
ــتی  ــای باالدس ــایر نهاده ــه س ــرو بلک وزارت نی
ــرایط  ــرش ش ــه پذی ــر ب ــم حاض ــی ه و نظارت
ــداث از  ــع اح ــای صنای ــاده در قرارداده فوق الع
جملــه صنعــت بــرق نشــدند. در بســتر همیــن 
ــوج  ــاره م ــی نگری، دوب ــارکت و بخش ــدم مش ع
ــد.  ــاد ش ــف ایج ــای باتکلی ــازه ای از قرارداده ت
ــام  ــا اع ــر ب ــرو و شــرکت توانی ــه وزارت نی البت
تنفــس ســه ماهــه در نیمــه اول ســال و تمدیــد 
ــدی از  ــا ح ــال، ت ــی س ــای پایان ــاه ه ــا م آن ت
ــای  ــرکت ه ــختگیرانه ش ــی س ــات حقوق اقدام
ــد  ــری کردن ــر جلوگی ــه توانی ــی تابع کارفرمای
امــا بــه هــر حــال ایــن اقــدام نــه یــک راهــکار 
بلکــه نوعــی التیــام بــرای زخــم هــای ناشــی از 
فقــدان یــک اقــدام موثــر در صنعــت بــرق بــود. 
ــاش  ــار ت ــندیکا در کن ــل س ــن دلی ــه همی ب
بــرای تعییــن تکلیــف قریــب بــه هــزار قــرارداد 
ــه  ــال ۹۹ ک ــش از س ــه پی ــوط ب ــف مرب متوق
خوشــبختانه اکنــون اولویــت بنــدی و غربالگری 
ــا مشــارکت توانیــر انجــام  ــدازه ای ب ــا ان آنهــا ت
شــده، موضــوع فــورس مــاژور و تعییــن تکلیــف 
قراردادهــای جــاری را نیــز در دســتور کار خــود 
قــرار داد و همچنــان ایــن موضــوع را پیگیــری 
ــا از  ــری ه ــتا پیگی ــن راس ــد. در همی ــی کن م
ــور و  ــتانی کل کش ــه، دادس ــوه قضایی ــوی ق س
ســازمان بازرســی بــه منظــور تســریع در تعیین 
تکلیــف قراردادهــای متوقــف صنعــت بــرق نیــز 

ــه دارد.  ــه صــورت جــدی ادام ب
ــرق در  ــی صنعــت ب ــع مال ــود مناب مســاله کمب

ــه  ــر ادام ــترده ت ــادی گس ــا ابع ــاری ب ــال ج س
یافــت، بــا ایــن وجــود امــا ســندیکا موفــق شــد 
طــی چانــه زنــی هــای گســترده بــا وزارت نیــرو 
و توانیــر بخشــی از ایــن مطالبــات را طــی ســه 

مرحلــه وصــول کنــد. 
ــی و تشــخیص صاحیــت شــرکت هــای  ارزیاب
ســازنده تجهیــزات در حــوزه هــای مختلــف کــه 
ــه ســندیکا  ــی ســال گذشــته ب مــاه هــای پایان
ــت  ــم محدودی ــز علیرغ ــود نی ــده ب ــذار ش واگ
ــا در ســال جــاری  ــای ناشــی از شــیوع کرون ه
ادامــه یافــت و ایــن امــر در کنــار مجــوز مرکــز 
ــام  ــرای انج ــران ب ــاق ای ــدی ات ــه بن ــی رتب مل
ــندیکا،  ــط س ــی توس ــع الکتریک ــی صنای ارزیاب
موجــب شــد ایــن تشــکل همچنــان بــه عنــوان 
یــک مراجــع تخصصــی ارزیابــی شــرکت هــای 

ــرق شــناخته شــود.  ــال صنعــت ب فع
یکــی دیگــر از موضوعاتــی کــه پــس از دو ســال 
پیگیــری، در ســال جــاری بــه نتایج قابــل قبولی 
رســید، بخشــنامه تنقیــح و تلخیــص حــق بیمه 
قــراردادی مقاطعــه کاران بــود کــه خوشــبختانه 
ــازمان  ــوی س ــال از س ــی س ــای پایان در روزه
تامیــن اجتماعــی ابــاغ شــد تــا ابهامــات ناشــی 
از تعــدد و قابــل تفســیر بــودن بخشــنامه هــای 
ــدازه ای حــل شــود. البتــه  ــا ان ایــن ســازمان ت
قطعــا بهبــود و اصــاح ایــن بخشــنامه همچنان 

در دســتور کار ســندیکا خواهــد بــود. 
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران در ســال ۹۹ که 
پرریســک تریــن ســال بــرای فعــاالن اقتصــادی 
ــا را در  ــیاری از آنه ــد و بس ــی ش ــوب م محس
حاشــیه نگه داشــته بــود، رکــورد جــذب اعضای 
جدیــد را شکســت و بــا افــزودن 62 شــرکت بــه 

ــه  ــش را ب ــداد اعضای ــزرگ خــود، تع ــواده ب خان
ــورد مشــارکت  ــه رک ۵6۸ شــرکت رســاند. البت
بــی نظیــر و مثــال زدنــی شــرکت هــای محتــرم 
عضــو نیــز در امســال شکســته شــد تــا بنیــان 
هــا و پایــه هــای ســندیکا بــه عنــوان نماینــده 
بخــش خصوصــی صنعــت برق مســتحکم تــر از 

هــر زمــان دیگــری شــود. 
در طــول همیــن ســال پــر از دردســر و خبرهای 
بــد، روابــط عمومــی ســندیکا در بیــن بیــش از 
2۵0 روابــط عمومــی ســازمان هــا، شــرکت ها و 
نهادهــای بانکــی، بیمــه ای و صنعتــی بــه عنوان 
یکــی از روابــط عمومــی هــای برتــر ملی کشــور 
ــت.  ــرار گرف ــر ق ــورد تقدی ــد و م ــناخته ش ش
ــکل  ــدی تش ــطح بن ــندیکا در س ــن س همچنی
ــز  ــی نی ــاق بازرگان ــو ات ــادی عض ــای اقتص ه
بــه تنهــا تشــکلی تبدیــل شــد کــه موفــق بــه 
کســب رتبــه +A شــده اســت. ایــن رتبــه بــرای 
تشــکل هــای بــا جایــگاه "مرجعیــت دانشــی" 
ــی  ــه م ــه در نظــر گرفت ــوزه کاری مربوط در ح
ــران  ــرق ای ــت ب ــندیکای صنع ــا س ــود و تنه ش
حائــز شــرایط و شایســتگی ایــن رتبــه شــناخته 

شــده اســت. 
ایــن دســتاوردها در یکــی از ســخت ترین ســال 
هــای صنعــت بــرق بــی تردیــد حاصــل همدلی، 
ــندیکا  ــای س ــاد اعض ــارکت و اعتم ــاق، مش وف
اســت. بــدون ایــن همراهی ارزشــمند و ســازنده، 
بــی هیچ شــکی، ســندیکا توانایــی و قدرتی برای 
پیگیــری مشــکات بخــش خصوصــی صنعــت 
ــت و  ــدون حمای ــکل ب ــن تش ــت. ای ــرق نداش ب
ســرمایه اجتماعــی اعضــای خــود، نمی توانســت 
صــدای واحــد ایــن صنعــت باشــد و چــه بســا 

کــه ایــن صــدا هــم هرگــز شــنیده نمــی شــد. 
حــاال ســال 13۹۹، ســال همــه گیــری جهانــی 
ــش  ــرخ ارز، افزای ــابقه ن ــی س ــش ب ــا، جه کرون
ــورم و نوســانات گســترده اقتصــادی، کاهــش  ت
تــوان مالــی فعــاالن کســب و کار و ســال 
تضعیــف چندیــن بــاره اقتصــاد ایــران، بــا همــه 
دشــواری هایــش در آســتانه پایــان اســت. افــق 
1400 کــه ســال انتخابــات ریاســت جمهــوری 
اســت، مبهــم و پربیــم اســت، بــا ایــن حــال امــا 
بــه جــز تــاش و مقاومــت و برنامه ریــزی کاری 
نمــی تــوان کــرد. فعــاالن صنعــت بــرق بــدون 
تردیــد در ســال آینــده هــم ماننــد همــه ســال 
هــای گذشــته بــه تــاش خســتگی ناپذیرشــان 
ادامــه خواهنــد داد و ســندیکا هــم تــاش مــی 
کنــد کــه دوشــادوش آنهــا بــرای بهبــود فضــای 
کســب و کار ایــن صنعــت از جــان مایــه بگــذارد. 
ــم  ــندیکا هـ ــرای سـ ــه بـ ــده البتـ ــال آینـ سـ
ـــات  ـــت. انتخاب ـــاز اس ـــت س ـــاس و سرنوش حس
ـــا مشـــارکت  ـــره جـــز ب ـــات مدی دوره هشـــتم هی
ـــود  ـــه بهب ـــد ب ـــی توان ـــا نم ـــال اعض ـــدی و فع ج
ـــی  ـــد آن م ـــذا امی ـــن تشـــکل منجـــر شـــود. ل ای
ــه  ــرم ماننـــد همیشـ ــای محتـ ــه اعضـ رود کـ
بـــرای ارتقـــای جایـــگاه تشـــکل خـــود و 
ـــان،  ـــده ش ـــی نماین ـــه زن ـــدرت چان ـــش ق افزای
ـــارکتی  ـــم مش ـــره ه ـــات مدی ـــات هی در انتخاب

ـــند.  ـــته باش ـــال داش فع
ــرم،  ــای محتـ ــه اعضـ ــرای همـ ــان بـ در پایـ
ـــن  ـــزرگ ای ـــواده ب ـــرق و خان ـــت ب ـــاالن صنع فع
صنعـــت آرزوی ســـالی سرشـــار از موفقیـــت و 

شـــادکامی داریـــم. 
سال نو مبارک ....
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