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 نگاهی به تحوالت منطقه

چند روز پیش سعد الحریری، نخست وزیر لبنان در اقدامی ناگهانی لبنان را بهه    

مقصد عربستان ترک کرد و در اقدامی عجیب و خالف عرف بین الملل، استعفای 

خود از نخست وزیری را از خاک  این کشور اعالم نمود. گذشته از این که ایهن     

اقدام، دخالت آشکار و افسار گریخته حکام آل سعود در کشور لبنان را همانهنهد   

دیگر کشور های منطقه نشان میداد اما حمایت قاطع رژیم صهیونیستی از ایهن    

اقدام و محتوای بیانیه ی سعد حریری که مستقیما متوجه ایران و حزب اهلل بود 

نشان از این بود که این استعفا نمیتواند صرفا اختالفی داخلی و امهری عهادی         

 تلقی شود.

در این بحبوحه واکنش سید حسن نصر اهلل، دبیر کل حزب اهلل لبنان، که خهود    

در راس تهاجم قرار داشت، قابل توجه بود. او در سخنرانی خهود پهس از ایهن           

استعفا، با رصد دست های پشت پرده، اهداف و نتایج این اقدام راپیش بینی کرد 

و به جای واکنش سلیقه ای و متعصبانه، توانست احزاب و گروه های لبنانی را از 

خطر از هم گسیختگی و ترویر دشمن نجات دهد و بازگشت حریری به لبنان را   

به خواسته اول طرف های لبنانی بدل سازد. در حالی که تنش و هجمهه گهروه      

های دیگر بر علیه حزب اهلل و در نتیجه فراهم شدن زمینه برای فشار سهعهودی   

صهیونیستی به حزب اهلل، از اهداف این استعفا بود، سید حسهن نصهر اهلل بها            

سنجیدن عمق این عمل توانست همین هدف را نه علیه حزب اهلل بلکه عهلهیهه      

 حکام خودکامه سعودی از جانب طرفهای مختلف لبنانی محقق سازد.

اما نگاهی ساده به تحوالت چند سال اخیر منطقه به خوبی نشان میدهد که این 

اتفاقات نمیتواند یک تقابل سیاسی ساده و این عمل دبیر کل حهزب اهلل یهک         

اقدام دفاعی در برابر کنشی صرفا داخلی و لبنانی بوده باشد. زمانی که گروه های  

تروریستی منطقه با هدف نابودی بازوان مقاومت در منطقه ایجاد شدند، حهزب    

اهلل لبنان وظیفه شرعی و عقلی خود دانست تا در دل جبهه های نبهرد عهلهیهه       

تکفیر حاضر شود و به برکت هزاران شهید امروز پس از سال ها شاهد نفس های 

 صهیونیستی باشد.-آخر گروه های تکفیری

آمریکا و رژیم صهیونیستی و دنباله روان عرب منطقه که گروه های تروریستی را 

شکست خورده دیدند و محور مقاومت، من جمله حزب اهلل لبنان را بهه جهای         

تضعیف شدن، نیرویی تقویت شده و کار کشته تر از دوران قبل از جهنهب بها          

تروریسم یافتند و از طرف دیگر شاهد افزایش نفوذ جمهوری اسالمی در منطقه، 

بر خالف اهداف از پیش تعیین شده آنها بودند، به نوعی از گروه های تکهفهیهری    

قطع امید کرده و به فکر راه های علنی تر افتادند. در اولین اقدام بعد از غائله ی   

تکفیری، آنها با حمایت و تشجیع چند تن از سران ناپخته اقلیم کردستان آنها را 

وادار به رفراندوم کذایی کردند. اما عجله و قدرت طلبی برخی سران کرد و اقدام  

خام و بدون پیش بینی جوانب، توسط آنها، نه  تنها این رفراندوم را به شکهسهت   

کشاند بلکه رویای چند ساله آمریکا و اسرائییل و آل سعود را برای مدت ها بهه    

 خاک سپرد.

اکنون نوبت آن بود که مستقیم و علنی تر به سراغ دست قدرتمند مقاومهت در    

منطقه یعنی حزب اهلل لبنان که بعد از جنب سوریه با تجربه و قدرتی بیشتر در 

برابرشان قد علم کرده بود بروند. اما همانطور که خود علنا تصریح می کردند این  

اقدام نیز هدفی جز ضربه به جمهوری اسالمی به عنوان راس محهور مهقهاومهت       

 نداشت.

بدین منظور با اجبار عربستان و ولیعهد خام این کشور و پشهتهیهبهانهی رژیهم           

صهیونیستی، سعد الحریری از لبنان فرا خوانده و مجبور بهه اسهتهعهفها شهد.             

استعفایی که دلیلش دخالت ایران در لبنان و عدم توانایی نخسهت وزیهر بهرای        

ادامه کار، به دلیل دخالت های حزب اهلل، عنوان شد. استعفایی کهه قهرار بهود         

طیف قابل توجهی را در لبنان علیه حزب اهلل بشوراند و از این طریهق تهنهشهی       

داخلی در لبنان ایجاد کند و هم در داخل و هم در خارج از این کشور جهبهههه      

هایی علیه حزب اهلل تشکیل دهد و زمینه ضربه نهایی به آن را، تهوسهط رژیهم        

صهیونیستی با پشتیبانی دالرهای نفتی فراهم آورد و اینچنین دست قدرتهمهنهد    

جمهوری اسالمی را در منطقه و به ویژه مرزهای فلسطین اشغالی قطهع کهنهد.       

مسلما این اجماع علیه حزب اهلل، جدا از اقدام علیه ایران نبوده و در عین حهال    

قرار بود این جبهه به محکوم سازی ایران و در نتیجه مجهازات آن بهه دلهیهل           

 حمایتش از حزب اهلل و اتهام دخالت در لبنان بپردازد. 

اما سخنان قاطع، سنجیده و پر بصیرت سید حسن نصر اهلل توانست از ههمهان       

ابتدا ریشه این توطئه را خنثی کند؛ وی با تاکید بر همراهی حزب اهلل با دولت و 

دیگر گروه ها و بر حذر داشتن آنها از تفرقه و تبیین دخالتهای آشکار سهعهودی   

در لبنان توانست بارقه های این توطئه را که قرار بود از همان خهیهابهان ههای         

بیروت آغاز شود و کل منطقه را فرا گیرد، در نطفه خفه، و بالعکس جهبهههه ای      

 متحد، نه علیه حریری یا حزب اهلل، بلکه علیه عربستان سعودی ایجاد کند.

وطن دوستی و بصیرت و آگاهی این سید بزرگوار توانست لبنان و منطقه را از      

تنش و جنگی درونی نجات دهد و توطئه ای را خنثی کند که ادامه توطئهه ی    

تروریسم و تکفیر در منطقه و با همان اهداف بهود.اههدافهی کهه در راس آن              

 جمهوری اسالمی ایران قرار داشت.

هر چند دشمن مسلما قادر به تحمل شکست های پیاپی سیاست های خود در    

منطقه و از طرفی نفوذ جمهوری اسالمی  و قدرت روز افزون محهور مهقهاومهت       

نخواهد بود و مسلما  اقدامات دیگری نیز از سوی آنها  قابل پیش بینهی و ههم       

اکنون نیز با قدرت در حال اجراست اما باید توجه داشت که وعده ی خهداونهد        

 نیز تخلف ناپذیر است که میفرماید:

 وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا« 

  »فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ 

 نَصــرٌ    

 مِن  اَهلل 

 خفن بگو ال اله اال اهلل
 

 

زلزله بم که شد با هماهنگی شهرداری تهران چندتا اتوبوس 

دانشجو به بم اعزام شد بیشتر بچه های علم و صنعت و شریف 

 بودند.

طیف بچه هایی که اون شب توی اتوبوس جمع شده بودند برایم 

باور کردنی نبود از بچه های بسیج و عدالتخواه و هیاتی گرفته تا 

انجمن اسالمی و شورای صنفی که اون موقع دست رادیکال ترین 

 اصالح طلب ها بود، توی اتوبوس جمع شده بودند

همین طیف هایی که وحشتناک ترین درگیری های فیزیکی رو 

 تا دیروز داشتند کنار هم نشسته بودند

به بم که رسیدیم هرکسی دنبال کاری رفت بدون هیچ سازمان 

 دهی

 

من باچندتا از بچه ها رفتم پیش یکی از اساتید معماری ام برای 

 مقاوم سازی بیمارستان فارابی که قابل استفاده بشه

شب که برگشتم بچه های طیف انجمن رو دیدم با لباس خاکی و 

 حسابی خسته.

پرسیدم کجا رفتید؟ جایی که اصال ما به فکرش نبودیم قبرستان. 

هیچ کس به فکر مرده ها نبود.... جز همین چندتا دانشجو و 

 چندتا روحانی برای تیمم

سی هزار مرده که اگه بالفاصله خاک نمیشدند فاجعه بهداشتی 

 رخ میداد. دست تنها بودند.

 

فردا همراهشان به قبرستان رفتیم بیل مکانیکی در حال کندن 

گورهای دسته جمعی بود... چند طلبه در حال تیمم و نماز میت 

 و .... و چند دانشجو که جنازه ها رو  تا گورها حمل میکردند

 

همکاری این چند طلبه و این دانشجوها که تا دیروز از هرچی 

 آخوند و بسیجی بدشان می آمد دیدنی بود

بهزاد که عشق سبیل نیچه ای داشت و به اصطالح خودش 

الییک بود حاال باموهای ژولیده و خاکی درحالی که زیر برانکارد 

جنازه رو گرفته بود داد میزد به عزت و شرف الاله االاهلل خفن 

 بگو الاله االاهلل و جنازه ها را در گور ردیف میکردند.

 

اون موقع کسی به این فکر نمیکرد که ساختمان را کی ساخته یا 

معاون رییس جمهور یا خود رییس جمهور به بم آمده یا نه کسی 

به این فکر نمیکرد که چرا هالل احمر را آب برده است و یا .... 

آن روزها با آنکه در اوج درگیری های دوم خرداد بودیم اما انسان 

 تر بودیم برادرتر بودیم مهربان تر بودیم نوع دوست تر بودیم....

 

چه شد که به اینجا رسیدیم که از فاجعه زلزله هم دنبال بهره 

 برداری سیاسی خودمان هستیم....

 

 جمهوریتلگرامی کانال    

 علی دهقانی

 به جای سرمقاله



 

 

 

 

شما برنده خوش شانس یک دستگاه از اتومبیل های مازراتی،المبورگینی و فراری سال شده اید. همچنین سفری به مدت دلخواه بهه ههر      

درنظرگرفتهه          و به انتخاب خودتان  شما نقطه ای از جهان که باب میلتان باشد و نیز اقامت در بهترین ومجللترین هتل های جهان که برای

ها شما میتوانید هرچند دست لباس از بهترین مارک های جهان که اتفاقا مارک های ایتالیایی نیز هستند سهفهارش    این بر  شده است.عالوه 

 بدهید تا برایتان تهیه شود.دیگر چه میخواهید یک خانه بسیار مجلل؟ هر تعداد و هر نقطه ای که بخواهید همراه با تمام امکانات برایهتهان   

ساخته میشود. شاید اهل فوتبال باشید سراغ تفریحات فوتبالی هم میرویم... شنبه یکشنبه ها دیدن فوتبال سری آ، لیگا کالچو  را نمیشهود   

 از دست داد به خصوص اگر بازی یونتوس باشد. در تمام بازی یک صندلی در جایگاه ویژه برایتان رزرو شده است.

حتی اگر اهل سفر وگردش هم نباشید، از سفر به رم، فلورانس، ونیز، سیسیل، نیویورک، جزایر قناری و...نمیشود گذشت. فرض میهکهنهیهم      

اصال ماشین باز نباشید تب ماشین های اسپورت هم نداشته باشید ولی حتما دلتان میخواهد برای یک بار هم که شده سوار یکی از سهوپهر   

اسپورت های ایتالیایی شوید.مگر میشود شانس داشتن یا حتی سوار شدن المبورگینی هوراکان یا فراری کالیفرنیا را از دست داد. بگذریهم    

از اینکه صدای اگزوزش هم عده ای را مست میکند! حال امکانی در اختیار شما هست که هر چند دستگاه از این اتومبیل ها کهه مهایهل         

هستید داشته باشید اصال مالکیت کارخانه همه این اتومبیل ها را به شما میدهیم. حتما با خود میگویید مگر میشود؟ حتی تصهور خهواب      

دیدن این اتفاقات را هم نمیشود کرد ولی برای یک خیالپردازی سوژه خوبی است. همه این ها را درذهن داشته باشید چیزی فراتر از ایهن     

تنها پسر و وارث میلیاردر مشهور ایتالیایی سناتور جووانی آنیلهی  ،  « ادواردو آنیلی » ... امکانات رویایی واقعیت های زندگی یک فرد است

لباس، چندین  و   فردی که وارث کارخانجات اتومبیلسازی فیات، مازراتی، فراری، المبورگینی، آلفارومئو و... چندین شرکت طراحی مد       بود. 

شرکت ساختمانسازی و راهسازی،کارخانه صنعتی، روزنامه های پرتیراژ ایتالیا، چندین بانک خصوصی، باشگاه یوونتوس...واینها تنها بخشی    

 آمد های نفتی ایران درزمان خود برای این خانواده به همراه داشت و ایهن  از دارایی های خانواده ی او بود که درآمدی معادل با سه برابر در

دو وارخانواده را معروف به امپراتور غیررسمی ایتالیا کرده بود. اما اتفاقی درزندگی ادواردو رخ میدهد که مسیر زندگی اورا تغییر میدهد. اد    

 02ها او را قانع نهکهرده بهود. در             او انجیل و تورات را خوانده، اما ایندکترای فلسفه و ادیان شرق را از دانشگاه پرینستون  آمریکا داشت 

تهوانهد کهالم بشهر          کند این نهمهی     خواند و احساس می سالگی برحسب اتفاق در کتابخانه چشمش به قرآن افتاده و چند آیه از آن را می

که نیاز به مشورت با کسی را احساس کند. به یک مرکز اسهالمهی     گیرد مسلمان شود؛ بدون این خواند و تصمیم می قرآن را کامل می .باشد

گهذارنهد. امها        مهی   «هشام عزیز»جا نامش را  گوید و آن خواهم مسلمان شوم، شهادتین را می گوید من می جا می رود و آن در نیویورک می

به نام خدایی که ”:عبارت آغاز میکنداین تحول بعدی او زمانی رخ میدهد که سفیر ایران در ایتالیا دریک مناظره تلویزیونی سخن خود را با 

.  ادواردو پس از سفر به ایران شیعه شد و توانست با امام خمینی )ره( دیدار کندامام هم پیهشهانهی او را           “از ناو های آمریکا قوی تر است

در صف اول نماز جمعه تهران به امامت حضرت آیهت اهلل       4632فروردین  41ادواردو در سفر خود به ایران در تاریخ جمعه   .بوسیده بود

پسر رئیس فیات که مسلمان شهده   " آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود بدون ذکر نام می نویسد که .خامنه ای شرکت کرده بود

 "است با امام دیدار کرد. در این مالقات آیت اهلل خامنه ای هم حضور داشت.

بعد از شیعه شدن و ذکر شهادتین ”دکتر قدیری ابیانه، سفیر وقت ایران در ایتالیا، درباره شیعه شدن و اولین سفر ادواردو به ایران میگوید:  

رفت. در آن مالقات، حضرت  گذاشتیم. بار اول که به ایران آمد، خدمت حضرت امام )ره( «مهدی«در نزد آقای فخرالدین حجازی، نام او را 

ای، آقای هاشمی، سیداحمد خمینی و فخرالدین حجازی حضور داشتند و یک دوست ایرانی ما که االن در مشهد اسهت و     خامنه …ا آیت

ها گفت که بعد از دیدار بها     مان بعد خواهد اسمش را ببریم و دوست ادواردو نیز بود، کار ترجمه را بر عهده داشت. این دوست مشترک  نمی

شدت تهحهت      جا به رضا )ع( رفت. در آن     امام به نماز جمعه رفتیم که ادواردو در صف اول بود... . در این سفر او به مشهد، برای زیارت امام    

چیزی خواستهی؟   کردم. وقتی از او پرسیدم از امام رضا )ع( چه    گفت که من وجود امام رضا )ع( را حس می تأثیر زیارت قرار گرفته بود و می

  “.گفت: خواستم که از خدا بخواهد که قلب پدرم را نسبت به من مهربان کند

ادواردو با اعمال نفوذی که داشت، فعالیت هایی نیز درراستای معرفی چهره اسالم در ایتالیا انجام داده بود که همین علنی شدن عقایهدش  

فشار های زیادی از جانب خانواده قرار میگیرد. اما او که اعتقاداتش بیش از اینها برایش ارزشمند است اورا روبروی خانواده قرار داده و تحت 

 حتی زمانی که امکان کشته شدن را نیز احساس میکند از عقایدش کوتاه نمی آید. خانواده آنیلی برای آنکه ادواردو را از ارث محروم کنند، 

سعی زیادی در دیوانه جلوه دادن وی داشتند. به همین منظور وی را در یک بیمارستان روانی بستری کردند که به گفته خود ادواردو همه  

شستشوی مغزی قرار دهند و حتی یک بهار از        اعضای آن یهودی بودند. ادواردو می ترسید که در آن تیمارستان وی را تحت درمان های 

جسد ادواردو برروی پل رومانو پیدا میشود. پلیس ایتالیها مهرا ادواردو را خهودکشهی               0222درنهایت و در نوامبر  .آنجا فرار کرده بود

قتل یا بهتر بهگهویهم بهه        تشخیص داد و علت آن را استفاده بیش از حد از مواد مخدر اعالم کرد. اما دالیل روشنی وجود دارد که حاکی از 

ای احساس خطر کنند و در نههایهت    ثروت عظیمی که میتوانست در خدمت اسالم قرار بگیرد باعث شد عده .است ردواشهادت رساندن ادو

تمام این دارایی ها نیز به داماد یهودی خانواده رسید گرچه چیزی که او حاضر نشد آنرا با تمام دارایی های خانهوادگهیهش عهوض کهنهد           

ارزشمندترین اتفاق ممکن را برای او که شهادت بود رقم زد. اوبه حقیقتی رسیده بود که باعث شد از تمام این تعلقات رها شود حقیقتی که 

 او با تمام وجود متوجه آن شده بود. 

 از  رم  

 تا  خدا  

 

 

بدون تردید صنعت برق مولد اصلی اقتصاد کشور است و سرمایه گذاری در این بخش بستر تهوسهعهه ی      

سایر بخش ها را فراهم میکند در یک نگاه ساده افزایش بهره وری نیروگاه ها و کاهش قیمهت بهرق بهر        

کاهش قیمت سایر کاالهای صنعتی تاثیر گذاشته و سطح تولیدات و میزان رفاه مصرف کهنهنهدگهان را         

افزایش میدهد وابستگی سایر صنایع از لحاظ پیشرفت تکنولوژیکی به صنعت برق جایگاه وزارت نیهرو را    

به عنوان متولی این بخش بیش از پیش برجسته کرده است اما متاسفانه به دالیلی وضعیت مهوجهود در     

این صنعت کامال بحرانی است به گونه ای که اصالح وضع موجود تغییراتی اساسی در حوزه ی سیهاسهت   

گذاری در این بخش را میطلبد. متن زیر بر آن است که با نگاهی علمی و مدیریتی به وضعیت موجود در  

 این صنعت به ریشه یابی مشکالت مربوطه و ارائه ی راهکارهای کارآمد بپردازد.

هزار میلیارد تومانی به بانک ها و تولیدکننهدگهان خصهوصهی و          62در حال حاضر وزارت نیرو با بدهی 

پیمانکاران ساخت خطوط برق و ... عنوان بدهکارترین وزارتخانه را با خود یدک میکشد. نتیجه ی کمبود     

منابع مالی ناتوانی این وزارتخانه در پرداخت پول برق سرمایه گذاران داخلی و کاهش سرمهایهه گهذاری      

جهت جبران استهالک سرمایه موجود و توسعه ی صنعت برق و افزایش تولید می باشد در حالی که طبق 

مگاواتی ظرفیت تولید برق نیازمند است تقریهبها از      0222محاسبات انجام شده کشور ساالنه به افزایش 

به بعد اقدام مناسبی در این راستا به انجام نرسیده است تا کشور در آستانه ی قطعی تابستانهه    14سال 

 در پیک مصرف برق قرار گیرد.

جهت ارائه ی راهکار برای برون رفت از این شرایط بحرانی باید به ریشه یابی این مشکالت بپردازیم. مفت 

فروشی برق از جمله دالیل بدهکاری نجومی وزارت نیرو است. طبق آمار قیمت تمام شده ی برق بهدون     

احتساب سوخت )گاز ، گازوئیل ، مازوت و ...( دریافتی که به طور رایگان در اختیار نهیهروگهاه هها قهرار               

تومان بر کیلووات میشود ولهی     602تومان بر کیلووات است و با احتساب قیمت گاز حدود  460میگیرد 

تومان به فهروش   50تومان و به بخش صنعتی کیلوواتی  02برق تولیدی به بخش خانگی کیلوواتی حدود 

میرسد پرواضح است که این نوع تعرفه گذاری جز نابودی صنعت برق کشور نتیجه ی دیگری ندارد. نکته  

ی جالب توجه اینکه برخالف کشورهای صنعتی، قیمت فروش برق به بخش صنعتی که مولهد اقهتهصهاد       

است بیشتر از بخش صرفا مصرف کننده ی خانگی است که منجر به مصرف باالی برق خانگی نسبت بهه  

صنعتی در مقایسه با سایر اقتصادهای نوظهور شده است. در واقع میتوان اینگونه بیان کهرد کهه مهفهت          

فروشی برق سبب پرمصرف بودن بخش خانگی در کشور شده است که این رابطه ی علت معلولی سهاده    

صنعت برق کشور را در اوج بحران قرار داده است. از دیگر چالش های بزرا وزارت نیرو جذب سهرمهایهه    

جهت توسعه ی صنعت برق می باشد که عالوه بر کمبود منابع مالی وزارت خانه ، وجود بازارهای مهوازی  

با سود باال در سایر بخش ها به خصوص نظام بانکی ربوی و عدم توانایی وزارت نیرو در پرداخت مطالبات 

سرمایه گذاران مانع جذب سرمایه ی الزم جهت احیای این بخش شده است. پس به طور کلی مشکهالت   

چالش برانگیز صنعت برق کشور در مفت فروشی برق ، پرمصرف بودن بخش خانگی و وجود بهازار ههای     

 موازی با سود بیشتر خالصه میشود که دو عامل آخر نیز تا حدودی تحت تاثیر مفت فروشی برق است.

اگرچه قانون رفع موانع تولید، مکانیزم اوراق خزانه اسالمی، اسناد خزانه و درآمدهای حاصل از هدفمندی 

های خود معرفی شده است اما روشن اسهت     های وزارت نیرو برای پرداخت بدهی ها به عنوان برنامه یارانه

که عالج درد این صنعت تزریق مسکن و آرامش بخش نیست و تا وقتی که فکری به حال مفت فهروشهی   

برق نشود تمامی طرح های دیگر محکوم به شکست است. به نظر می رسد با توجه به شرایط اقتهصهادی    

موجود تنها راهکار احیای صنعت برق اصالح تعرفه های برق بخش خانگی است. همانطور که اشاره شهد     

برابری مصرف انرژی برق در بخش خانگی با بخش صنعتی در کشور حکایت از پرمصرف بهودن بهخهش      

خانگی دارد علیرغم وجود نظام پلکانی جهت کاهش یارانه ی دولتی با افزایش مصرف باز هم مشهاههده     

میشود که مجموع یارانه ی پرداختی دولت به جیب پرمصرف ها بیش از سایر اقشار جامعه است در حالی 

که عموم پرمصرف ها ، قشر مرفه جامعه را تشکیل می دهند. همچنین وجود قوانین ناقص در این حهوزه   

عالوه بر بروز بی عدالتی ، طرح فرهنب سازی اصالح الگوی مصرف جهت کاهش مصرف اضافی بهخهش     

 خانگی را عمال بی نتیجه ساخته است.

یکی از مهمترین روش های اصالح این الگو استفاده از شیوه های هوشمندانه قیمت های حهامهل ههای      

انرژی در بخش خانگی مانند نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی است. در این الگو با توجه به روند مصرف  

تعریف مهیهشهود و در        » الگوی مصرف مجاز«عموم مردم، میزان مشخصی از هر حامل انرژی به عنوان 

صورتی که مشترکین ، کمتر از میزان مجاز مصرف کنند قیمت برق ارزان تر از مقدار واقعی آن محاسبهه  

میشود ولی در صورت مصرف بیش از حد مجاز قیمت برق به طور ناگهانی افزایش یافته تا اقشار جامهعهه   

الگوی مصرف خود را اصالح کنند و همچنین بدون بروز نارضایتی عمومی فشار قیمت بر دوش اقهلهیهت      

مرفه و پرمصرف قرار گیرد. بنابراین اصالح تعرفه ی برق به عنوان اساسی ترین راهکار باید به یهکهی از        

جدی ترین برنامه ها در دستور کار وزارت نیرو برای مدیریت مصرف و تامین منابع مالی قرار گیرد. امیهد   

 است با تالش مسئولین و قشر نخبه ی دانشگاهی هر چه زودتر وضعیت صنعت برق کشور بهبود یابد.
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