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      بسمه تعالی                                                                

مال یا تعارض در  جا  از اشتباه،  یشود و احساس خطر ناش ی م  یدر کشور بررس  تالیجید  یهاییو دارا  نیموضوع بالکچکه  از پنج سال است    شیب

هشدارهای الزم جهت تکرار نشدن   ما را به آن داشت تا حسب وظیفه ذاتی خود و در چارچوب اساسنامه انجمن، یگذار قانون  شفافغیر  فرایند

رشد    تال،یجی د  ییدالر دارا  اردهایلیم  دیرا از محل عدم تول  یادیز  یهاب یکشور ما تا به امروز آس  از آن ارائه شود.  اشین  یهااشتباهات و خسارت 

مردم و کسب کارهای سالم  و تنها    ،متحمل شده است  یرانیمتخصص ا  یانسان  یرو ی و کوچ ن  ینیزم  ریحوزه، استخراج ز  نیاناسالم    یوکارها کسب

 مظلومانه چوب این کم کاری ها و ترک فعل ها را خورده اند. 

خاص   یژگیدو و  جادیحوزه باعث ا  نیا متمرکزر یغ تیباشد. ماهینم  ریاست اما دستورپذ ریپذو قانون   ریپذم یتنظحوزه    نیا  میکنی م  دیتاک

بارها توسط انجمن    ،تیوکارها و حاکمکارهای متناسب جهت حفظ حقوق همزمان مردم، کسبشود و راه یکشور م  یو خارج  یتجارت داخل  یبرا 

  ی گاز و نرخ صادرات  یبرا یصادرات نیانگیم %70معادل  استخراج رمزارزها رفهتع  نییسال است که تع سه. بلوک ارائه شده است رهیزنج رانفناو

باعث    کشور شده است و تنها  یانرژ   لیساخت تبد  ریکامل( در ز   یاعالم آمادگ  نی)در ع  یبخش خصوص  ی گذاره یبرق، منجربه عدم سرما  یبرا 

توسل  با    دگاهید  نیشده است که همچنان شاهد وجود هم  تالیجیاقتصاد دو    یو عدم توسعه کشور در ابعاد اقتصاد انرژ   نیفعال  یز یگرقانون 

 .میقابل جرح هست  هاتیکامال نادرست و توج لیبه دال

خلق صنعت و عدم    نیبه ا  یاز محل فروش انرژ  رویوزارت نفت و ن  ی برا  یتومان  اردیلی هزارم  ۲٠ازدست رفتن درآمد    یپاسخگو  یکس   چه

حد از روح   نیحوزه تا ا نیا یگرم ی احکام تنظچگونه است که متن   استخراج خواهد بود؟ یدالر اردیلیم 15در کشور از درآمد ساالنه  ثروت 

 کشور دور افتاده است؟   یبرا  تالیج یاقتصاد د  تیو اهم  1401سال    یگذار زدهم و نام یدولت س  سند تحول

بانک    یتکرار  یگری و تصد  یو مجوزده  گراییتمرکز  یوبونیز حاکم است و رنگ   تالیجید  یهاییدرباره حوزه تبادل دارا  کردیرو  نیهم  متاسفانه

از   ایشود  یم  رانت و فسادموضوع منجربه    نیهرگونه تمرکز در ا  خورد.یبه چشم م  میاده یگذشته د  یهاکه بارها نتایج آن را در سال   یمرکز 

ا داده ییدارا  یتیمنلحاظ  و  م  یهاها  را در مخاطره  ناز خروج کسب   یری جهت جلوگ  میکنیم  شنهادیپ .اندازد یمردم  و    ی انسان  یرویوکارها 

گر و نگاه  لیگردد تا تسه  میتنظای  گونهه ب  نی قوان  ،یخارج  یوکارهاها در کسبی رانیا  تالیجید  یهایی داشت دارامتخصص از کشور و عدم نگه 

  سنت  ۴تمام شده برق را باالتر از    متیکه ق  یابه گونه   یانرژ  یهاحامل  یبرا   یکارشناس  ریغنرخ    نییتع  میکنی م  دیداشته باشد، تاک  یا توسعه

 .کشور نخواهد داشت   یبرا   ینیرزمیز  نگینیماو ادامه    یماندگ  عقب جز    یز یچ  دیصنعت فراهم نما  نیا  یبرا 

باشند  ی م  ییکارهاوکسب   یانداز راه   یکشور برا   یهاه یجوان ما و سرماو  نخبه    یرو یبه سرعت در حال جذب ن  هیهمسا  یکشورها  میدهی م  هشدار

  ی در مقابل کشورها ( نیتکویما در رقابت استخراج )قدرت شبکه ب. خاک بنا نهاده شود نیتواند در ایمردان مشما دولت  نگاه  رییتغکه فقط با 

 میصنعت باش  نیدر ا  شرویمنطقه و پ  قطب  میتوانستیکه م  یدر صورت.  میهست  هیباختن قافروز درحال  و کانادا روزبه  کایمرآهمچون    یرد تازه وا

   .ما باشد  یفردا  کیقدرت استراتژکننده    نیکه تام  میرا داشته باش  یو قدرت پردازش

شما سرنوشت ساز خواهد بود پس    کردیکشور رو  تالی جیدر اقتصاد د  یخیبزنگاه تار  نیسازان امروز در امیو تصم  رانیگمیمردان، تصم  دولت

 .شود  بتانیافتخار نصبا سربلند و  ای  نده یآ  ،حسرت  ی جاه و ب  دی که فردا شرمنده خدا، کشور و مردم نباش  دیعمل کن  یابه گونه
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