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اخبار
تفاهمنامه همکاری
بانک توسعه تعاون و کمیته امداد

بانک توسعه تعاون و کمیته امداد امام خمینی (ره)باهدف پرداخت تسهیالت
اشتغالزایی به مددجویان تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
حجتاهلل مهدیان رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون بابیان اینکه
کمیته امداد در توانمندسازی مددجویان نقش قابلتوجهی دارد گفت :بانک توسعه
تعاون آمادگی دارد با پرداخت تسهیالت اشتغالزایی و ضمانتهای آسان با کمیته
امداد همکاری کند.
در ادامه پرویز فتاح رئیس کمیته امداد با تأکید بر اهمیت تسهیالت اشتغالزایی
در خودکفایی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد ،پرداخت اینگونه تسهیالت را
از مصادیق گسترش کار خیر در جامعه دانست و گفت :با همکاری مطلوب دولت،
مجلس و بانکهای عامل شاهد حفظ و ارتقا عزتنفس خانوارهای تحت حمایت این
نهادهستیم.

بانک آینده در اجرای طرح رونق تولید
اول شد
بانک آینده موفق به کسب رتبه نخست بانکهای خصوصی ،در اجرای طرح
رونق تولید کشور شد.
بر اساس ارزیابی و گزارش منتشر شده از سوی وزارت کشور ،از ابتدای سال
 ۱۳۹۶تا تاریخ  ۲۰فروردینماه سال  ،۱۳۹۷بانک آینده ،در بین بانکهای
خصوصی ،از نظر مبلغ و تعداد تسهیالت پرداختی ،رتبه اول را به خود اختصاص
داده است.
ن شده مبنی بر حمایت از بخشهای واقعی
بانک آینده ،در راستای اولویتهای تعیی 
اقتصاد ،افزایش تولید داخلی و توجه به مقوله اشتغال؛ برنامههای هدفمندی در جهت
تأمین نیازهای مالی واحدهای تولیدی ،بهویژه واحدهای کوچک و متوسط ()SME
را در دستور کار خود ،قرار داده است

مشارکت بانک ملی
در افتتاح مرکز پرتو درمانی
مشارکت بانک ملی ایران در افتتاح مرکز پرتو درمانی خرمآباد لرستان
«مرکز پرتودرمانی باران» خرم آباد با مشارکت بانک ملی ایران جهت درمان
بیماران خاص افتتاح شد.
این مرکز پرتو درمانی در زمینی به مساحت  973متر مربع و زیربنای  456متر مربع
و با حضور سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
استاندار لرستان ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان و جمعی دیگر از مسئوالن به
بهره برداری رسید.
بانک ملی ایران با صرف هزینه  ۱۳۰میلیارد ریال در این پروژه مشارکت داشته و
قرار است تا بیماران کم بضاعت سرطانی پس از طی دوره درمان شیمی درمانی ،پرتو
درمانی خود را به صورت رایگان در این مرکز انجام دهند.
کاربرد اصلی پرتو درمانی در معالجه یا تقلیل امراض سرطانی و کاهش عالئم بیماری
همانند درد است.

آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت در جهان میشود
دولت آمریکا اعالم کرد که ایاالت متحده تا چند سال آینده به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت در جهان تبدیل خواهد شد .برپایه این گزارش ایالت متحده قصد دارد تولید نفت شیل خود را از سال
آینده افزایش دهد و از هم اکنون تولید نفت خود را به روزانه  11.8میلیون لیتر رسانده است در صورتی که این رقم در ماه گذشته  11.76میلیون بشکه در رزو بوده است .مدیر اداره اطالعات انرژی
آمریکا رسما اعالم کرده است" :اداره اطالعات انرژی آمریکا پیش بینی کرده است که میانگین تولید نفت آمریکا در سال  2019در حدود  12میلیون بشکه در روز خواهد شد و این یعنی تبدیل شدن به
بزرگترین تولید کننده نفت در جهان.همچنین این اداره پیش بینی کرده است بعد از ایاالت متحده ،برزیل ،کانادا و روسیه به عنوان دیگر کشورهای تولید کننده نفت محسوب خواهند شد.

معاون وزیر کشاورزی:

سالی  ۶درصد به بهرهوری آب در تولیدات کشاورزی اضافه شدهاست
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت گفت :بهرهوری
آب در تولید محصوالت کشاورزی در پنج سال گذشته هر
سال شش درصد اضافه شده است و بخش کشاورزی همه
تمرکزش بر بهرهوری آب است.
به گزارش ایسنا ،عباس کشاورز در گردهمایی استانهای
جنوبی کشور با موضوع اصالح الگوی کشت و افزایش بهرهوری
آب کشاورزی اظهار کرد :بهطورکلی منطقه جنوب کشور ۱۲
درصد سیبزمینی ۳۹ ،درصد پیاز و  ۴۰درصد گوجهفرنگی
کشور را تولید میکند .سیبزمینی دومین غذای کشور است و
تأمین آن برای مردم از محصوالت مهم است ،اگرچه واردکننده
آن نیستیم اما از نظر امنیت غذایی بسیار مهم است .گوجهفرنگی
هم گاهی سیاسی میشود و گاهی تجاری و حجم زیادی چه
بهصورت مستقیم و چه فرآوریشده صادرات داریم؛ بنابراین این
منطقه برای ما بسیار مهم است.
وی افزود :رویکرد بخش کشاورزی در دولت تدبیر این است
که بهجز بهرهوری آب با هیچ فرمول دیگری صحبت نکنیم و در
این راستا کارهای زیادی انجام شده و خیلی از این اقدامات نیز
جواب داده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت اضافه کرد :برنامه ما
به این صورت بوده که هرچقدر در توان داریم سبزی صیفی به
گلخانهها برود ،تا حد زیادی هم توفیق داشتهایم.
کشاورز تصریح کرد :باید ببینیم چگونه برنامهها را هماهنگ
کنیم که هم کشاورز عرضه مناسب با تقاضا داشته باشد و دچار
نوسانات بازار نشود و هم مناطق بتوانند از یک تفاهم مورد وفاق و
اطمینان از هم برخوردار شوند ،اما نباید بهگونهای باشد که استانی
رعایت کند و استان دیگری رعایت نکند.
وی عنوان کرد :در سالهای اخیر با تکنولوژیهایی که آمده
عملکردها در حوزه کشاورزی باال رفته است ،در دهه  ۷۰که
نظریه کشت استمرار مطرح شد ،گفته شد یکی از عوامل مؤثر بر
تورم ،قیمت سیبزمینی است و مشکالتی بر عرضه سیبزمینی
به وجود آمد ،بنابراین بحث استمرار مطرح و وارد چرخه شد،
متعاقب آن بحث کشت بهاره نیز مطرح شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت ادامه داد :تا قبل
از این طرحها عملکرد کشاورزان باالی  ۲۰تن نبود اما االن
کشاورزی با کمتر از  ۳۰تن حاضر به کشت سیبزمینی نیست،
بخش زیادی از تولید گوجهفرنگی و پیاز هیبرید شده است،
عرضه ما در مصرف داخلی علیرغم اینکه میخواهیم مصرف
سیبزمینی باال رود ،تقریباً ثابت است ،تأثیر صادرات بهشدت این
محصوالت را متأثر کرده است.
کشاورز افزود :هر تصمیمی کشورهای همسایه که خریدار اصلی
بخش صادرات محصوالت کشاورزی ما هستند برای تقویت یا
رونق ما یا بالعکس میگیرند بر تولید ما تأثیر میگذارند ،بنابراین

باید متناسب با تقاضا برنامهریزی کنیم ،باید به تولید قراردادی
برسیم ،این محصوالت باید صنعتی شوند اما متأسفانه تاکنون
نیمهصنعتی هم نشدهاند؛ کاال هرچه صنعتی شود قدرت چانهزنی
را باال میبرد.
وی با بیان اینکه زمانی که گوجهفرنگی را میچینیم باید
حداکثر تا  ۲۴ساعت به بازار رود ،ما با کاالهایی مواجهیم که
قدرت مبادله را برای تولیدکننده کم میکند ،خاطرنشان کرد :در
خصوص آب ،تولید ،بهرهوری آب ،توسعه گلخانهها از هیچ کاری
نباید فروگذار کنیم ،وضعیت کشاورزی استانهای جنوب کشور با
تکنولوژیهای موجود خیلی به هم نزدیک شدهاند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت بیان کرد :باید
به تعاملی برسیم که سهمبندیها در استانهای جنوب کشور
هماهنگ شوند و این مسئله را با کشاورزان مناطق هم نهایی
کنیم؛ نوسانات بازار فریبنده است ،ما نگران ضرر و زیان کشاورزیم،
دولت هم با توجه به اینکه صنعت و بازار ندارد نمیتواند بیش از
این ورود کند.
کشاورز ابراز کرد :باید به تعاملی پایدار و اطمینانبخش به
نفع کشور و تولیدکننده برسیم ،برنامه ما برای آینده با توجه به
وضعیت موجود آب این است که محصول خیار بهطور کامل تا

آخرین وضعیت معامالت در بازار آزاد

داغی تابستان بازار دالر را سرد کرد

فعالیت  ۱۱۱هزار کانال و ۸۷هزار گروه
در بله
«بله» با قابلیت های متداول یک پیام رسان ،امکان بهره مندی از خدمات
مالی نظیر کارت به کارت ،درخواست پول و ...را نیز فراهم کرده تا عالوه بر
کاربران عادی ،صاحبان کسب و کارهای اینترنتی هم بتوانند ضمن مدیریت
کانال و گروه های معرف خدمات و محصوالت خود ،به راحتی از خدمات مالی
در بستر یک پیام رسان هم استفاده کنند.
پیام رسان «بله» اکنون بیش از یک میلیون و  900هزار عضو دارد و در فصل بهار
امسال تعداد کاربران فعال ماهانه آن به بیش از یک میلیون و  100هزار کاربر رسیده
است« .بله» عالوه بر ارائه همه خدمات معمول یک پیام رسان از جمله گفت و گو،
ایجاد کانال و گروه ،استفاده از استیکر و بازو (بات) ،امکان ارائه خدمات بانکی از قبیل
خرید شارژ ،عملیات کارت به کارت ،پرداخت قبوض خدماتی ،پرداخت خالفی خودرو،
پرداخت عوارض خروج از کشور و  ...را دارا است.

بانک رفاه مفتخر به دریافت جایزه ملی
مسئولیت اجتماعی شد
بانک رفاه در آیین رونمایی از ثبت ملی خط نستعلیق میرعماد حسنی و به
پاس ایفای مسئولیت های اجتماعی و حمایت از آثار ارزشمند ملی ،مفتخر به
دریافت جایزه ملی مسئولیت اجتماعی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران ،در این مراسم که با حضور مونسان
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی  ،تنی چند از مدیران فرهنگی
کشور و مسئوالن و کارشناسان بانک رفاه برگزار شد ،لوح تقدیر و تندیس جایزه ملی
مسئولیت اجتماعی به بانک اهدا شد  .بانک رفاه در این مراسم عالوه بر حمایت مادی و
معنوی ،حضور فعال تبلیغاتی نیز داشت .این مراسم روز سه شنبه  19تیرماه سالجاری
و در محل مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار شد.

رتبه نخست بانک رفاه در گشایش اعتبار اسنادی ارزی
در بین شبکه بانکی
بانک رفاه در مقطع پایان فروردین ماه سالجاری در بخش گشایش اعتبار
اسنادی ارزی در جایگاه نخست قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه ،بر اساس اعالم اداره آمار و تعهدات ارزی
بانک مرکزی ج.ا.ا این بانک در بخش گشایش اعتبار اسنادی در مقطع پایان
فروردین ماه سالجاری با سهم  21.03درصدی از شبکه بانکی موفق به کسب
جایگاه نخست شد.

 ۸-۷سال آینده به گلخانه برود و تولیدات گلخانهای گوجه افزایش
یابد ،متأسفانه در خصوص پیاز و سیبزمینی هنوز تکنولوژی
کافی موجود نیست.
وی اظهار کرد :در مورد خیار و گوجهفرنگی مساحت آزادمان
کم میشود و امیدواریم تجاریسازی تولید هندوانه هم افزایش
یابد ،در مورد سیبزمینی و پیاز منطقه جنوب تغییرات زیادی
نخواهد داشت.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت افزود :ابتدای الگوی
کشت مطالعه خیلی عمیق و سختی انجام دادیم تحت عنوان
تناسب تولید ،این طرح سه الیه دارد که شامل خاک ،اقلیم و
اکولوژی گیاهی است؛ طبق این مطالعه ظرفیت همه نقاط کشور
را برای محصوالت مختلف تعیین و مشخص کردیم که با توجه به
اینکه استانها در چه گروهی هستند چه محدودیتهایی دارند.
کشاورز اضافه کرد :بر مبنای این مطالعات تصویر کالنی از تولید
را مصور کردیم که کمتر از یک ماه و نیم دیگر نهایی میشود،
الگوی کشت در همه دنیا طبق همه تعاریف متأثر از استفاده از
ظرفیتهای کشور در راستای توسعه اقتصادی ،افزایش درآمد و
امنیت غذایی است ،کسی تصور نکند ما با الگوی کشت ضامن
مدیریت آب هستیم ،مسئوالن آب باید برنامههای خود را داشته

باشند.
وی تصریح کرد :هم باید منافع کشاورز را رعایت کنیم هم
کشور ،ما نمیتوانیم به کشاورز بگوییم محصولی نکارد بهاین
علت که چاه دارد پایین میافتد ،وزارت نیرو اول چاههای غیرمجاز
را کنترل کند و پمپهای حجمی بگذارد تا اوضاع بهتر شود ،ما
میگوییم مدیریت آب درگرو الگوی کشت است ،این دو را نباید
به هم گره بزنیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت ادامه داد :تمام تالش
ما این است که آب را بر مبنای بهرهوری کنترل کنیم ،ما باید به
ازای هر مترمکعب آب مقدار مشخصی تولید کنیم و توصیه ما
به کشاورزان این است که هرکس کمتر از این مقدار تولید کند
بهتر است دیگر تولید نداشته باشد ،اما بستن چاه برای کشاورزان
درست نیست ،همه جای دنیا الگوی کشت بوده و همیشه هم
هست ما این را در راستای ارتقا بهرهوری کمک به تولید اصالح
کنیم.
کشاورز عنوان کرد :محصول یونجه باید جایگزین شود ،محصول
برنج غیر از گیالن و مازندران جای دیگری تولید نشود ،باید همه
کمک کنیم تا مفهومی مشترک و قابلدرک از الگوی کشت به
کشاورزان ارائه دهیم ،طرح اصالح الگوی کشت محل گروکشی
و برخورد با کشاورزان نیست و ارائه این مفهوم قابلدرک کمک
میکند تصمیمات ما و کشاورزان منطقیتر و مسئوالنه هم به نفع
کشاورز و هم کشور باشد.
وی خاطرنشان کرد :امیدواریم با گامی که برداشتهشده و
مشارکتی که اتفاق افتاده این الگو هرچه زودتر نهایی شود ،کما
اینکه برای مثال هر جای جیرفت و کرمان میروید پیاز را نشایی
میکارند و آب بسیاری صرفهجویی میکنند؛ همه دارند تالش
خود را در این زمینه میکنند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت بیان کرد :باید
بهگونهای شود که از آذر و دی امسال به بعد سرنوشت تولید
گوجه تولید در مناطق جنوبی کشور باشد باید ،تعاملی بشود و
ساختاری شروع شود که نظامی نظارتی و مدیریتی داشته باشد.
کشاورز با اشاره به اینکه ما نمیتوانیم فع ً
ال روی تولید فیکس
برنامهریزی کنیم و نباید خیلی برای تولید فیکس اصرار بورزیم،
ابراز کرد :محصوالت تازه با پنج  -شش درصد عرضه اضافه به بازار
را از دست میدهد ،غیر از مکانیسم تولید صنعتی باید هرگونه
تولید بدون صنعتی را از برنامه خود خارج کنیم.
وی خاطرنشان کرد :باید بخشی از تولید صنعتی شود ،اگر با
نظم بیشتر صنعت را وارد کنیم شرایط بهتر میشود در غیر این
صورت با یک باد گرم و سرد کشاورزان متضرر میشوند؛ اگر به
 ۱۰۰هزار نفر خدمت خوب ارائه دهیم خوب است هرچند کافی
نیست ،اما اگر یک نفر به علت بیتوجهی ما زندگیاش از هم
بپاشد ما مسئولیم.

بازار ارز برخالف هفتههای گذشته این روزها کمالتهاب و آرام شده است.
البته قیمتها همچنان باال است .کاهش ساعت کاری بانکها در روزهای گرم
تابستان از دالیلی است که صرافان میگویند جریان معامالت را کند کرده
است.

به گزارش ایسنا ،بازار ارز هرچند که دولتیها آن را قاچاق میدانند و غیررسمی
اعالمش کردهاند ،ولی معامالت در آن همچنان ادامه دارد و متقاضیان خرید ارز از هر
گروهی از واردکننده تا مسافر و حتی خانهدار در آن رفت و آمد میکنند .بعد از آن که
در جریان اجرای سیاست جدید ارزی دولت ،صرافیها ممنوعالمعامله شده و جریان
ارزی به بانکها حرکت کرد ،به مرور قیمتها نیز در بازار آزاد رو به افزایش رفت که
دالیل متفاوتی برای آن مطرح شد.
از جمله غیرشفاف بودن بازار و نوع معامالتی که به طور پنهانی انجام میشد
و در سوی دیگر افزایش تقاضایی که به دلیل انتظارات متقاضیان برای افزایش
قیمت دالر در نتیجه اعمال احتمالی تحریمهای آمریکا وجود داشت ،درنهایت
شرایط را این گونه رقم زد که در هفتههای گذشته قیمت دالر حتی به مرز ۹۰۰۰
تومان هم رسید.
اما چند روزی است که بازار کمی آرامتر شده و قیمتها کاهشی پیش میرود .دالر
به حدود  ۸۰۰۰تومان و کمتر رسید و یورو که تا مرز  ۱۰هزار تومان پیش رفته بود،
اکنون تا حدود  ۹۵۰۰تومان معامله میشود .آخرین بررسیها از معامالت بازار ارز نشان
میدهد که امروز قیمت دالر به حدود  ۷۹۰۰هم رسیده و یورو تا  ۹۳۰۰تومان معامله
شده است ،هرچند که این روند تا حدی نزولی بوده اما قیمتها در مقایسه با آنچه که
دولت برای این ارزها تعیین و معامله میکند ،تا دو برابر اختالف دارد .قیمت دالر رسمی
حدود  ۴۳۱۰تومان و یورو تا  ۵۰۰۰تومان میرسد .همین اختالف قیمت خود موجب
ایجاد رانتهایی در بین دریافتکنندگان ارز دولتی شده است.
اینکه چرا این روزها قیمت دالر تا حدی نزولی شده و رو به کاهش پیش میرود،
موضوعی است که تحلیلگران بازار ارز معتقدند بازار این روزها تا حد زیادی تحت تاثیر

اخبار سیاسی قرار گرفته است .اینکه احتمال معافیتهای خاص دولت آمریکا به بعضی
از خریداران نفت ایران وجود دارد ،خود باعث تداوم فروش نفت و برگشت ارز حاصل از
آن خواهد شد .این موضوع میتواند تا حدی طرف عرضه را تقویت کند.
از سوی دیگر در روزهای گذشته بازار ثانوی ارز فعالیت خود را آغاز کرده است ،در
این بازار قرار است  ۲۰درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در سامانه یکپارچه ارزی
(نیما) برای تامین ارز کاالهای غیرضروری اختصاص پیدا کند که با توجه به اینکه
تامین بخشی از تقاضای ارز انجام میشود ،خود بر بازار ارز اثرگذار بوده است .هر چند
که در این مدت هیچ شفاف سازی در رابطه با قیمت معامله دالر در سامانه نیما برای
گروه سوم کاالیی از سوی بانک مرکزی انجام نشده ،اما ظاهرا این قیمت توافقی بین
صادرکننده و واردکننده خواهد بود.
جالب اینجاست که صرافیها میگویند کاهش ساعت کاری بانکها و رسیدن آن
از  ۱۶به  ۱۴خود عاملی شده تا معامالت ارزی تحت تاثیر قرار گیرد .این در حالی
است که بر اساس ابالغیه استانداری در راستای مدیریت مصرف انرژی قرار است تا
پایان تیرماه سازمانها و از جمله بانکها ساعت کاری خود را از روال معمول به ۱۴
تغییر داده که در این بین معموال ساعت  ۱۳فعالیت بانکها متوقف میشود .صرافان
میگویند همین موجب شده تا نقل و انتقاالت پول که این روزها به عمدتا به صورت
حضوری توسط صرافیها در بانکها انجام میشود ،به مشکل زمانی خورده و درنهایت
معامالت کند شود.
در حالی که برخی از انتظارات موجب آرامش بازار ارز شده که در مجموع تحلیلگران
پیشبینی مشخصی از آینده بازار نداشته و میگویند هرگونه خبری که متناقض با
انتظارات کنونی است ،میتواند بازار را دستخوش تغییرات جدی قرار دهد.

عضو هیات مدیره سندیکای برق ایران:

پروژههای کاهش تلفات شبکه برق روی زمین ماند
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به
غفلت از اجرای پروژه های کاهش تلفات در شبکه برق
گفت:طی سالهای ۸۰تا  ۹۲باید در زیرساخت های شبکه
برق  ١٥هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری میشد.
علیرضا کالهی ،عضو هیات مدیره سندیکای برق ایران در
توگو با مهر با بیان اینکه تاکنون در بخش مدیریت خاموشی
گف 
های برق ،تکیه بر بخش تولید و البته مصرف بوده است ،گفت:
یکی از عوامل پرتاثیر در بخش خاموشیها به ویژه در تهران،
قدیمی بودن ساختار شبکه انتقال و فوق توزیع است.شبکه ای
که بخشی از آن مربوط به سال  ١٣٥٢و زمانی است که جمعیت
تهران حدود  ٣-٤میلیون نفر بوده است.
وی با اشاره به مصرف  ٨-٩مگاوات برق در مناطق شمال تهران،
ادامه داد:این میزان برق معادل ،برق مصرفی نقاطی از پاریس و
لندن است.به طور کلی باید گفت با وجود اینکه شرایط مصرفی
در تمامی بخش های صنعتی ،کشاورزی و خانگی تغییر کرده
است اما هنوز شرایط تولید و توزیع برق همانند گذشته صورت
می گیرد.
این کارشناس حوزه برق افزود :در سال هایی که درآمد سرشار
نفتی داشتیم از بخش سرمایهگذاری در برخی زیر ساخت ها
همانند برق غفلت کردیم .البته ریشه اصلی مشکالت این حوزه را
میتوان در تصمیم مجلس هفتم شورای اسالمی مبنی بر تثبیت

قیمت انرژی جستجو کرد.
به گفته کالهی ،برق به عنوان یکی از زیر ساخت های کشور
پایه و اساس بسیاری از بخش ها است .عدم توسعه آن موجب
کاهش رشد اقتصادی میشود .البته توجه به این نکته ضروری
است که گرچه خصوصی سازی در بخش تولید برق مثمر ثمر
است اما در حوزه توزیع آن نه تنها صحیح نیست بلکه شدنی
نیز نیست.
وی قصور دولت یازدهم و دوازدهم در بخش سرمایه گذاری
در حوزه کاهش تلفات مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد  :مواردی
وجود داشت که بخش خصوصی آماده سرمایه گذاری در این
حوزه بود اما بروکراسی و محدودیت هایی اجازه این امر را نداد.
البته نظام قیمت گذاری نیز مشکالت فراوانی دارد.
این فعال بخش خصوصی گفت :دولت در شرایط کنونی می
تواند در گام نخست با صدور مجوز و حمایت از نیروگاه های تولید
پراکنده و کوچک مقیاس و همچنین اجرای پروژه های کاهش
تلفات ،بخشی از کسری سرمایه گذاری که طی سالهای  ۸۰تا
 ۹۰می باید برای زیرساخت های شبکه برق کشور انجام می
شده را جبران کند.
کالهی گفت :دولت طی سالهای ۱۳۸۰تا  ۱۳۹۲باید در
زیرساختهای شبکه برق کشور  ١٥هزار میلیارد تومان سرمایه
گذاری انجام میداد.

