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در نشست خبری سندیکا مطرح شد؛

مطالبات ده گانه بخش خصوصی 
برای توسعه پایدار صنعت برق

سندیکای صنعت برق ایران به عنوان فراگیرترین 
از  استقبال  ضمن  برق  صنعت  صنفی  نهاد 
سیاست های اصالحی وزارت نیرو در عرصه تامین 
پایدار برق، موارد ده گانه ای را به عنوان مطالبات 
بخش خصوصی از دولت و وزارت نیرو ارائه داده 

است.
امروز،  ایران  برق  صنعت  سندیکای  خبری  نشست 
دوشنبه 3 مرداد ماه با حضور پیام باقری، جعفر جوال 
و مهدی مسائلی رئیس، نایب رئیس و دبیر سندیکا 
این نشست  ابتدای  برگزار شد. در  و اصحاب رسانه 
رئیس سندیکا مطالبات بخش خصوصی صنعت برق 
را در قالب 10 محور تشریح کرد و سپس به سواالت 

خبرنگاران و اصحاب رسانه پاسخ داده شد.
انقالب  از  پس  دهه  چهار  طی  ایران  برق  صنعت 
فنی  دانش  به  دستیابی  با  توانسته  است  اسالمی 
توزیع  و  انتقال  تولید،  تاسیسات  احداث  و  ساخت 
برق،  نه تنها کشور را از اتکاء به شرکت های خارجی 
بی نیاز نماید، بلکه رتبه اول صادرات خدمات فنی و 
مهندسی را کسب کند و به عنوان یکی از قطب های 
این وجود،   با  برق در منطقه شناسایی شود.  انرژی 
بیش از یک دهه است که رشد این بخش زیربنایی 
و استراتژیک، بدلیل ساختار ناکارآمد اقتصاد و مالی 
محقق  کشور  توسعه ای  نیازهای  با  متناسب  آن، 
با  گرما  فصل  در  که  است  سال  چندین  و  نگردیده 
دسترسی  مشترکان،  برق  مصرف  میزان  تشدید 
و  اقتصادی  مولد  بخش های  برای  پایدار  برق  به 
مواقعی  در  و  شده  مواجه  مشکل  با  کشور  صنعتی 

نیز خاموشی های اجباری رخ داده است که موجب 
در  این  است.  شده  جامعه  از  بخش هایی  نارضایتی 
حالی است که بنابر گزارش آژانس بین المللی انرژی 
بیشترین میزان یارانهای انرژی که در جهان در سال 
متعلق  شده  است،  داده  مصرف کنندگان  به   2019
غیرمستقیم  بصورت  که  بوده  ایران  برق  صنعت  به 
قیمت  از  کمتر  که  دولتی  برق  تعرفه های  طریق  از 
تمام شده می باشد، تخصیص می یابد. از پیامدهای 
زیانبار این نظام ناکارآمد اقتصادی، جدا از آنکه رشد 
برنامه  اهداف  را محدود ساخته و تحقق  این بخش 
ششم توسعه اقتصادی کشور را ناممکن کرده  است، 
اتالف باالی برق در بخش مصرف بدلیل بکارگیری 
تجهیزات با بازدهی کم و بی توجهی به شدت مصرف 
بدون در نظر داشتن هزینه های آن بوده  است. این 
کشور  منابع  تضییع  موجب  که  نادرست  سیاست 
سیزدهم  دولت  آمدن  کار  روی  با  می شده  است، 
سیاست های  اصالح  فرایند  و  شده  متوقف  تاحدی 
»اصالح  اصلی  محور  سه  در  انرژی  و  برق  صنعت 
و  مصرف  »بهینه سازی  اقتصادی«،  و  مالی  نظام 
و  برق  انرژی  سبد  »متنوع سازی  و  تلفات«  کاهش 
توسعه تجدیدپذیر ها« در دستور کار وزارت نیرو قرار 
عنوان  به  ایران  برق  است. سندیکای صنعت  گرفته 
به  اتکاء  با  که  برق  صنعت  صنفی  نهاد  فراگیرترین 
بخش،  این  در  فعال  شرکت   600 از  بیش  عضویت 
نمایندگی بخش خصوصی صنعت برق کشور را دارا 
اصالحی  سیاست های  از  استقبال  ضمن  می باشد؛ 
وزارت نیرو در عرصه تامین پایدار برق، موارد ده گانه 
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دولت  از  بخش خصوصی  مطالبات  عنوان  به  را  زیر 
اعالم  انرژی  و  برق  حوزه  در  نیرو  محترم  وزارت  و 

می نماید:
اگرچه  برق  تقاضای  1-اعمال سیاست های مدیریت 
برق  کنونی  بحران  شرایط  حل  راه  تنها  عنوان  به 
و  نشده  پیش بینی  خاموشی های  از  اجتناب  برای 
تحمیل  بدلیل  اما  بوده  است،  پذیرش  قابل  مکرر، 
هزینه کسری حداقل ده هزار مگاوات به بخش های 
رشد  نرخ  کاستن  موجب  که  کشور  وصنعتی  مولد 
اقتصادی و تورم در آینده خواهد شد، نمی تواند ادامه 
توسعه  نیرو  وزارت  و  دولت  می رود  انتظار  لذا  یابد. 
زیرساخت های تولید و شبکه برق را برای پیشگیری 
اولویت  در  آتی  سال های  در  برق  کمبود  بحران  از 
اصلی برنامه های خود قرار دهد. 2-بورس انرژی به 
عنوان یک نهاد مستقل نظام عرضه و تقاضای بازار، 
و  ساز  عنوان  به  بتواند  که  نحوی  به  گردد  تقویت 
کار اصلی کشف قیمت های تعادلی برق، ایفای نقش 
برق  قیمت گذاری  است  منظور الزم  این  برای  کند. 
بازار به  نهادهای غیر رقابتی مانند هیئت تنظیم  از 
تدریج به سمت نهادهای رقابتی بورس انرژی منتقل 
با  از قیمت گذاری  بازار  تنظیم  و نقش هیئت  گردد 
اتکا به محاسباتی که عمال نتیجه آن از قبل معلوم 
مقررات  تنظیم  مستقل  نهاد  شکل گیری  با  است، 
بازارهای  در  تعارضات  حل  سمت  به  برق،  بخش 

رقابتی و رفع نقص های بازار تغییر یابد.
تقاضای  و  عرضه  نظام  سازی  کارآمد  منظور  3-به 
در  برق  تجارت  از  انحصارزدایی  برق،  بازارهای 
بازارهای  صادراتی،  بازارهای  از  اعم  بازارها  همه 
خرده فروشی و بازار بهینه سازی در دستور کار وزارت 
نیرو قرار گیرد و شرکت های دولتی )تابعه و وابسته 

وزارت نیرو( از عرصه تجارت برق خارج شده و مطابق 
اسناد باالدستی ماموریت آن ها، محدود به توسعه و 

نگهداری از زیرساخت های برق گردد.
4-مشارکت بخش خصوصی در توسعه صنعت برق 
که  می باشد  بلندمدت  سرمایه گذاری های  نیازمند 
بدون رفع و کاهش ریسک های بازگشت سرمایه برای 
سرمایه گذاران، محقق نمی گردد. با توجه به بدهی 
امتناع  موجب  که  نیرو  وزارت  شرکت های  انباشته 
گردیده  صنعت  این  به  ورود  برای  سرمایه گذاران 
بدهی های  تسویه  اوال سیاست  انتظار می رود   است، 
و  ثانیا ساز  گیرد،  قرار  اولویت  در  تابعه  شرکت های 
اطمینان  و  ریسک  پوشش  برای  مناسب  کارهای 
بخشی سرمایه گذاران از اجرای تعهدات شرکت های 
تامین  5-زنجیره  شود.  فراهم  نیرو  وزارت  دولتی 
صنعت برق )شرکت های سازنده، پیمانکار و مشاور 
و تامین کنندگان( و تولیدکنندگان انرژی برق بیش 
مطالبه  نیرو  وزارت  از  تومان  میلیارد  هزار   60 از 
بقای  مطالبات،  این  پرداخت  عدم  که  دارند  معوقه 
کسب و کارهای این بخش را به خطر انداخته است. 
الزم است که دولت و وزارت نیرو پرداخت مطالبات 
این بخش را در اولویت قرارداده و متناسب با حجم 
مطالبات و با استفاده از ظرفیت های بازارهای مالی و 
منابع داخلی، نسبت به تسویه بدهی های خود اقدام 

فوری نمایند. 
توزیع  توزیع و فوق  به فرسودگی شبکه  توجه  6-با 
باال  موجب  که  کشور  از  مهمی  بخش های  در  برق 
خرابی  از  ناشی  ناپایداری  و  شبکه  مخاطرات  رفتن 
در  شبکه  نوسازی  و  بازسازی  می گردد،  تجهیزات 
این  برای  مناسب  مالی  منابع  و  گیرد  قرار  اولویت 

بخش فراهم گردد.

کشور  تجهیزات  تامین  و  داخل  ساخت  7-توسعه 
بخش  صنعتی  توسعه  سیاست  محور  عنوان  به  که  
برق در گذشته مورد توجه وزارت نیرو بوده ولیکن 
با  گردیده است،  خارج  اولویت  از  اخیر  سال های  در 
توجه به شعار سال، در دستور کار وزارت نیرو قرار 
بازار  به  دانش بنیان   ورود شرکت های  موانع  و  گیرد 
شرکت های  مشکالت  گردد،  برطرف  برق  صنعت 
داخلی سازنده تجهیزات مرتفع شود و حمایت های 
شرکت های  در  نوآوری  و  توسعه  و  تحقیق  از  الزم 
صنعتی بخش خصوصی مورد توجه ویژه قرار گیرد. 
در این خصوص ضروری است با نظارت جامع و موثر 
قانون  مفاد  نیرو،  وزارت  زیرمجموعه  بر شرکت های 
و  کشور  خدماتی  و  تولید  توان  از  استفاده  حداکثر 
حمایت از کاالی ایرانی )مصوب 1398( کامال اجرا 
گردد و از خرید کاالهای دارای مشابه داخلی به ویژه 

کاالهای دانش بنیان، با قاطعیت جلوگیری شود. 
مشاوره ای  و  پیمانکاری  شرکت های  8-مجموعه 
و  توسعه  اصلی  مجریان  و  کارگزاران  که  نیرو 
می باشند،  برق  شبکه  و  تولید  تاسیسات  ساخت 
بدلیل قراردادهای یک طرفه و غیرمنصفانه، تمامی 
را  نهاده ها  هزینه های  افزایش  از  ناشی  زیان های 
بین  از  این وضعیت موجب  ادامه  متقبل می شوند. 
که  می گردد  کشور  مهندسی  ظرفیت های  رفتن 
طی چهاردهه ایجاد شده اند. مطابق ماده 23 قانون 
و  نیرو  وزارت  کار،  و  کسب  محیط  مستمر  بهبود 
اصالح  به  نسبت  موظفند  مادرتخصصی  شرکت های 
این رویه قراردادی اقدام نمایند و مدل قرارداد تیپ 
و یکنواختی که به توافق نمایندگان صنفی و مدیران 
با  را مبنای معامالت خود  باشد  نیرو رسیده  وزارت 
بخش خصوصی قراردهند و در تعدیل قراردادها به 

رعایت بخش نامه های تعدیل و فهارس بهای سازمان 
برنامه و بودجه، ملزم شوند. 

به  ایران  تبدیل  و  برق  صنعت  صادرات  9-توسعه 
کشور  توسعه  ششم  برنامه  در  منطقه  انرژی  هاب 
هدف گذاری شده بود که متاسفانه محقق نگردید. با 
توجه به اهمیت توسعه صادرات انرژی برق، همچنین 
توسعه صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی 
عملیاتی  و  مشخص  برنامه  که  است  ضروری  برق، 
برای توسعه صادرات این بخش بر اساس یک نقشه 
راه مدون، در دستور کار وزارت نیرو قرارگیرد و در 
با کشورهای  جهت حداکثر نمودن مبادالت تجاری 
مجاور و منطقه، راهبرد دیپلماسی تجاری فعاالنه در 
به عالوه  شود.  گرفته  بکار  بخش خصوصی  همکاری 
انتظار می رود بمنظور خلق و حفظ هویت جمعی برند 
شرکت های ایرانی صادرکننده، تدابیر مناسبی از جمله 
واجدالشرایط  شرکت های  به  صادراتی  نشان  اعطای 
بکارگرفته شود. 10-رفع چالش های بنیادی و کلیدی 
نیازمند  آن،  زیرساخت های  توسعه  و  برق  صنعت 
بین همه ذینفعان در حاکمیت، فعاالن  اجماع ملی 
صنعت برق و مصرف کنندگان می باشد و دستیابی به 
به مشارکت سازمان های  باور  بدون  اجماعی،  چنین 
بخش صنعت  کننده صدای  تجمیع  که  نهاد،  مردم 
می باشند، ممکن نخواهد بود. لذا انتظار می رود وزارت 
نیرو، در عرصه های مختلف فرایند سیاست گذاری و 
اجرای سیاست های این بخش، زمینه مشارکت واقعی 
و عملی نمایندگان بخش خصوصی را فراهم نموده و 
در راستای اجرای ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط 

کسب و کار، نظرات تشکل ها را مدنظر قراردهد.
به  مربوط  مطالب  و  نشست  بخش مشروح  این  ادامه  در 

بخش پرسش و پاسخ خبرنگاران آمده است
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پیام باقری، رئیس هیات مدیره سندیکا در این نشست خبری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران اظهار داشت: 
آخرین آماری که دولتی ها و مسئوالن وزارت اعالم کرده اند، بدهی انباشته در مجموع بالغ بر 70 هزار میلیارد 
تومان است. ما در سندیکای برق، بیش از60 هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو و شرکت های تابع آن، مطالبه 
داریم. بدهی های وزارت نیرو به طور مستمر در حال خلق شدن است. بنابراین، هر سال به همین میزان هم 

اضافه می شود.
وی با اشاره به اینکه تراز مالی صنعت برق منفی است، تصریح کرد: منابع و مصارف صنعت برق تجانسی با هم 
ندارند. قانون حمایت از صنعت برق نیز برای رفع همین مشکل تدوین شده است. قانونگذار در ماده 6 قانون 
حمایت از صنعت برق و تبصره ذیل آن اشاره کرده است که از سال 93 باید اختالف بین قیمت تمام شده و 
قیمت تکلیفی برق، در بودجه های سنواتی محاسبه می شد و در اختیار وزارت نیرو قرار می گرفت؛ اما چنین 
نشده و از سال 93 اختالف میان قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی، به مبلغی بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان 

رسیده است. با بررسی های بیشتر می توانیم دریابیم که تقریبا همین مقدار هم مطالبات وجود دارد.
عنوان  به  یا  برق  نهایت  در  که  بدانند  باید  می کنند،  کار  برق  صنعت  در  که  افرادی  همه  داد:  ادامه  باقری 

بدهی ۶0 هزار میلیاردی وزارت نیرو به اعضای سندیکا
نشست خبری سندیکای صنعت برق ایران روز دوشنبه 3 مرداد ماه با حضور پیام باقری، جعفر جوال و 
مهدی مسائلی رئیس، نایب رئیس و دبیر سندیکا و اصحاب رسانه در محل خانه تشکل های اتاق بازرگانی 

تهران برگزار شد.

خدمت.  یک  یا  می شود  قیمتی  محاسبه  کاال  یک 
باشد، پس الزم است  اگر قرار است مانند یک کاال 
داشته  تمام شده ای  قیمت  دیگر  کاالی  هر  مثل  که 
باشد و در مکانیزم بورس یا رگوالتور، قیمت گذاری 
باید طبق  جبرانی  آثار  است،  هم خدمت  اگر  شود. 
است  این گونه  پرداخت شود.  مذکور،  قوانین  همین 

که اقتصاد برق، اقتصاد واقعی و مردمی می شود.
از  یک  هر  برای  افزود:  مدیره سندیکا  هیات  رئیس 
بند های  برق،  صنعت  خصوصی  بخش  10مطالبه 
و  صحبت ها  از  بسیاری  و  شده  تعبیه  نیز  قانونی 
مطالبه های ما در این حوزه، بر اساس قوانین کشور 
است. بخش خصوصی در جلسات مجلس بار ها گفته 
که در کشور ظرفیت های قانونی داریم، اما این قوانین 
در بعد اجرایی دچار مشکل هستند. اگر می خواهیم 
اقتصادی پویا داشته باشیم، باید بخش خصوصی را 
و تصدی گری ها  انتقال مسئولیت ها  با  و  کنیم  قوی 
راه  قیمت ها  کشف  همچنین  و  مردمی  اقتصاد  به 
نقش  نیز  بین  این  در  بیابیم.  را  واقعی  حل های 
باشد.  نظارتی  و  بسترسازی  حاکمیتی،  باید  دولت 
وقتی بیشترین میزان یارانه انرژی که در جهان و در 
سال 2019 به مصرف کنندگان داده شده، متعلق به 
صنعت برق ایران بوده که به صورت غیرمستقیم از 
طریق تعرفه های برق دولتی که کمتر از قیمت تمام 
با کدام  شده است تخصیص یافته، بخش خصوصی 

سازوکار در صنعت برق ورود کند؟
کارآمد  نظام  زیانبار  پیامد های  از  داد:  ادامه  باقری 
محدود  را  بخش  این  رشد  اینکه  از  جدا  اقتصادی 
ساخته و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی 
بخش  در  برق  باالی  اتالف  کرده،  ناممکن  را  کشور 
مصرف به دلیل به کارگیری تجهیزات با بازدهی کم 
و بی توجهی به شدت مصرف بدون در نظر داشتن 

مدیریت  سیاست های  است.  بوده  آن  هزینه های 
تقاضای برق، هزینه کسری حداقل 10 هزار مگاواتی 
به بخش های مولد و صنعتی کشور وارد کرده است.

وی افزود: قانون برنامه ششم توسعه حدود 30 درصد 
و  آیین نامه ها  باید  قوانین  طبق  است.  شده  اجرایی 
در  اکنون  شود.  تدوین  مختلف  دستورالعمل های 
تولید،  توان  حداکثر  از  استفاده  قانون،  هشتم  ماده 
مخصوص  آیین نامه های  هنوز  اما  شده؛  پیش بینی 
که  است  درست  است.  نشده  صادر  اصل  این  به 
قوانین، مسیر را مشخص می کنند؛ اما راهکار های آن 
نامشخص است و همین باعث شده که اجرای آن ها 

این چنین به تعویق بیفتد یا اصال اجرا نشود.

و  یارانه ای  اقتصاد  از  خروج  جز  چاره ای 
قیمت های تکلیفی نداریم

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق خاطرنشان 
از  خروج  جز  چاره ای  کشور  کالن  اقتصاد  در  کرد: 
در  نداریم؛  تکلیفی  قیمت های  و  یارانه ای  اقتصاد 
همچون  کشور  اقتصاد  اوضاع  طبیعتا  غیر این صورت 
گذشته  دهه  چهار  در  می ماند.  باقی  فعلی  شرایط 
ضرر  علت  و  داده  نشان  را  خود  آثار  دولتی  اقتصاد 
و زیان ها نیز چرخه معیوب اقتصاد کشور بوده است. 
باقری در عین حال در خصوص تبدیل شدن به هاب 
مطالبات  محور های  از  یکی  کرد:  عنوان  نیز  منطقه 
است؛  منطقه  برق  قطب  به  کشور  تبدیل  بحث  ما، 
قرار  و  می اندیشیم  فعالیت ها  از  مجموعه ای  به  ما 
کنیم.  طرح  را  موضوعی  مقطعی  صورت  به  نیست 
شود  باعث  می تواند  اقدامات  و  تصمیمات  مجموعه 
نسبت  امروز  شود.  رفع  کشور  در  برق  مشکل  که 
به آنچه مفهوم واقعی و عملیاتی قطب برق منطقه 
به کشور های  لحاظ شبکه  به  مانده ایم.  عقب  است، 
منطقه  برق  قطب  به  اما  هستیم،  وصل  همسایه 
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تبدیل نشده ایم. ارتباط داشتن با کشور های مختلف 
بودن  منطقه  برق  قطب  مقدمه  تنها  برق،  در حوزه 
ما  باشیم.  برق منطقه سنکرون  با شبکه  باید  است. 
این  و  مناسبی هستیم  بسیار  در منطقه جغرافیایی 
مزیت را بسیاری از کشور های مدعی در حوزه برق 
مانند  پرقدرتی  کشور  به  شدن  وصل  حتما  ندارند. 

روسیه برای ما بسیار پرسود است.
با  ارتباط  هنگام  می توانیم  هم  ما  داد:  ادامه  وی 
زمان  در  خود  کمبود های  روسیه  مانند  کشور هایی 
سرمایه گذاری  به  و  کنیم  رفع  را  برق  مصرف  پیک 
تعریف  هم  طرفی  از  و  باشیم  نداشته  نیاز  جدید 
پروژه های جدید می تواند باعث شود که اشتغال زایی 
در کشور ما افزایش یابد. انرژی در دنیا محور توسعه 
است و اگر بتوانیم به قطب برق منطقه تبدیل شویم، 
مهم تر،  از همه  و  ارزآوری  درآمدزایی،  اشتغال زایی، 

قدرت ایران در زمینه دیپلماتیک افزایش می یابد. 
ناترازی 10 هزار مگاواتی در برق

باره  در  برق  صنعت  سندیکای  هیئت مدیره  رئیس 
وضعیت ناترازی برق کشور خاطرنشان کرد: برآورد ها 
نشان می دهد حداقل 10 هزار مگاوات ناترازی داریم 
ناترازی  این  همه  البته  است.  قابل توجهی  عدد  که 
از  بلکه  نیست  گذشته  سال  و  امسال  به  متعلق 
سال های قبل وجود داشته که وضعیت نیروگاه های 

برق آبی آن را کم یا زیاد می کرده است.
برنامه  درباره  سندیکا  اقدامات  درخصوص  وی 
عمیقی  و  پردامنه  کار  سندیکا  گفت:  توسعه  هفتم 
درخصوص برنامه هفتم انجام داده و پیشنهاداتی با 
بازنگری در برنامه ششم توسعه تدوین کرده که امید 

است موردتوجه مسئوالن قرار گیرد.
باقری بر لزوم خروج دولت از تصدی گری و واگذاری 
گفت:  و  کرد  تأکید  خصوصی  بخش  به  مسئولیت 

با  نامتعادل  رقابت  ایجاد  موجب  دولت  تصدی گری 
فعالیت  بخش خصوصی صنعت برق شده و ریسک 
قوانین  است.  داده  افزایش  بخش خصوصی  برای  را 
تصدی گری  از  باید  دولت  که  کرده  تصریح  کشور 
اشاره  هم  کشور  توسعه  قوانین  در  بگیرد.  فاصله 
شده که دولت باید 15 درصد کوچکتر شود، اما در 

واقعیت دولت در حال بزرگ شدن است. 
تاکید  با  برق  صنعت  سندیکای  هیئت مدیره  رئیس 
بر اینکه رسالت سندیکا به عنوان یک تشکل ملی، 
است،  خود  اعضای  خواسته های  و  منافع  پیگیری 
تصریح کرد: وقتی مسئوالن در خلق بدهی دغدغه ای 
ندارند، رقم بدهی آن ها روبروز افزایش خواهد یافت. 
کامال  که  را  راهکار های خود  و  پیشنهادات  سندیکا 
توانیر  و  نیرو  وزارت  به  دارند،  عملیاتی شدن  جنبه 
رقم  نگیرد  قرار  توجه  مورد  اگر  که  است  داده  ارائه 

بدهی به بخش خصوص افزایش خواهد یافت. 

اقتصاد معیوب؛ ابرچالش صنعت برق
برق  سندیکای  هیات مدیره  نایب رئیس  جوال،  جعفر 
سرمایه  دولت  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ادامه  در 
و  ندارد  را  برق  برای سرمایه گذاری در صنعت  الزم 
ورود  عرصه  این  در  ندارد  قصد  هم  بخش خصوصی 
هم  کنار  در  سیاست ها  مجموعه  کرد:  عنوان  کند، 
می تواند پاسخگوی شرایط فعلی باشد، باید مدیریت 
مصرف داشته باشیم و در کنار آن به دنبال افزایش 
توان تولید برق باشیم. مدیریت مصرف دیگر جوابگو 
برق  تولیدی  توان  برافزایش  هم  اسناد  در  و  نیست 
اشاره شده است و باید به این اسناد اهتمام بورزیم. 

وی ادامه داد: بند »ت« ماده 48 قانون برنامه ششم 
طی  کشور،  برق  تولیدی  توان  که  دارد  صراحت 
سال های برنامه ششم یعنی از سال 96 تا سال 1400، 
به عبارت  می یافت؛  افزایش  مگاوات  25 هزار  باید 

دیگر یعنی به طور متوسط هر سال پنج هزار مگاوات 
اما  می شد؛  اضافه  کشور  برق  صنعت  ظرفیت  به 
اقتصاد  بوده ایم. متاسفانه  به دور  برنامه  از  متاسفانه 
ابرچالش  من،  دید  از  و  است  معیوب  برق  صنعت 
ناتراز است که  صنعت برق همین اقتصاد معیوب و 
به تدریج بر بخش های فنی هم سایه افکنده است. اگر 
تولید مواجه هستیم، چون سرمایه  با کسری  امروز 
گذاری های الزم را در سنوات گذشته انجام ندادیم تا 

افزایش توان تولید اتفاق افتد. 
برق تصریح کرد:  نایب رئیس هیات مدیره سندیکای 
یکی  برق  تکلیفی  و  شده  تمام  قیمت  بین  اختالف 
قانون  طبق  دولت  و  است  برق  اقتصاد  مشکالت  از 
که  می کرد  پرداخت  را  مبلغ  این  مابه التفاوت  باید 
ما  امروز  است.  نشده  برآورده  انتظار  این  متاسفانه 
کنیم  عبور  برق  اداره  در  رویکرد های سنتی  از  باید 

مالی،  تامین  روش های  برق  اقتصاد  اصالح  در  و 
قرار  را مد نظر  برق  سرمایه گذاری و اصالح تجارت 
که  دارد  وجود  فرصت هایی  سرمایه  بازار  در  دهیم. 
می تواند تامین مالی در صنعت برق را تسهیل کند. 
انواع  انتشار  به  برنامه ششم  قانون  ماده 10  بند ت 
اوراق مالی و اسالمی اشاره کرده و در بودجه 1401 
اجرای  که  است  شده  پرداخته  موضوع  این  به  هم 
است  دولتی  مدیران  قوی  اراده  نیازمند  قوانین  این 
تا از این فرصت ها برای تامین مالی استفاده کنند و 

افزایش توان تولید برق را محقق سازند. 
جوال خاطرنشان کرد: متاسفانه بخش خصوصی واقعی 
به علت اقتصاد معیوب صنعت برق، هیچ عالقمندی 
به سرمایه گذاری و احداث نیروگاه های جدید ندارد، 
اما با این حال اعتقاد من این است که در بازار های 
مالی و بازار سرمایه فرصت هایی وجود دارد که باید از 
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آن ها استفاده کنیم تا در کنار سیاست های مدیریت 
مدیریت  باشیم.  داشته  را هم  توان  افزایش  مصرف، 
مصرف در کشور به خاطر تصنعی بودن قیمت برق 
خیلی تاثیرگذار نیست، یعنی خود کنترلی که باید 
بین مشترکان برق اتفاق بیفتد انجام نمی شود و ما 
تا  از سیاست های ترکیبی هستیم  ناچار به استفاده 
زمینه الزم برای توازن بخشی بین تولید و مصرف را 

همزمان داشته باشیم. 

واقعی شدن قیمت برق، ضروری است 
وی در پاسخ به ضرورت واقعی کردن قیمت برق و تاثیر 
آن در جامعه اظهار داشت: واقعی کردن نرخ برق، یک 
حلقه از فرآیند پویای اصالح نظام اقتصادی صنعت برق 
در کشور است. به گفته او در برنامه ای که وزیر سال 
گذشته به مجلس ارائه داد تا رأی اعتماد بگیرد، گفت 
که به طور متوسط 45 درصد از هزینه های تمام شده 
برق توسط مشترکان پرداخت می شود. واقعی کردن 
نرخ برق باید اتفاق بیفتد، درست است که درآمد های 
جامعه اجرای چنین تصمیمی را سخت می کند؛ اما 
تا  کنیم  بحث  مساله  این  درباره  خود  جای  در  باید 

کاهش تلفات هم رخ ندهد.
مدل های  افزود:  سندیکا  مدیره  هیات  رئیس  نایب 
تعریف  برق  صنعت  بر ای  که  سرمایه گذاری  مختلف 
دلیل  همین  به  شود؛  بازبینی  باید  حتما  می شود، 
می گوییم فرآیند پویا. در عین حال تنها یک بخش 
از این فرآیند واقعی کردن قیمت برق است که باید 
همه عوامل در آن بررسی شود. متاسفانه رویکرد های 
اقتصادی که در گذشته و در صنعت برق اعمال شده، 
پاسخگوی  سیاست ها  این  اگر  است.  نبوده  پاسخگو 
که  خاموشی هایی  با  می بود،  کشور  برق  صنعت 
امسال عمدتا به بخش صنعتی تحمیل شده، مواجه 

نمی شدیم. وقتی به صنعت خاموشی می دهیم، برخی 
هزینه ها آشکار هستند و برخی هزینه های پنهان هم 
به کشور تحمیل می شوند. هزینه های آشکار عدم تولید 
و ارزآوری در کشور و هزینه پنهان، بحث اشتغال و 

بیکار شدن افراد است.
با  باید  از افزایش قیمت برق  با تاکید بر اینکه  جوال 
شفافیت بیشتری سخن بگوییم، گفت: واقعی شدن 
رسمی  آماری  براساس  است.  ضروری  برق  قیمت 
توسط  که  برقی  قیمت  میان  فاصله  دارد،  وجود  که 
زیاد  واقعا  برق  قیمت  و  می شود  پرداخت  مشترکان 
است. این فاصله ما را از اهداف عالی در صنعت برق 
دور می کند. وی همچنین به بحث تلفات در شبکه 
قانون  در  گفت:  و  پرداخت  آن  رفع  راه حل های  برق 
می گوییم که راندمان نیروگاه های ما در قالب سیکل 
ترکیبی و ساده به چه شکل تعریف می شود. حتی در 
اسناد باالدستی اشاره شده که راندمان باید به بیش 

از 55 درصد برسد که ما در این حوزه هم فاصله هایی 
داریم. تلفات ما بیشتر در شبکه انتقال است. براساس 
آمار هایی که مسئوالن توانیر اعالم کرده اند، اتالف برق 
در شبکه حدود 11 درصد است که در قیاس با همین 

عدد در میانگین جهانی، عدد باالیی است.
نایب رئیس هیات مدیره سندیکا با اشاره به اینکه ماده 
49 قانون برنامه ششم توسعه به ایجاد هاب منطقه ای 
بخش  خواسته های  از  یکی  گفت:  دارد،  صراحت 
خصوصی برداشته شدن انحصار تجارت و صادرات برق 
نیروگاه های بخش خصوصی  از مطالبات  یکی  است. 

شکسته شدن انحصار صادرات برق است.

واقعا  برق  بخش  تنظیم گر  مستقل  نهاد  آیا 
خواهد بود؟ 

جوال در ادامه به طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر 
بخش برق و ترکیب آن اشاره کرد و گفت: این نهاد 

دارای 9 عضو است که 5 نفر آن مستقیما وابسته به 
دولت هستند، آیا این ترکیب منافاتی با اسم این نهاد 
که کلمه مستقل در آن قرار دارد منافاتی ندارد؟ از 
اما  وابسته،  ترکیب  با  نهاد  این  تصمیمات  خروجی 

عنوان مستقل چه انتظاری باید داشت؟ 
بهبود  قانون   3 ماده  به  استناد  با  همچنین  وی 
نظرخواهی  ضرورت  و  کار  و  کسب  محیط  مستمر 
این  طبق  گفت:  و  کرد  اشاره  خصوصی  بخش  از 
تدوین  هنگام  مکلفند  اجرایی  دستگاه های  ماده 
اجرایی،  رویه های  و  بخشنامه ها  مقررات،  اصالح  یا 
نظر تشکل های اقتصادی ذی ربط را استعالم کنند 
مدیره  هیات  رئیس  نایب  دهند.  قرار  توجه  مورد  و 
سندیکا در بخش پایانی صحبت های خود بر ضرورت 
پرداخت مطالبات سنواتی شرکت های سندیکا تاکید 
برای  ادامه فعالیت  و تصریح کرد: مطالبات سنواتی 
کرده  سخت  را  سندیکا  عضو  شرکت های  از  برخی 
بر  عالوه  خود  پیگیری های  همه  در  سندیکا  است، 
طرح اهمیت مسئله مطالبات و تالش برای پرداخت 
آن، راهکار ها و پیشنهادات خود را نیز ارائه داده است. 
پیشنهاد مشخص ما در این حوزه استفاده از بند ب 
تبصره 5 قانون بودجه 1401 است که به دولت مجوز 
 86 ارزش  به  اسالمی  مالی  اوراق  انواع  انتشار  داده 
پیمانکاران  طلب  تادیه  برای  را  تومان  میلیارد  هزار 
به کار بگیرد. طبق گزارش شخص آقای وزیر، وزارت 
نیرو 85 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که 
می تواند 20 درصد این رقم را در قالب اوراق منتشر 

کند تا مشکالت اعضای سندیکا حل شود.

فاجعه خروج نخبگان از صنعت برق
مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران در 
تایید  را  برق  صنعت  از  نخبگان  خروج  جلسه،  این 
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فاجعه،  این  که  است  این  واقعیت  کرد:  عنوان  و 
یعنی خروج نخبگان در تمام کشور رخ داده است. 
و  ندارد  وجود  کشور  در  سرمایه  آهنربای  وقتی 
سرمایه گذاری کاهش یافته است، سرمایه انسانی که 
یکی از سرمایه های اصلی ماست هم از کشور خارج 
که  می بینیم  بعد  دو  در  را  مساله  این  ما  می شود. 
که  است  بحثی  دیگری  و  مغز ها  فرار  آن ها  از  یکی 
درباره  بحث  این  می کند.  اضافه  فالکت  شاخص  به 
به  مایل  دیگر  اما  دارند،  تخصص  که  است  افرادی 
فعالیت در حوزه برق نیستند؛ این مساله به خصوص، 
داده  قرار  تاثیر  تحت  را  انرژی  و  احداث  صنعت 
خود  درآمد های  به  نخبگان  از  زیادی  درصد  است. 
صنعت  این  نخبگان  که  مساله  این  می کنند.  فکر 
نمی توانند درآمد های متناسب با قابلیت های خود را 

دریافت کنند، کامال محسوس است. 

شیوع فوبیای تصمیم  گیری در مدیران دولتی
وی ادامه داد: در بخش دولتی هم مدیران دولتی از 
پاسخ  و  پرسخ  مورد  بسیار  این طرف  به  نهم  دولت 
از سمت نهاد های نظارتی قرار گرفتند و بسیاری از 
شجاعت  و  شدند  تصمیم گیری  فوبیای  دچار  آن ها 
و  حساس  برهه های  در  تصمیم گیری  برای  الزم 
مشکل  دچار  بزنگاه ها  در  و  ندارند  را  تاثیرگذار 
تصمیمات  اگر  دولتی  مدیران  بنابراین  می شوند، 
اگر هم  و  بگیرند، دچار مشکالتی می شوند  اساسی 
تصمیم نگیرند، سیستمی که کارآمد نیست مشکالت 
رکود  دچار  هم  بخش خصوصی  و  نمی کند  حل  را 
مشکالت  از  بسیاری  برای حل  ناچاریم  ما  می شود. 
سراغ نهاد های باال برویم چرا که مدیران 55 شرکت 
ندارند.  تصمیم گیری  امکان  منطقه ای  برق  و  توزیع 

نیرو  وزارت  ارشد  مدیران  به  بار ها  بخش خصوصی 
را در دستور  از مدیران خود  باید حمایت  گفته که 
اعمال  از  ترسی  هم  مدیران  تا  بدهند  قرار  کار 
تصمیم های اساسی نداشته باشند. وقتی مدیر ارشد 
اجرایی  دستگاه  بین  ارتباط  بگیرد،  تصمیم  بتواند 
روال  نیرو  وزارت  و  مادرتخصصی  شرکت های  و 
وضعیت  با  ما  اکنون  اما  می گیرد،  را  خود  عادی 
از  را  خود  معضالت  مجبوریم  قبلی  بدون اطمینان 
نهاد های باالتر حل کنیم؛ زیرا مدیران برق منطقه ای 
و مدیران شرکت توزیع برق، امکان تصمیم گیری در 

این موارد را ندارند.
بحث  در  مهم  نکات  از  یکی  گفت:  سندیکا  دبیر 
کابل  به  تبدیل سیم  و  بهینه سازی شبکه ها  تلفات، 
بیشتر  شد،  آغاز  که  سالی  در  تلفات  کاهش  است. 
پرداخته  غیرمجاز  انشعابات  و  برق دزدی ها  به 
تا  موارد  این  اکنون  اما  شبکه،  فنی  مسائل  تا  شد 
به  نیاز  شبکه  و  است  شده  کنترل  زیادی  حدود 
تغییر  موضوع  این  مقدمات  دارد.  بازمهندسی  یک 
به  سیم  از  شبکه  مکانیزم  تغییر  و  مصرف کننده ها 
کابل است. این عمل دو هدف دارد که یکی از آن ها 
کاهش سرقت ها و دومی افزایش سطح مقطع شبکه 
به  ورود  اما  می شود،  تلفات  کاهش  باعث  که  است 
این حوزه، هیچ جذابیتی برای بخش خصوصی ندارد. 
بخش خصوصی برای ورود به این حوزه، هیچ توجیه 
منطقی ندارد. چرا باید خود را وارد این جرگه کنند؟ 
اگر بگوییم کابل را جایگزین سیم می کنیم، مکانیزم 
و دوره زمانی که برای این جایگزینی پیش بینی شده 

چقدر است؟ 
وی به قانون مانع زدایی صنعت برق اشاره کرد و گفت: 
عنوان این قانون می گوید که برای صنعت برق برخی 
موانع وجود دارد. یکی از بزرگ ترین گام ها برای رفع 

این موانع، سرمایه گذاری است. برای سرمایه گذاری 
اکنون  اگر  است.  نیاز  سرمایه گذاری  آهنربای  هم 
وزارت نیرو در بحث هزینه ها دچار مشکالتی است، 
بخش خصوصی آماده است که به این حوزه وارد شود 
و به صنعت برق کشور کمک کند، اما موانع قانونی 
جایگزین  جدید  روش های  این  اگر  شود.  رفع  باید 
برویم  تعرفه ها  اصالح  سمت  به  مجبوریم  نشوند، 
نیز  دیگری  راهکار های  اما  است،  صحیح  امری  که 
هست. به گفته مسائلی، توان اصالح شبکه و نوسازی 
شبکه وجود ندارد و به جز همه این ها اعتباری که نزد 
بخش خصوصی وجود داشته از بین رفته و مجبوریم 

دست به اصالح تعرفه ها بزنیم.

دولت باید پاسخگوی بخش خصوصی باشد
بودن  پاسخگو  بر ضرورت  تاکید  با  ادامه  مسائلی در 
دولت تصریح کرد: شکسته شدن انحصار دولتی منوط 
به پاسخگویی آنهاست. بخش خصوصی صنعت برق با 
سرمایه خود برای حاکمیت کار کرده است، اما امروز 
کسی پاسخگوی اون نیست. امیدواریم دولت سیزدهم 
در سه سال پیش رو رویکرد پاسخگویی را در پیش 
بگیرد. این مسئله نیز باید روشن شود که آیا دولت 
بخش  یا  دهد  جواب  خصوصی  بخش  به  می خواهد 

خصوصی جدیدی ایجاد کرده و موازی کاری کند؟ 
دبیر سندیکا در پایان از وزارت نیرو و توانیر خواست 
بیشتر  خصوصی  بخش  مشورتی  ظرفیت های  از 
ظرفیت  همه  این  با  خصوصی  بخش  کند،  استفاده 
و پتانسیل به عنوان آچار فرانسه دولت است و اگر 
قرار  حمایت  مورد  و  نشود  استفاده  ظرفیت  این  از 

نگیرد، دچار اضمحالل می شود. 

این  از  شده  منتشر  اخبار  مهمترین  ادامه  در 
نشست آمده است.
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https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-3/3885023-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://barghnews.com/fa/news/51197/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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https://www.iribnews.ir/fa/news/3521079/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/3521853/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82
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https://www.irna.ir/news/84832645/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.isna.ir/news/1401050302265/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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https://www.mizan.news/4371951/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%86%db%8c/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/05/03/2747869/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-70-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-10-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
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https://www.mehrnews.com/news/5547926/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://www.eghtesadonline.com/n/3Ktp
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https://eco.shafaqna.com/FA/291574/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86/
https://eghtesaad24.ir/fa/news/164526/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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https://www.yjc.news/fa/news/8195226/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88
https://www.yjc.news/fa/news/8195135/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82
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http://idva.ir/%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%85%d8%aa%d8%b6%d8%b1%d8%b1-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88/
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-45/1355353-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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ضمیمه خبرانهم رساان    مرداد1401 نشست خبری 

https://www.nabzejame.ir/%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa/
http://eghtesadejameh.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1/


1۶

ضمیمه خبرانهم رساان    مرداد1401 نشست خبری 

https://eghtesadsaramad.ir/Newspaper/item/94333
https://eghtesadsaramad.ir/Newspaper/item/94472
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ضمیمه خبرانهم رساان    مرداد1401 نشست خبری 

https://tejaratnews.com/%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86
https://econews.ir/fa/content/3302079

