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س�خنگوي صنعت برق، با اش�اره به اينكه 
مدت شش ماهه مش�تركين پرمصرف برق 
ب�راي اص�اح الگوي مص�رف پاي�ان يافته 
اس�َت، گف�ت: »از اول ارديبهش�ت قيمت 
عموم�ي ب�رق ۷درص�د افزاي�ش ياف�ت و 
قيمت برق پرمصرف ها از ابت�داي خرداد با 
افزايش ۱۶درص�دي مواجه خواهد ش�د.«

ط��رح »برق امي��د« از اول آبان سال گذش��ته 
با تبليغات بس��يار زياد وزارت نيرو آغاز ش��د. 
براساس اين طرح مش��تركان برق به سه گروه 
كم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف دسته بندي 
 ش��دند. هزينه برق كم مصرف ها رايگان شد و 
پرمصرف ها هم ش��ش ماه فرصت داشتند تا با 

اقداماتي به گروه هاي ديگر بپيوندند. 
س��قف مصرف ب��راي مش��تركان كم مصرف، 
۱۰۰كيلووات س��اعت در ماه تعيين شد، البته 
اين رقم مربوط به ماه هاي گرم »مناطق عادي« 
است كه اين مقدار براي مناطق گرمسير بيشتر 
بوده و تا ۴۰۰كيلووات ساعت در ماه مي رسد. 

از سوي ديگر در ماه هاي غيرگرم مناطق عادي 
مانند ساير مناطق، سقف مصرف براي رايگان 
ش��دن هزينه برق، ۸۰كيلووات ساعت در ماه 
اس��ت.  خوش مصرف ها، مش��تركاني هستند 
كه بي��ن ۱۰۰ تا ۳۰۰كيلووات س��اعت در ماه 
مصرف برق دارند. وي تصري��ح نكرده كه اين 
ميزان مربوط به چه مناطقي است، تعرفه اين 
گروه از مشتركان مانند ماه هاي قبل محاسبه 

مي شود. 
مش��تركان پرمصرف كه در مناط��ق عادي )و 
احتماالً در ماه هاي گرم( بيش از ۳۰۰ كيلووات 
س��اعت در ماه برق مصرف مي كنن��د، در اين 

دسته قرار مي گيرند. 
وزارت نيرو شش ماه به اين مشتركان فرصت 
داد تا در نهايت يكي از سه راه را برگزينند. اول 
اينكه با درياف��ت آموزش ه��اي الزم، مصرف 

برق شان را كم كنند. 
دوم اينكه تس��هيالت ارزان قيمت براي نصب 
پنل هاي خورش��يدي كوچك دريافت كنند تا 
بار مصرف شان بر دوش ش��بكه توليد و توزيع 
برق نيفتد و س��ومين راه نيز اين اس��ت كه در 
صورت باقي ماندن در گروه پر مصرف ها، تعرفه 

برق آنها افزايش يابد.
 به گفته مدير عامل توانير، پس از اجراي طرح 
برق اميد در سال گذش��ته ۷ ميليون مشترك 
كم مصرف مشمول تخفيف صددرصدي شدند 
و ۶ درصد ني��ز از تعداد مش��تركان پرمصرف 

كاسته شد. 
  مديرعامل توانير: افزايش ۳۳ درصدي 

قيمت برق براي مشتركان پرمصرف
محمدحسن متولي زاده، با بيان اينكه براساس 
طرح برق اميد فرصت شش ماهه به مشتركان 
پرمصرف براي كاهش مصرف داده شده است، 
افزود: »اي��ن فرصت، م��اه ارديبهش��ت تمام 
مي شود و اگر مشتركي پس از اين تاريخ، روش 

مصرف برق خ��ود را اصالح نكرده باش��د عالوه 
بر افزايش ۷ درص��دي عموم��ي و ۱۶ درصدي 
مشتركان پرمصرف در زمان اوج مصرف تابستان 
كه هر ساله به بهای برق اضافه مي شود، ۱۰ درصد 
نيز براساس طرح برق اميد با افزايش قيمت برق 

مواجه كه جمع اين ارقام ۳۳ درصد مي شود.«
وي اف��زود: »قيمت برق از س��ال هاي گذش��ته 
به صورت پلكاني محاسبه مي شود، به نحوي كه 
اگر مشترك از الگوي مصرف تجاوز كند، قيمت 
برق به صورت پلكاني و تصاعدي افزايش خواهد 
يافت، اما اگر اقدام به كاهش مصرف كند با شيب 

تندي نيز قيمت كاهشي مي شود.«
مديرعامل ش��ركت توانير اظهار ك��رد: »به ازاي 
ه��ر ۱۰ درصد كاهش ت��ا ۳۰درصد مي��زان بها 
برق كاهش مي يابد، البته مش��تركان پرمصرف 
مي توانند با نصب پنل هاي خورش��يدي مقداري 
از برق مصرفي خود را تأمين كنند تا از فش��اري 
كه ب��ر دوش مابق��ي مش��تركان وارد مي كنند، 

كاسته شود.«

  اولي�ن افزاي�ش به�اي ب�رق از اول 
ارديبهشت

مديرعامل توانير از اعمال افزايش ۷درصدي بهاي 
برق براي عموم مردم از اول ارديبهشت خبر داد 
و گفت: »فرصت شش ماهه مشتركين پرمصرف 

براي كاهش مصرف برق ديروز پايان يافت.«
مصطف��ي رجب��ي مش��هدي در گفت وگ��و ب��ا 
صداوس��يما، با بيان اينكه چاه هاي كشاورزي به 
دليل كاهش بارندگي هاي امسال زودتر از سال 
گذشته فعال ش��ده ا ند، افزود: »در بخش صنايع 
مصرف ۲۶ درص��د افزايش يافته ك��ه اين رويه 
مصرف سبب افزايش ۲۰ درصدي مصرف انرژي 

در كشور شده است.«
س��خنگوي صنعت برق با تأكيد برلزوم تدارك 
ديدن برنامه هاي الزم براي مديريت مصرف از هم 
اكنون ادامه داد: »افزايش ۷ درصدي قيمت برق 
ساالنه طبق مصوبه هيئت وزيران انجام مي شود، 
اما براي مش��تركيني كه كمتر از الگوي مصرف، 
برق مصرف مي كنند تخفيف صددرصدي اعمال 

و قبوض آنها صفر خواهد شد.«
رجبي مشهدي با بيان اينكه راهكار هاي كاهش 
مصرف برق بسيار ساده است، گفت: »مشتركين 
خوش مصرف اگر ميزان مصرف خود را نس��بت 
به مصرف س��ال گذش��ته كاهش دهند، پاداش 
مديريت مصرف دريافت خواهند كرد و البته به 
ازاي هر ۱۰ درصد كاهش نيز ۲۰ درصد از مبلغ 

قبض شان كاسته مي شود.«
وي ادامه داد: »مشتركين پرمصرفي كه تاكنون 
براي كاهش مصرف كاري نكرده ان��د از ابتداي 
خردادماه ۱۶ درصد افزايش قيمت برق دريافت 
مي كنند كه البته اين دس��ته از مش��تركين نيز 
مي توانند با دقت در نوع مصرف از وس��ايل برقي 
و كاهش هدررفت، ميزان مصرف خود را كاهش 

دهند.«
سخنگوي صنعت برق با اشاره به كاهش بارش ها 
گفت: »اين موضوع س��بب كاه��ش ذخيره آبي 
س��د هاي داراي نيروگاه برق آبي شده كه اين به 
معناي محدوديت در توليد برق از اين نيروگاه ها 

تا ۳ هزار مگاوات است.«
  افزايش ۲۲ درصدي مصرف برق 

در فروردين
مديرعامل توانير گف��ت: »ميزان مصرف برق در 
فروردين امسال در مقايسه با زمان مشابه پارسال 
۲۲درصد افزايش يافته ك��ه اين ميزان افزايش، 

بي سابقه است.«
محمدحس��ن متولي زاده، با اش��اره ب��ه گرماي 
زودرس فروردين كه حدود پنج درجه نس��بت 
به زمان مشابه بيشتر شده و كاهش شديد بارش 
در س��ال آبي جاري افزود: »مصرف برق به اين 
دو دليل به ش��دت افزايش يافته اس��ت. نگراني 
ج��دي ديگر كاه��ش ۳۴ درص��دي ذخيره آب 
پشت سد هايي است كه نيروگاه برق-  آبي دارند، 
به همين دلي��ل توليد اين نيروگاه ها نس��بت به 
پارسال كمتر شده و تراز عرضه و تقاضا نامناسب 

است.«
مديرعامل توانير افزود: »در س��ال هاي گذشته 
توانس��تيم با همكاري مردم از چنين ش��رايطي 
عبور كنيم، امسال نيز تابس��تان گرم و حساس 
از نظر انتخابات و وج��ود بيماري كرونا داريم كه 
تأمين برق پاي��دار براي برخ��ي از مردم حياتي 
است، بنابراين نيازمند كمك همه مردم هستيم 

تا بتوانيم برق مورد نياز را تأمين كنيم.«
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برق را گرانی گرفت!
قيمت برق مصرفی برای عموم مردم ۷درصد و برای پرمصرف ها ۳۳درصد افزايش يافت

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

چندين ماه اس�ت كه دامداران و مرغداران 
از كپك ه�اي موج�ود در نهاده ه�ا خب�ر 
مي دهند و معتقدند دولت آنقدر در ترخيص 
نهاده ه�ا از بنادر تعل�ل كرده كه متأس�فانه 
دچ�ار كپك زدگي ش�ده و كيفي�ت نهاده ها 
به ش�دت كاهش يافته اس�ت. به طوري كه 
رئيس انجم�ن صنايع خ�وراك دام، طيور و 
آبزيان ب�ا انتقاد از كيفي�ت پايين نهاده هاي 
دامي از مجلس درخواس�ت كرد به موضوع 
نهاده هاي غيراس�تاندارد و فاسد شده ورود 
كنند و هرچه زودتر مانع از توزيع آن شوند. 
 رئي��س انجمن صناي��ع خ��وراك دام، طيور و 
آبزيان در مورد موانع پيش روي توليد و عرضه 
نهاده ه��اي دامي گفت: مش��كالتي ك��ه ما در 
نابس��اماني نهاده هاي دامي در س��ال گذشته 
تجرب��ه كرديم به اذع��ان فعاالن ح��وزه توليد 
محص��والت پروتئيني طيور در ۴۰،5۰س��ال 
اخير بي سابقه بوده است. نمونه اين نابساماني ها 
تخصيص ارز ۴هزار و ۲۰۰ توماني به نهاده ها بود 
كه متأس��فانه در نهايت با ارز ۲۶هزار توماني و 
۳۰هزار توماني به دست توليدكنندگان رسيد و 
اين اوج ناكارآمدي و سوء مديريت در بدنه دولت 

را نشان مي دهد. 
مجيد موافق قديري مش��كالت اي��ن حوزه را 
در دو بخ��ش داخلي و خارجي بررس��ي كرد و 
گفت: بخش��ي از مش��كالت خارجي مربوط به 
كرونا و تحريم ها و انتقال ارز و فروش نفت بود 

كه ارتباطي به توليدكنن��دگان و وزارت جهاد 
نداشت، اما بخشي از مش��كالت هم مستقيماً 
به موضوعات مديريتي وزارت جهاد و صمت و 

حتي بانك مركزي برمي گردد. 
 رئي��س انجمن صناي��ع خ��وراك دام، طيور و 
آبزيان در مصاحبه با رادي��و گفت وگو، از نبود 
شبكه توزيع مناسب نهاده هاي دامي در كشور 
انتقاد و اظهاركرد: با وجود راه اندازي س��امانه 
بازارگاه از سوی وزارت جهاد كشاورزي، اما اين 

سامانه هنوز كارايي الزم را پيدا نكرده است. 

وي از وجود يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن نهاده 
دامي دپو ش��ده در بنادر خبر داد و گفت: بانك 
مركزي هنوز ارز اينها را تأمين نكرده و متأسفانه 

با مشكل مواجهيم. 
رئيس انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان 
يادآور شد: بانك مركزي از اول اسفند تاكنون 
ارزي را تأمين نكرده، اما ادعا مي كند كه ارز دو 
ماه ابتداي سال را در اسفند پرداخت كرده و اين 
بسيار خطرناك است و امنيت غذايي مردم را به 

خطر مي اندازد. 

موافق قديري تصريح كرد: ما تا زماني كه مرغ 
و محصوالت پروتئيني را يك محصول سياسي 
بدانيم كه با آن محبوبيت بخريم آن هم از جيب 

توليدكننده قطعاً به جايي نمي رسيم. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه ع��دم تعيين ب��ه موقع 
قيمت ها باعث متضرر ش��دن تع��داد زيادي از 
توليدكنندگان و كاهش توليد مي شود، افزود: 
متأس��فانه وزارت جهاد كش��اورزي ت��ا به اين 
لحظه قيمت ارزي و داخلي نهاده هاي دامي را 
اصالح نكرده و به همين دليل هم واردكنندگان 
نهاده هاي دامي قيمت ها را در سامانه بازارگاه 

ارائه نمي كنند. 
رئيس انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان 
از عملكرد ستاد تنظيم بازار در سه چهار سال 
اخير انتقاد كرد و گفت: اگر قرار باشد اين همه 
ستاد و نهاد و كارگروه داشته باشيم و در نهايت 
هم م��ردم و توليدكننده و حتي خ��ود دولت 
ناراضي باشند، چه فايده اي و دليلي دارد كه اين 

همه بودجه صرف اين نهاد كنيم!؟
وي عملكرد دولت و وزارت جهاد كشاورزي در 
حوزه تأمين نهاده هاي دامي براي كارخانجات 
خوراك دام و طيور را بسيار ضعيف ارزيابي كرد 
و افزود: دولت مي خواهد كاري كند كه فعاالن 
اقتصادي را روبه روي مردم قرار دهد كما اينكه 
االن هم متهم اصلي گراني مرغ، مرغدار شده در 
صورتي كه دولت تصميم اشتباه خود را تقصير 

فعاالن اقتصادي انداخته است. 

   گزارش 2

 ثبت قيمت هاي عجيب براي هندوانه
 هرگيلوگرم 10000تومان

هندوانه در روز هاي اخي�ر قيمت هاي عجيبي پيدا كرده اس�ت، 
به طوري كه ه�ر كيلوگ�رم از اين محص�ول در تهران براس�اس 
مش�اهدات ميدان�ي۶ ت�ا ۱۰ ه�زار تومان ب�ه فروش مي رس�د. 
به گزارش تسنيم، در ادامه افزايش قيمت برخي از كاالهاي مصرفي 
مردم در ماه رمض��ان و ناكامي دولت در تنظيم ب��ازار اين محصوالت 
اين  بار نوبت هندوانه ش��د كه قيمت آن افزايش ياب��د، به طوري كه 
براساس مشاهدات ميداني هر كيلوگرم از اين محصول در تهران ۶ تا 
۱۰ هزار تومان در مغازه ها به فروش مي رسد، اما هندوانه در ميادين 
ميوه و تره ب��ار قيمت هاي منطقي تري دارد، البت��ه نرخ هركيلوگرم از 
اين محصول ۴ هزار و ۴5۰ تومان به فروش مي رس��د و اين محصول 
حتي از سوی وانت هاي دوره گرد سطح شهر حدود ۴تا 5هزار تومان 
عرضه مي شود كه البته كيفيت پايين تري دارد. نرخ عمده فروشي هر 
كيلوگرم هندوانه در ميدان مركزي ميوه و تره بار نيز باال قيمت گذاري 
شده اس��ت، به طوري كه نرخ هر كيلوگرم از اين محصول ۴ تا ۶ هزار 

تومان است. 
قيمت گذاري ۱۰ ه��زار توماني براي هر كيلوگرم هندوانه، نش��ان از 
نداشتن نظارت مناسب بر اصناف و خرده فروشي هاي سطح شهر دارد 
كه به حال خود رها شده اند و كنترلي روي آنها صورت نمي گيرد و از 

نياز مردم روزه دار در اين ايام سوء استفاده مي شود. 

 تضميني براي بسته ماندن واحدهاي صنفي
 در صورت ادامه تعطيالت كرونايي نيست

رئي�س ات�اق اصن�اف ته�ران گف�ت: در ص�ورت تمدي�د 
ب�راي  تضمين�ي  اصن�اف،  كروناي�ي  تعطي�ات  مج�دد 
ن�دارد.  وج�ود  صنف�ي  واحده�اي  مان�دن  بس�ته 
قاسم نوده فراهاني در گفت وگو با فارس، در مورد آخرين تصميمات 
براي ادامه تعطيلي واحده��اي صنفي براي كنترل ش��يوع ويروس 
كرونا گفت: تصميم گي��ري در مورد ادامه يا توق��ف تعطيلي اصناف 
بايد از سوی ستاد ملي كرونا اتخاذ شود و هنوز جلسه اي در اين مورد 
برگزار نشده است. رئيس اتاق اصناف تهران با اشاره به برگزاري جلسه 
ديروز ستاد كروناي استان تهران بيان داش��ت: در جلسه ديروز اين 
س��تاد مطرح كردم كه در صورت تصميم گيري براي ادامه تعطيلي 
واحدهاي صنفي، تضميني ب��راي اجرا وجود ندارد. وي با اش��اره به 
مش��كالت اقتصادي اصناف گفت: اگرچه اصناف خ��ود را مكلف به 
رعايت دس��تورالعمل هاي بهداشتي س��تاد ملي كرونا مي دانند، اما 
ممكن است در صورت تمديد مجدد تعطيلي واحدهاي صنفي برخي 
اصناف از اين موض��وع تخطي كنند و اقدام به بازگش��ايي واحدهاي 
صنفي كنند، زيرا با وجود مشكالت اقتصادي امكان ادامه اين شرايط 
براي دارندگان واحدهاي صنفي امكان پذير نيست. وي بيان داشت: 
يكي از مكان هاي ش��يوع ويروس كرونا مترو و اتوبوس ها هستند كه 
جمعيت فراواني روزانه مجبور به اس��تفاده از اي��ن خدمات عمومي 
شهري هستند، اما هنوز اقدام مؤثري براي كاهش جمعيت در اتوبوس 

و مترو صورت نگرفته است. 
نوده فراهاني ضمن اشاره به شلوغي هاي مترو، اتوبوس و حمل و نقل 
عمومي بيان داشت: ديروز در ستاد كروناي استان تهران گزارشي ارائه 
شد مبني بر اينكه پروتكل هاي بهداشتي در ادارات رعايت نمي شود و 

برخي از پرسنل ادارات از زدن ماسك امتناع مي كنند. 
نوده فراهاني اظهار داشت: تعطيالت اصناف تا روز جمعه ادامه دارد و 
احتماالً ستاد ملي كرونا ظرف يكي دو روز آينده با برگزاري جلسه اي 

در مورد ادامه يا توقف تعطيالت اصناف تصميم گيري خواهد كرد. 
وي بيان داشت: اصناف تهران آماده اجراي هر نوع پروتكل بهداشتي 
هستند، اما بسته بودن واحدهاي صنفي با توجه به شرايط اقتصادي 

امكان پذير نيست. 

پيش بيني بانك جهاني از افزايش قيمت كاالها
بانك جهاني پيش  بيني كرد: قيمت هاي جهاني كاال پس از رشدي 
كه در س�ه ماهه اول س�ال ۲۰۲۱ تحت تأثير رش�د اقتصادي قوي 
پيدا كردند، ت�ا پايان س�ال در همين حدود فعل�ي خواهند ماند. 
 به گزارش ايس��نا، بانك جهاني اعالم كرد: قيمت هاي انرژي در سال 
۲۰۲۱ بيش از يك س��وم باالتر از س��ال ۲۰۲۰ خواهد بود و ميانگين 

قيمت هر بشكه نفت به 5۶دالر مي رسد. 
قيمت  نفت در س��ال ۲۰۲۲ به ۶۰ دالر افزايش خواهد يافت و مطابق 
با ميانگين قيمت سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ خواهد بود. بهاي نفت برنت و 
وس��ت تگزاس اينترمديت امريكا از ابتداي سال ۲۰۲۱ تاكنون بيش 
از ۳۰درصد رشد كرده اس��ت. بانك جهاني همچنين پيش بيني كرد: 
قيمت فلزات امسال ۳۰درصد و بازارهاي كشاورزي حدود ۱۴درصد 
صعود مي كنند، اما قيمت فلزات احتماالً بخش��ي از رش��د امس��ال را 
از دس��ت خواهند داد، زيرا رشد ناش��ي از تدابير محرك مالي در سال 
۲۰۲۲ ضعيف مي شود. طبق گزارش بانك جهاني، پيش بيني مي شود 
قيمت مس امس��ال به دليل تقاضا براي كاالهاي مصرفي و ساخت و 
ساز ۳۸درصد باالتر بماند. با اين حال در سال ۲۰۲۲ كه عرضه جديد 
محقق مي شود، قيمت ها پايين تر بروند. تعديل سريع تر از حد انتظار 
محرك هاي مالي از س��وي بعضي از اقتصادهاي بازار نوظهور مي تواند 
ريسك نزولي براي قيمت فلزات ايجاد كند، اما هزينه زيرساخت باالتر 
در امريكا مي تواند از بعضي از فلزات نظير آلومينيوم، مس و سنگ آهن 
حمايت كند.  بازارهاي كش��اورزي تحت تأثير تقاض��اي قوي چين و 

مشكالت توليد در امريكاي جنوبي شاهد رشد قيمت ها بوده اند. 
اگرچه عمده بازاره��اي كاالهاي غذايي جهان از نظر اس��تانداردهاي 
تاريخي به حد كافي تأمين ش��ده اند،اما قيمت ذرت و س��ويا در بازار 

شيكاگو در باالترين ركورد چند سال گذشته معامله مي شود. 
قيمت ها تحت تأثير نگراني هاي امنيت غذايي و شرايط جوي نامساعد 
در برزيل افزايش پيدا كرده اند.  براساس گزارش رويترز، اين مؤسسه 
مالي جهاني خاطر نشان كرد: اين دورنما تا حدود زيادي به پيشرفت 
مهار پاندمي كوويد ۱۹ و همچنين تدابير حمايتي در اقتصادهاي توسعه 
يافته بس��تگي دارد. نايب رئيس موقت گروه بانك جهاني براي رش��د 
برابر، فاينانس و مؤسسات و مدير گروه چشم اندازها اظهار كرد: رشد 
جهاني از ابتداي امسال تاكنون قوي تر از حد انتظار بوده و برنامه هاي 
واكسيناسيون در جريان اس��ت و روندهاي مذكور، قيمت هاي كاال را 
تقويت كرده،  با اين حال تداوم احياي اقتصادي تا حدود زيادي نامعلوم 

مانده است.
 بازارهاي نوظه��ور و اقتصادهاي در حال توس��عه ك��ه صادركننده و 
واردكننده كاال هستند، بايد تاب آوري كوتاه مدت خود را تحكيم كرده 

و آماده احتمال تحليل نرخ رشد اقتصادي باشند.

توزیعنهادههايداميکپکزده!
انجمن صنايع خوراك دام: مجلس به موضوع نهاده های دامی كپك زده ورود كند

تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
550-17870صنايعكاغذسازيكاوه

30-1230س.سهامعدالتاستانكرمانشاه
150-4860ليزينگپارسيان

140-4610سايپاآذين
620-20210سراميكهايصنعتياردكان

1500-48710معدنيامالحايران
1420-45990فراوردههاينسوزايران

220-7260پالسكوكار
270-4800تجارتالكترونيكپارسيان

850-27760تراكتورسازيايران
1620-52600توريستيورفاهيآبادگرانايران

940-30510مارگارين
790-25660ايراندارو

1390-45170سرمايهگذاريشفادارو
20-950شركتساستانخوزستان

490-16110افست
980-31690بهپرداختملت

590-10480معدنيوصنعتيگلگهر
150-5120فروسيليسايران
130-4320بانكاقتصادنوين

250-8410سرمايهگذاريتوسعهملي
580-18810گروهداروييسبحان

510-16600گروهمپنا)سهاميعام(
430-14010سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي

1370-44310سرمايهگذاريساختمانايران
160-5490گروهصنايعبهشهرايران

70-2530گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
419010بانكملت

380-12420گروهمديريتسرمايهگذارياميد
900-29120كيميدارو

1960-63690داروسازيفارابي
330-12020فوالدمباركهاصفهان
70-2490قطعاتاتومبيلايران
670-44030پتروشيميخارك
390-15400مسشهيدباهنر
580-19080رادياتورايران

380-12380باما
380-12510كويرتاير

100-3280ليزينگرايانسايپا
280-11000مليصنايعمسايران
80-2620سرمايهگذارينيرو
520-17140سرمايهگذاريشاهد

450-14640نيروترانس
450-14720البرزدارو

580-18810فوالدآلياژيايران
300-9900بيمهپارسيان

430-6830گروهپتروشيميس.ايرانيان
350-11450سرمايهگذاريتاميناجتماعي
169200فرآوريمعدنياپالكانيپارس

120-14640فوالدخوزستان
1366080بانكپاسارگاد

150-5070سرمايهگذاريمسكن
1840-60040گروهصنعتيبوتان

430-35000صنايعپتروشيميكرمانشاه
750-24510نوردآلومينيوم

340-11120پااليشنفتاصفهان
540-17730سيمرغ

670-22280معدنيوصنعتيچادرملو
50-6030سرمايهگذاريتوسعهصنعتوتجارت

160-5270سرمايهگذاريپرديس
240-8030سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

150-5070سرمايهگذاريخوارزمي
830-27010فوالدخراسان

190-6460سرمايهگذاريسپه
1040-94870پتروشيميپرديس

490-15900كالسيمين
450-14650سرمايهگذاريصنعتنفت

270-8860سرمايهگذاريمليايران
210-6000گلتاش

150-4880سرمايهگذاريسايپا
840-27210پااليشنفتتبريز

210-6910حفاريشمال
370-12000گروهستوسعهصنعتيايران

390-12750نفتبهران
261030بانككارآفرين

310-10090سرمايهگذاريآتيهدماوند
1190-38500سرمايهگذاريداروييتامين
310-10170سرمايهگذاريغدير)هلدينگ

1050-34230بورساوراقبهادارتهران
2930-95000داروپخش)هلدينگ

1290-53820پتروشيميشيراز
200-3330سرمايهگذاريخوارزمي

300-9870شيشههمدان
580-18980گسترشنفتوگازپارسيان

970-31580بورسكااليايران
30-4970س.ص.بازنشستگيكاركنانبانكها

110-3570بيمهالبرز
820-26570مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

1370-44430توليدمواداوليهداروپخش
780-25520مسشهيدباهنر

770-25070همكارانسيستم
700-22690كارخانجاتتوليديشيشهرازي

60-2020بيمهآسيا
730-55890فوالداميركبيركاشان

190-6440بيمهدانا
590-19260كشتوصنعتچينچين

5280-171050نوردوقطعاتفوالدي
1040-33730غلتكسازانسپاهان

480-15670مبينانرژيخليجفارس
1650-53460پارسسويچ

2790-90260پارسالكتريك
230-7530تامينسرمايهاميد
180-8390بانكخاورميانه
1860-60190پديدهشيميقرن

90-3240كارتنايران
150-4450تامينسرمايهامين
2990-142100پتروشيميپارس

310-10720س.نفتوگازوپتروشيميتأمين
2000-64800قندنيشابور

800-25880ايرانياساتايرورابر
1310-42620تامينماسهريختهگري
660-21950فجرانرژيخليجفارس

270-9010صنايعپتروشيميخليجفارس
1450-59010پتروشيمينوري

2540-82430سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
1120-36510گروهصنعتيسپاهان

70-2580بانكپارسيان
210-7020تامينسرمايهامين

60-2070سايپا
260-8470داروسازيزهراوي

90-3200گلوكوزان
930-30080لبنياتپاك

300-9830سرمايهگذاريصدرتامين
2370-76820مليسربورويايران

1460-47500نفتپارس
170-5630سرمايهگذاريبوعلي

430-14170معدنيوصنعتيگلگهر
160-5350سرمايهگذاريرنا)هلدينگ

300-10020مخابراتايران
520-16840سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ
340-11070توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ

190-6170پارسمينو
130-4230سالمين

80-2830ايرانترانسفو
440-6950تجارتالكترونيكپارسيان

110-3840كارخانجاتتوليديشهيدقندي
840-27280توسعهمعادنرويايران

730-23890توليديچدنسازان
810-26430تايدواترخاورميانه
190-323900پتروشيميفناوران

270-8740گروهپتروشيميس.ايرانيان
72500بيمهما

7580-245380سايراشخاصبورسانرژي
1390-45130گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

3980-128730صنايعشيمياييسينا
660-21540لولهوماشينسازيايران
180-21340فوالدكاوهجنوبكيش

1497010نفتسپاهان
70-2420بينالملليتوسعهساختمان

1710-55410نوشمازندران
190-6220سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان

1020-33010كارخانجاتداروپخش

تاالر شيشه اي

نماي نزديك 

مديرعامل شركت عمران پرديس از اقدام 
عجيب شركت برق منطقه اي استان تهران 
در اين ش�هر خبر داد و گفت: »تابستان 
امس�ال قطعًا در تأمين ب�رق واحدهاي 
مس�كن مهر ب�ه مش�كل مي خوريم.«

مهدي هداي��ت در گفت وگو با تس��نيم افزود: 
»روزانه به طور متوس��ط ۲۰۰تا ۳۰۰خانوار در 
پروژه هاي مس��كن مهر ش��هر جديد پرديس 
س��اكن مي ش��وند. ب��راي تأمين ب��رق پايدار 
س��ايت هاي مس��كن مه��ر، براس��اس برنامه 

ساكن شدن متقاضيان از س��ال هاي قبل يك 
ترانس ۹۰ در پرديس نصب ش��ده بود. اين در 
حالي اس��ت كه مديرعامل برق منطقه استان 
تهران به جاي تقويت بحث برق در شهر پرديس 
كه نمونه بارز آن نوسانات برق در فاز۱۱ است، 
ترانس ۹۰ را با ترانس ۳۰ جايگزين كرده اند.« 
مديرعامل شركت عمران پرديس بيان كرد: »با 
اين كار با توجه به سكونت روزانه حدود ۳۰۰نفر 
در پرديس، قطعاً در تابس��تان با مشكل تأمين 

برق واحدهاي مهر مواجه خواهيم شد.«

اقدام عجيب برق منطقه اي تهران در شهر جديد پرديس


