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شهدا را یاد کنیم حتی با ذکر یک صلوات

اعطای وام به اهل قلم
به گفت��ه مدیرعامل خانه کت��اب، اعطای وام 
۱۰ میلیون تومانی به اهل قلم از ۲۸ بهمن ماه آغاز 
می شود. به گزارش ایسنا، مجید غالمی جلیسه اظهار 
ک��رد: این وام از ۲۸ بهمن ماه با بازپرداخت۳۶ ماهه 
به اهالی قلم اعطا می ش��ود. وی همچنین گفت: با 
پیگیری موسسه خانه کتاب و حمایت های محسن 
جوادی، مع��اون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی، در سال جاری عالوه بر وامی که از طریق 
صندوق اعتباری هنر به اهالی قلم ارائه خواهد شد، 
وام ۱۰ میلیون تومانی نیز در اختیار اهالی قلم قرار 

می گیرد. 
غالم��ی جلیس��ه درب��اره ضوابط و ش��رایط 
دریافت این تسهیالت بیان کرد: افرادی که طی پنج 
س��ال گذشته س��ه عنوان کتاب )حوزه بزرگسال( و 
چهار عنوان کتاب )حوزه کودک و نوجوان( منتش��ر 
کرده باش��ند، می توانن��د از این وام بهره مند ش��وند. 
مدیرعام��ل خانه کتاب اف��زود: اهالی قلم می توانند 
برای دریافت این تس��هیالت، بدون حضور در محل 
 موسسه و فقط با مراجعه به سایت اهل قلم به نشانی

 www.ahleghalam.ir  اقدام کنند. 

 نمایش کودک »غول بزرگ مهربان« 
به صحنه می رود

تفاهم- گروه فرهنگ��ی: نمایش "غول بزرگ 
مهرب��ان" ک��ه قرار اس��ت از ۶ فروردین م��اه 97 و 
همزمان با روز جهانی تئاتر اجرای عمومی خود را در 
مجموعه آسمان )زعفرانیه( آغاز کند. با پیوستن سه 
هنرمند شناخته شده تئاتر حمید گلی ، علی فروتن 
و هومن رهنمون تمرینات خود را آغاز کرده است. 

ب��زرگ  نمای��ش غ��ول  آنالی��ن  ف��روش   
مهرب��ان در س��ایت ای��ران کنس��رت آغ��از ش��ده 
لین��ک طری��ق  از  می توانن��د  عالقه من��دان   و 

 http://www.irannamayesh.com/theater/74۰۲
برای رزرو و پیش خرید بلیت های این نمایش شاد 
و موزیکال اقدام کنند. این نمایش نوشته دیوید وود 
است که با ترجمه حسین فدایی حسین که در گروه 
تئاتر مستقل تولید ش��ده است. کاظمی این نمایش 
را با اس��تفاده از تکنیک زنده عروسکی , ماسک و 
عروسک های باتومی که سهیال باجالن آن را طراحی 

کرده کارگردانی کرده است.

خبرنامه

 »بدو رستم بدو« در ایتالیا 
رقابت می کند

انیمیش��ن »بدو رس��تم بدو« ب��ه کارگردانی 
حس��ین مالیمی ب��ه جش��نواره ای در ایتالیا می 
رود. به گزارش مهر، انیمیش��ن »بدو رس��تم بدو« 
به کارگردانی حس��ین مالیمی برای بخش رقابتی 
دوازدهمین دوره جشنواره فیلم »ریور« که از ۲۵ 
ماه مه تا 9 ژوئن ۲۰۱۸ برگزار می شود، انتخاب 

شده است.
 این انیمیشن پیش از این نامزد دریافت جایزه 
از جشنواره ولز شده بود. »بدو رستم بدو« به مدت 
۱۱ دقیق��ه ب��رای اولین بار در دهمین دوس��االنه 
پویانمایی تهران به نمایش درآمد. این فیلم برداشتی 
طنز و کامال آزاد از تراژدی رستم و سهراب است. 

 توزیع کارت آزمون دکتری 97 
از اول اسفند

تفاهم- گروه اجتماعی: مشاور عالی سازمان 
سنجش آموزش کش��ور گفت: توزیع کارت ورود 
به جلس��ه داوطلبان آزم��ون ورودی دوره دکتری 
تخصصی )Ph.D( س��ال ۱۳97 از اول اس��فندماه 
از طریق س��ایت سازمان س��نجش آغاز می شود. 
حس��ین توکلی افزود: آزمون ورودی دوره دکتری 
نیمه متمرکز سال 97 صبح روز جمعه 4 اسفند ماه 
9۶ در ۵۵ شهرستان مختلف کشور برگزار می شود.

 دکترحس��ین توکلی ،ضمن اعالم این مطلب 
افزود: کارت ورود به جلس��ه آزمون دکتری سال 
97 از روز سه ش��نبه اول اسفندماه برای مشاهده 
و پرین��ت ب��ر روی س��ایت س��ازمان س��نجش 
آموزش کش��ور قرار می گی��رد. تمامی داوطلبان 
می توانند برای پرینت کارت خود از س��ه ش��نبه 
اول اس��فند تا پنجشنبه سوم اس��فند با مراجعه به 
 سایت سازمان س��نجش آموزش کشور به نشانی

 www.sanjesh.org نس��بت ب��ه وارد ک��ردن 
اطالعات شناس��نامه ای و ش��ماره پرون��ده اقدام 
کنند.  توکلی یادآور ش��د: نش��انی حوزه امتحانی 
هر داوطلب در کارت ورود به جلس��ه آزمون وی 
مشخص ش��ده است و همراه داشتن پرینت کارت 
آزمون به همراه کارت ملی و یا شناسنامه عکسدار 
ب��رای تمامی داوطلبان ش��رکت کننده در جلس��ه 

آزمون دکتری 97 الزامی است.

خبرنامه

تفاهم- گ��روه اجتماع��ی: مدیرعامل س��ازمان 
تامی��ن اجتماع��ی از پرداخت عیدی بازنشس��تگان و 
مس��تمری بگیران این س��ازمان در نیمه نخست اسفند 
خبر داد. س��یدتقی نوربخش در مراس��م بهره برداری از 
ساختمان جدید ش��عبه ۲۳ تهران گفت: حدود ۲ هزار 
میلیارد تومان امالک تامین اجتماعی که در دولت قبل 
بالتکلی��ف بود ارزیاب��ی و رفع مع��ارض گردید و در 
حال حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. مدیرعامل 
س��ازمان تامین اجتماعی افزود: در حال حاضر ۲ هزار 
میلیارد تومان از امالک سازمان تامین اجتماعی که در 
گذشته بالاستفاده بوده شناسنامه دار شده و به بهره برداری 
رسیده اس��ت. نوربخش ادامه داد: شعبه ۲۳ گذشته در 
ساختمانی واقع شده بود که مالکیت آن با سازمان نبود 
و هر بار موجب تعرضات حقوقی قرار می گرفت. وی 
بیان داش��ت: اجاره ای که برای سه سال ساختمان قدیم 
ش��عبه ۲۳ پرداخت می کردیم را صرف بازسازی شعبه 

جدید کردیم. 
مدیر عامل س��ازمان تأمین اجتماعی با بیان این 
ک��ه در دهه فجر  پروژه های زیادی افتتاح و بهره برداری 
ش��د که ارزش آن ۵۲۰ میلیارد تومان بوده است ،بیان 

کرد: ۳۶۰ میلیون تومان آن در بخش اقتصادی و مابقی 
در بخش درمان هزینه شد،همچنین در راستای اقتصاد 
مقاومتی مواد اولیه 4 دارو خط تولیدشان  در هفته گذشته  
شروع به کار کرد . نوربخش  ادامه داد: در سال 97 مقرر 
 ش��د که ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات  س��ازمان 
تأمی��ن  اجتماع��ی پرداخت ش��ود و در مجلس هم به 
تصویب رسید البته  ۲4 هزار میلیارد تومان از این مصوبه  
نقد است و بقیه  هم باید تأمین اعتبار شود.  مدیر عامل 
س��ازمان تأمین اجتماعی گفت: ۵ هزار میلیارد تومان 
مصوب  ش��ده تا با آن عیدی بازنشستگان تا ۱۵ اسفند 
پرداخت ش��ود  همچنین امیدواری��م  در همه عرصه ها 
سازمان گام های خوبی را بردارد، قطعاً بیمه شدگان در 
وهل��ه اول  به تأمین درمان توج��ه دارند  که باید  در این 
خصوص  اقدامات الزم صورت گیرد . وی یادآور ش��د: 
سازمان تامین اجتماعی ظرفیت هایی بیش از آنچه که 
هست دارد و با استفاده از همه ظرفیت های سازمان در 
عرصه های بیمه ای و درمانی گام های بزرگتری برداشته 
خواهد شد. نوربخش با اشاره به اینکه تمامیت سازمان 
بس��یار حائز اهمیت است، گفت: بعضی وقت ها توسط 
عده ای تمامیت تامین اجتماعی مورد هجمه قرار می گیرد 

که به دلیل ضعف تحلیل درمورد تامین اجتماعی است. 
خداقلی میرزایی- مدیرکل تامین اجتماعی شرق 
تهران بزرگ نیز در مراس��م افتتاحیه ساختمان جدید 
شعبه ۲۳ تامین اجتماعی تهران گفت: در حال حاضر 
در شرق تهران ۱47 هزار بیمه شده یا افراد تحت تکفل 
آنها از سازمان خدمت دریافت می کنند، البته چهار هزار 
و 7۰۰ نفر از آنها مس��تمری بگیر هستند. وی درباره 
ساختمان جدید ش��عبه ۲۳ تهران نیز تصریح کرد: این 

ساختمان از امالک س��ازمان اوقاف و امور خیریه بود 
که در س��ال 9۲ اقدام به تخلیه آن شد. وی اضافه کرد: 
خوشبختانه دستور بازسازی این شعبه از شهریور ماه 
داده ش��د و در مدت ۵ تا ۶ ماه این ش��عبه در هش��ت 
طبقه بازس��ازی ش��د. میرزایی متراژ این ساختمان را 
س��ه هزار مترمربع بیان کرد و افزود: امیدواریم بتوانیم 
 در این ش��عبه جدید خدمات بهتری به بیمه شدگان و 

مستمری بگیران ارائه دهیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد

پرداخت عیدی بازنشستگان در نیمه نخست اسفند
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معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، ضمن تشریح مهمترین 
اقدامات وزارت بهداش��ت در حوزه دارویی کش��ور، برنامه های آتی 
سازمان غذا و دارو در حوزه دارو را اعالم کرد. غالمرضا اصغری در 
گفتگو با مهر، کاهش قیمت داروهای وارداتی را در جهت تس��هیل و 
تس��ریع و کاهش هزینه های اجرای طرح تحول س��المت عنوان کرد 
و گف��ت: اصالح تفاهم نامه با بیمه در راس��تای ق��راردادن داروهای 
بیماران صعب العالج و خاص در لیست داروهای مشمول در راستای 
کاهش هزینه دارویی بیماران انجام شده است. وی به موضوع حذف 
پرداخ��ت مس��تقیم یارانه به ش��رکت های داروی��ی و پرداخت آن به 
سازمان های بیمه گر اشاره کرد و افزود: ایجاد محدودیت سهم بازار 
ب��رای واردات اقالم دارویی که به تولید داخلی می رس��ند و همچنین 

قیمت گذاری تولید داخلی از داروهای وارداتی تا س��قف 7۰ درصد 
برند وارداتی از دیگر اقدامات در راس��تای س��اماندهی بازار دارویی 
کشور بوده است. معاون وزیر بهداشت به تدوین و اجرای برنامه جامع 
توس��عه داروهای طبیعی و طب سنتی ایران با حفظ کیفیت و سالمت 
محص��والت اش��اره کرد و افزود: جداس��ازی اقالم دارویی مش��مول 
تفاه��م نامه بیمه و داروهای خارج از بیم��ه با تفکیک تولید داخل و 
وارداتی یکی دیگر از اقداماتی بوده که در راس��تای س��اماندهی بازار 
دارویی کش��ور انجام ش��ده اس��ت. اصغری تأکید کرد: رسیدن ارزش 
تولی��د داخلی به 7۰ درصد در دول��ت یازدهم و 7۱ درصد در دولت 
دوازده��م در حالی که در دول��ت دهم این مقدار ۶7 درصد بود، یکی 
دیگر از اقدامات س��ازمان غذا و دارو در راس��تای حمایت از صنعت 

دارویی کشور بوده است. وی افزود: عقد قرارداد تولید تحت لیسانس 
داروهای » های تک« ایرانی با یکی از ژنریک س��ازهای برتر ترکیه 
و همچنین راه اندازی تولید مواد اولیه تحت لیس��انس ش��رکت های 
مواد اولیه س��از ایرانی در روس��یه از جمله برنامه های سازمان غذا 
و دارو در حوزه داروهای »های تک« بوده اس��ت. اصغری از ورود 
9 قل��م داروی »های تک« به بازار داروی��ی ایران و همچنین الحاق 
سازمان غذا و دارو به PIC/S به همراه تولید ۸ قلم مواد موثره ضد 
س��رطان جدید در داخل کشور اش��اره کرد و ادامه داد: کاهش اقالم 
کمبوده��ای دارویی از۳۰۰ به 7۰ قلم و همچنین راه اندازی سیس��تم 
رهگیری و کنترل اصالت دارو به عنوان دیگر اقدامات س��ازمان غذا 

و دارو بوده است.

کاهش قیمت داروهای وارداتی

    

    

 یک کارشناس انرژی گفت:در حالیکه چین بااحداث چهارمین خط لوله واردات 
گاز از ترکمنستان را افزایش می دهد،طوالنی شدن نزاع ایران و ترکمنستان،حضور ایران 
در بازار این کشور را تهدید می کند. محمد امین راد، کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار 
مهر با اش��اره به اینکه ترکمنستان با بیش از ده تریلیون مترمکعب گاز درجا، به عنوان 
چهارمین کشور دارنده ی ذخایر گازی شناخته شده و منبع اصلی درآمد این کشور از 
صادرات گاز است، گفت: بدلیل محصور بودن در خشکی، تنها گزینه  پیش روی  این 
کشور برای صادرات گاز ، صادرات از طریق خط لوله است. وی بیشترین میزان صادرات 
گاز این کشور را به مقصد چین اعالم کرد و افزود: ترکمنستان تا سال گذشته روزانه حدود 
۳۰ میلیون مترمکعب گاز نیز به ایران صادر می  کرد اما از سال گذشته تا کنون بدلیل 
اختالفات مالی، صادرات گاز  این کشور به ایران متوقف شده است.این کارشناس انرژی 
میزان وابستگی درآمد ارزی ترکمنستان به صادرات گاز خود به چین را حدود یک سوم 
اعالم کرد و ادامه داد: چین از سال ۲۰۰9 با احداث سه خط لوله به طول ۱۸۰۰ کیلومتر 
روزان��ه ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز از ترکمنس��تان وارد می  کند. به همین دلیل 
ترکمنستان برای جلوگیری از وابستگی  بیشتر خود به چین تمایل به متنوع کردن بازار 
صادراتی گاز طبیعی خود دارد.به گفته راد، بدلیل جذابیت باالی گاز ترکمنستان، چین به 
این کشور به عنوان یک فرصت طالیی برای تامین انرژی مورد نیاز خود نگاه می کند، به 

همین دلیل چین در طول یکسال گذشته در تالش است تا خط لوله چهارم  ترانس آسیا 
با ظرفیتی نزدیک به  ۲۵ میلیارد مترمکعب را از مسیر دیگری که کمتر از مسیر قبلی و 
حدود ۱۰۰۰ کیلومتر طول دارد، را احداث کند.وی تصریح کرد: در صورت اجرایی شدن 
خط لوله  چهارم ترانس آسیا، عمده  گاز تولیدی ترکمنستان در اختیار چین قرار خواهد 
گرفت و این کشور بیش از پیش روابط مستحکمی با ترکمنستان برقرار خواهد کرد. حال 
آنکه با اجرای این خط لوله عمال فرصت واردات گاز از ترکمنستان برای  ایران که مرز 
مشترک خاکی با این کشور دارد، از بین خواهد رفت.وی با بیان اینکه  ایران می  تواند با 
واردات گاز ترکمنستان، گاز مورد نیاز خود در شمال شرق را تامین کند و گاز تولیدی در 
جنوب را در مصارف دیگری که ارزش افزوده ی باالتری دارند، استفاده کند، ادامه داد: 
به نظر می رسد ترکمنستان برای متنوع سازی بازار خود تمایل زیادی برای صادرات گاز 
به ایران دارد. بنابراین مسئولین باید تالش کنند تا با جذب حداکثری گاز این کشور نقش 
ایران را در بازار گاز پر رنگتر کنند.این کارشناس انرژی افزود: از مسئولین وزارت نفت 
انتظار می رود، با موضعی دوستانه نسبت به حل اختالفات با ترکمنستان وارد شوند و با 
مستحکم تر کردن روابط با این کشور، در مسیر افزایش واردات از این کشور گام بردارند. 
افزایش واردات از ترکمنستان قطعا گامی بزرگ در تبدیل شدن ایران به هاب گازی منطقه 

است که باید در اولویت برنامه های وزارت نفت قرار گیرد.   

چین، پیروز نزاع گازی ایران و ترکمنستان

 راهپیمایی بزرگ س��الروز پیروزی انقالب اس��المی با حضور گسترده اقشار 
مختلف مردم در سراسر کشور برگزار شد و با این جشن بزرگ ملی، نظام جمهوری 

اسالمی چهلمین بهار حیات پربرکت خود را آغاز نمود.
همانگون��ه که رهبر معظم انقالب پیش بینی کرده بودند 'امس��ال به لطف الهی 
۲۲ بهمن از آن ۲۲ بهمن های تماشایی' بود و با وجود ادامه تبلیغات منفی دشمنان 
 علیه ایران و همچنین مس��ائل و مش��کالتی که مردم در زندگی روزمره خود با آنها 
دست و پنجه نرم می کنند، اما حضورشان فارغ از سن و سال و گرایش های سیاسی 

و تعلقات فرهنگی، قومی، مذهبی و طبقاتی، یکپارچه و منسجم بود.
راهپیمایی سالروز پیروزی انقالب اسالمی به دلیل تحوالت ماه های گذشته 
در عرصه های مختلف از جمله اغتشاش��ات اخیر، حمالت تروریستی دشمنان و 
تداوم توطئه های بین المللی آمریکا، رژیم صهیونیستی و دست نشاندگان آنها در 
منطقه، از حساسیت و اهمیت زیادی برخوردار بود. مردم ایران بیش از هر کسی، 
این اهمیت و حساس��یت را درک کردند و با لبیک به دعوت رهبر معظم انقالب، 
مراجع عظام تقلید، مقامات و مس��ئوالن بلندپایه، شخصیت های مرجع و احزاب 
و گروه های سیاس��ی در خیابان ها و میادین ش��هرها و روستاها گرد هم آمدند و 
حمایت خود را از نظام، انقالب و کشور خود اعالم کردند. در سپهر سیاست، چنین 
حضوری بسیار مهم و تاثیرگذار است، بویژه که هدف از آن پشتیبانی از نظامی باشد 
که حدود 4۰ سال از استقرار آن می گذرد و طی این چهار دهه نیز با دشمنی ها و 

توطئه های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری مواجه بوده است.
بس��یاری از کش��ورهای غربی و جامعه شناس��ان و نظریه پردازان سیاسی و 
اجتماعی آنها سال ها است که تالش می کنند با شیوه های مختلف از جمله تعیین 
روزهای ملی و یا با تبلیغ روزهای ملی موجود در تقویم ش��ان، انسجام و حمایت 
ملی را در میان مردمان پراکنده و انزواطلب خود تقویت کنند ولی تاکنون نتیجه ی کار 
برای آنها رضایت بخش نبوده است. بدون اینکه بخواهیم دستاوردهای بی نظیر انقالب 
اس��المی را در عرصه های مختلف بین المللی، سیاسی، فرهنگی، علمی، اقتصادی، 
اجتماعی، دفاعی و ... در ۳9 سال گذشته نادیده بگیریم، باید اعتراف کنیم که مردم 
نجیب ایران بویژه اقشار کم درآمد همچنان با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم 
می کنند که بعضا زندگی را بر آنها سخت کرده است. تردیدی نیست همین مردمی 
که با مشکالت اقتصادی و معیشتی روزگار می گذرانند حامیان اصلی انقالب، نظام 
و دولت نیز هستند و هر جا که الزم بوده با همه قوا و بدون چشمداشتی، در صحنه 
حاضر شده و قدرت خود را به رخ جهانیان کشیده اند. نمایش انسجام ملی در جشن 
بزرگ انقالب در روز یکشنبه، مقابله با توطئه گران و برهم زنندگان امنیت ملی در 
همین ماه گذشته و مشارکت گسترده و معنادار در انتخابات اردیبهشت ماه امسال از 
جمله جلوه های بارز حضور مردم در صحنه در س��ال جاری بوده است. به خاطر 

چنین حضورهای ارزشمندی همه باید قدردان این مردم باشیم.
 * مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی

 قدر این مردم را بدانیم 

 خاموشی و ساخت نیروگاه  
دو چالش دولت دوازدهم

هر سال با نزدیک شدن به پیک مصرف برق هشدارهایی از جنس خاموشی آغاز 
می شود در این بین مسووالن صنعت برق راهکارهای متعددی را برای دور زدن این 
چالش ارائه می دهند که یکی از آن ها ساخت نیروگاه و افزایش ظرفیت صنعت برق 
کشور است. اما این بار وزیر نیرو صراحتا مخالفت خود را برای این مساله اعالم کرده 
و معتقد است که دیگر نباید هزاران میلیارد تومان از جیب مردم برای ساخت نیروگاه 
برداشته شود.به گزارش ایسنا، هم اکنون 7۸ هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت نصب شده 
تولید برق در ایران وجود دارد که این عدد بیش از دو برابر پیک میانگین در طول سال 
است، لذا رضا اردکانیان، وزیر نیرو می گوید که در این شرایط باید به سمتی برویم که 
با یک درصد کاهش مصرف برق، هزاران میلیارد تومان صرفه جویی کنیم و دیگر نباید 
به دنبال ساخت نیروگاه بود.وی یکی از روش های مناسب برای بهبود شرایط فعلی را 
اصالح قیمت این انرژی دانست و افزود: در این شرایط الزم است فاصله قیمت تمام 
ش��ده و قیمت تکلیفی پر شود که در این مواقع دو مساله اهمیت ویژه ای پیدا می کند. 

مس��اله اول موضوع مدیریت مصرف اس��ت، چرا که در حال حاضر دست اندرکاران 
صنعت برق می دانند که وضعیت ذخیره برق در حالت سر به سر قرار دارد در این شرایط 
هر اتفاقی می تواند حاصل شود، لذا هر چه زودتر باید سرمایه گذاری های الزم در این 
 مس��یر اتفاق افتد.بر اساس آخرین آمار ارائه شده درخصوص وضعیت نیروگاه های

 کشور، ظرفیت نیروگاه های کشور از سال ۱۳9۲ تاکنون از ۶9 هزار مگاوات به 79 
هزار مگاوات رسیده که این رقم تا قبل از زمان اوج مصرف یعنی تابستان سال آینده، به 
۸۰ هزار مگاوات می رسد.عالوه بر این، از ابتدای دولت یازدهم تاکنون با وجود اینکه 
میزان مصرف در زمان اوج، ۲۱ درصد افزایش یافت، ظرفیت نیروگاه ها نیز ۱۱ درصد 
رش��د داشته است. بر این اس��اس عالوه بر افزایش بهره وری از نیروگاه های موجود، 
ظرفیت های جدیدی نیز در بخش تولید ایجاد شد.از سوی دیگر از آغاز دولت یازدهم 
تاکن��ون ۱۲۰۰ مگاوات قرارداد دوجانبه میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان عمده 
برق به امضا رسیده و در این بازه زمانی، ظرفیت مولدهای مقیاس کوچک نیز از ۵۳۸ 
مگاوات به ۱۱۲۰ مگاوات افزایش پیدا کرده اس��ت.این در حالی است که با توجه به 
صحبت های وزیر نیرو به نظر می رسد که دولت دوازدهم رویکردی برای توسعه ظرفیت 
 نیروگاه ها و یا ایجاد نیروگاه جدید ندارد و بحث مدیریت مصرف و تقاضا مهم ترین

رکن فعالیت دولت دوازدهم در حوزه صنعت برق تعریف شده است.


