
 

دامداران اعالم آمادگی کردند؛
عرضه گوشت قرمز به قیمت 

۸۵ هزار تومان
دامداران برای مقابله با ش��رایطی که س��ودجویان 
پی��ش آورده اند، اع��ام آمادگی کرده اند گوش��ت 

گوساله را به قیمت 85 هزار تومان عرضه کنند.
منصور پوریا، رئیس شورای تامین دام کشور، در این 
باره گفت: افزایش قیمت��ی که در ابتدای ماه جاری 
تجرب��ه کردیم غیر منطقی و نتیجه فعالیت دالالنی 
بود که به دنبال بهانه برای سودجویی خود هستند.

وی ادام��ه داد: افزای��ش قیمت موجب ش��د خرید 
گوش��ت قرمز از توان بس��یاری از مردم خارج شود 

و تقاضا به شکل چشمگیری کاهش یابد.
پوریان تاکید کرد: افزایش قیمت س��ودی را نصیب 
دامداران نکرد، اما کاه��ش تقاضا زیان دامداران را 
به همراه داش��ته اس��ت. وی از پیش��نهاد دامداران 
برای عرضه گوش��ت منجمد گوس��اله به قیمت هر 
کیلوگ��رم 85 ه��زار تومان خبر داد ت��ا راهی برای 
تحریک بازار و افزایش دوباره تقاضا باش��د.  پوریان 
با اش��اره به مصوبه اخیر س��تاد تنظیم بازار درباره 
خرید حمایتی گوشت قرمز از دامداران اظهار کرد: 
با توجه به ش��رایط پیش آم��ده، اجرای این مصوبه 
نی��ز می تواند عاوه بر تنظیم بازار از زیان دامداران 

جلوگیری کنند.
ب��ه گفته وی؛ به رغم مصوبه مذکور هنوز ش��رکت 
پشتبانی امور دام به خرید حمایتی گوشت قرمز از 

دامدارن ورود نکرده است.
 پوریان با تاکید بر اینکه در سالجاری تولید گوشت 
قرمز رشد زیادی داشته است، افزود: بر اساس آمار 
تعداد پرواربندها در س��الجاری 50 درصد افزایش 
یافته و جمعیت دام س��بک کش��ور به بیش از 70 
میلیون راس رس��یده اس��ت. وی قیمت خرید هر 
کیلوگرم دام زنده س��نگین از دامداران را 35 هزار 
تومان و قیمت خرید هر کیلوگرم دام سبک را 45 

هزار تومان اعام کرد.  ایلنا 

بستر فروش طال در اینترنت 
مهیا می شود

رئیس اتحادیه کس��ب وکار های اینترنتی گفت: به 
زودی ب��ا موافقت اتاق اصن��اف و مرکز اصناف امور 
بازرگان��ان، جواز ف��روش طا به کس��ب وکار های 

اینترنتی صادر می شود.
رض��ا الفت نس��ب رئیس اتحادیه کس��ب وکار های 
اینترنتی ، در خصوص فروش طا در بستر اینترنت 
اظهار کرد: حدود دو س��ال گذشته تخلف هایی در 
سکه های ثامن به وجود آمد که از آن زمان تاکنون 
ب��ه هیچ کس��ب و کار اینترنتی مج��وز فروش طا 
داده نشده اس��ت.  رئیس اتحادیه کسب وکار های 
اینترنت��ی مطرح ک��رد: این تصمیم از س��وی قوه 
قضاییه و دادس��تانی کل کشور و در راستای تامین 
رفاه مال مردم هنگام خری��د های اینترنتی گرفته 
ش��ده بود که امیدواریم با گس��ترش امنیت بستر 

های اینترنتی، روند فروش مجددا آغاز شود.
وی اف��زود: برخی کس��ب و کار هایی که هم اکنون 
فعالی��ت دارند و اقدام به فروش انواع طا، س��که و 
جواهر می کنند پیش از این رویداد اقدام به کس��ب 
مج��وز کرده بودن��د و تا امروز نیز هی��چ تخلفی از 

سوی آن ها صورت نگرفته است.
رئیس اتحادیه کسب و کار های اینترنتی بیان کرد: 
از آن زمان پیشنهاد ها و طرح هایی از سوی اتحادیه 
به اتاق اصناف کش��ور جهت فروش طا در بس��تر 
اینترنت گزارش داده ش��ده که در این طرح ها تمام 

راه های بروز تخلف بررسی و مسدود شده اند.
الفت نس��ب ادامه داد: به تازگ��ی طرح منتخب در 
اتاق اصناف تصویب و به مرکز اصناف امور بازرگانان 
ارس��ال شده که با راه اندازی بستر مورد نظر عاقه 
مندان می توانند در این بس��تر اقدام به فروش طا 

کنند. باشگاه خبرنگاران جوان

اخبار یادداشت
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تا اواخر هفته؛
کمبود روغن نیمه جامد ۴.۵ 

کیلوگرمی رفع می شود
رئیس هی��ات مدیره انجم��ن صنفی صنایع 
روغن نباتی ای��ران گفت: کمبود روغن نیمه 
جام��د 4.5 کیلوگرمی تا اواخ��ر هفته آینده 

رفع می شود.
ابوالحسن خلیلی، رئیس هیأت مدیره انجمن 
صنفی صنایع روغن نباتی ایران با بیان اینکه 
ح��دود 50 هزارتن روغن خ��ام در گمرکات 
رس��وب کرده بود، گفت: ط��ی هفته جاری 
ارز این محموله ها تخصیص داده شده و کار 
انتقال ارز آن توس��ط واردکنندگان در حال 

انجام است.
وی اضافه کرد: به محض اینکه فروش��ندگان 
اصلی این روغن ها، ارز خود را دریافت کنند، 

امکان ترخیص این روغن ها فراهم می شود و 
سپس کار انتقال آنها به کارخانجات تولیدی 
انجام خواهد شد وطی هفته آینده بخشی از 
این روغن ها ترخیص و به کارخانجات منتقل 

می شود.
خلیلی با بیان اینکه این روغن ها بیشتر برای 
اس��تمرار تولید کارخانجات است، گفت: طی 
یک ماه گذش��ته حدود 70 ه��زار تن روغن 
خام از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران در 

اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.
وی درب��اره کمب��ود روغ��ن نیم��ه جامد در 
فروشگاه های سطح شهرها افزود: این کمبود 
بیش��تر مربوط به احجام 4.5 کیلوگرمی و 5 
کیلوگرم��ی روغ��ن نیمه جامد اس��ت که به 
دنبال کاهش تولیدی ک��ه اتفاق افتاد مردم 
تصور کردند خ��أ بزرگی پیش آمده و برای 
خری��د هجوم آوردند و بی��ش از نیاز معمول 

اقدام به خرید کردند.
خلیلی اضافه کرد: عاوه بر این، این روغن ها 
قابلیت مصرف در صنف و صنعت را نیز پیدا 
کرده اند و این مس��ائل باعث ایجاد کمبود در 
بازار ش��د. وی افزود: با توجه به برنامه ریزی 
های انجام شده، تولید احجام 4.5 کیلوگرمی 
روغن نیمه جامد افزای��ش پیدا می کند و تا 
اواخر هفته آینده کمبود ایجاد ش��ده در این 

حوزه رفع خواهد شد. ایسنا

به دنبال ریزش دالررخ داد؛
کاهش ۱۵۰ میلیون تومانی قیمت 

مسکن مهر پردیس
قیمت واحدهای مسکن مهر شهر پردیس به 
تأس��ی از ریزش قیم��ت دالر طی هفته های 
اخیر ت��ا ۱50 میلیون توم��ان کاهش یافته 

است.
کاهش قیمت دالر بازار پر تقاضا و پر از دالل 
مسکن مهر شهر پردیس را تحت تاثیر مثبت 
قرار داده اس��ت. تا پیش از ری��زش نرخ دالر 
واحدهای مسکن مهر آماده سکونت در فازهای 
متع��دد پردیس با قیمت های بعضا باالی یک 

میلیارد تومان خرید و فروش می شد.
به عنوان مثال در فاز 9 جدید قیمت یک واحد 
مسکونی با تمام امکانات 950 تا یک میلیارد 
تومان بود. در فاز ۱۱ قیمت واحدهای کوزو 

نی��ز بی��ن 900 تا 950 میلی��ون تومان بود. 
در ف��از 8 نی��ز واحدهای ۱05 ت��ا ۱20 متر 
مربعی با قیمت بی��ن 950 تا یک میلیارد و 
300 میلیون تومان )واحد تکمیل شده و به 

اصطاح فول( خرید و فروش می شد.
این در حالی اس��ت که ط��ی دو هفته اخیر 
و با ری��زش قیمت دالر و س��ایر ارزها، بازار 
مس��کن مهر شهر پردیس تحت تاثیر مثبتی 
ب��رای مصرف کنن��دگان قرار گرفته اس��ت. 
بر این اس��اس واحدهای مس��کن مهر فاز 8 
بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرده اند. در 
ای��ن فاز کاهش قیمت ح��دود ۱50 میلیون 

تومان بوده است.
 در فاز ۱۱ )کوزو( واحدهای آماده س��کونت 
)ضام��ن کلید و کلید تحوی��ل( بین 750 تا 
820 میلی��ون توم��ان در فایل ف��روش قرار 
گرفته است. در فاز 9 جدید نیز کاهش قیمت 
حدود ۱00 میلیون تومان بوده است. ناگفته 
نمان��د یک��ی از دالیل افزایش ه��ای نجومی 
قیمت مس��کن مهر پردی��س فعالیت  دالالن 
این ش��هر اس��ت. دالالنی که گفته می شود 
برخ��ی از آنها 700 تا ۱000 واحد مس��کن 
مهر را در اختیار دارند. به نظر می رسد تداوم 
کاهش قیمت دالر بیشترین تاثیر را در بازار 
مسکن ش��هرهای جدید به خصوص پردیس 

خواهد گذاشت. تسنیم 

معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی 
خبر داد

آغاز توزیع گوجه فرنگی در 
میادین میوه و تره بار

معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی گفت: 
از جنوب کشور گوجه فرنگی های درجه یک 
خریداری کردیم و قرار است این محصول در 
میادی��ن میوه و تره بار توزی��ع و با قیمت هر 

کیلو ۱۱ هزار تومان فروخته شود.
مرتض��ی معتمد با بیان اینکه در پی دس��تور 
وزیر جهاد کش��اورزی مبنی بر اینکه سازمان 
تعاون روس��تایی به بازار گوجه فرنگی ورود و 
با تأمی��ن و عرضه گوجه در بازار قیمت آن را 
به نفع مصرف کنن��دگان تعدیل کند، اظهار 
داشت: در راستای این دستور و به دلیل اینکه 
استان بوشهر در این فصل تنها تأمین کننده 

گوجه فرنگی کش��ور اس��ت، مقداری گوجه 
فرنگی درجه یک از آنجا خریداری و در حال 

توزیع آن در میادین میوه و تره بار هستیم.
وی با اشاره به اینکه قیمت گوجه فرنگی سر 
زمین بس��ته به کیفیت آن بین 9500 تا ۱0 
هزار و500 تومان است، گفت: قرار است این 
گوج��ه فرنگی ها خریداری ش��ده در میادین 
می��وه و تره بار تهران با قیم��ت هر کیلو ۱۱ 
هزار تومان به مصرف کنندگان عرضه شود. 

در ح��ال حاض��ر در چندین می��دان میوه و 
تره بار تهران توزیع ش��ده و ش��نبه نیز در 8 
میدان میوه و تره بار دیگر شهر توزیع خواهد 
شد و هیچ محدودیتی در توزیع وجود ندارد.

مع��اون بازرگان��ی س��ازمان مرک��زی تعاون 
روس��تایی ایران اضافه کرد: اکثر کشورهای 
جهان مانند ایران چهارفصل نیستند بنابراین 
حداکثر ۱00 روز در سال گوجه فرنگی بوته 
رس یا تولید فضای باز دارند ولی در کش��ور 
م��ا ۱۱ ماه گوجه فرنگی ت��ازه وجود دارد و 
فق��ط آبان ماه آن هم به دلی��ل تغییر فصل 
گوج��ه فرنگ��ی تازه ک��م می ش��ود و قیمت 
آن ه��م افزایش می یاب��د.وی تصریح کرد: از 
ابتدای آذرماه گوجه فرنگی های برخی دیگر 
از شهرس��تان های استان بوش��هر برداشت و 

گوجه ارزان وارد بازار می شود. 
 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

مدتی اس��ت س��خن از ط��رح نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��امی مبنی بر ارائ��ه فروش محصوالت دو خودروس��از 
داخلی در بورس به گوش می رس��د. براس��اس ساده ترین 
اصل اقتصادی یعنی توازن در عرضه و تقاضا به روشنی می 
توان دریافت و با قاطعی��ت می توان گفت هرگونه طرحی 
که براس��اس دستورات بخش��نامه ای و فاقد پشتوانه الزم 
اقتصادی باش��د نه تنها محکوم به شکست بلکه دارای آثار 

سوء بیشتر خواهد بود. 
ت��ا زمانی که میزان عرضه در بازار خودرو به س��قف تقاضا 
نرس��د تنها وس��یله پرکننده فاصله عرضه و تقاضا افزایش 
قیمت و تفاوت بسیار زیاد قیمت کارخانه و بازار خواهد بود. 
چنانچه با وضعیت کنونی و بدون تقویت بازار تولید عرضه 
خودرو به بورس سپرده شود تنها دستاورد آن برای مصرف 
کننده افزایش قیمت دو تا س��ه برابری قیمت کارخانه ای 
خودرو و باز هم رش��د سرس��ام آور قیمت بازار آزاد خودرو 
خواهد بود. بعنوان مثال اگر اکنون قیمت یک دستگاه پژو 
405 در کارخان��ه به قیمت ام��روز 90 میلیون تومان و در 
بازار آزاد ۱80 میلیون تومان اس��ت. قیمت روز بورس پس 
از کش��ف قیمت ه��ا! حداقل ۱40 ت��ا 200 میلیون تومان 
خواهد ش��د و با توجه به اینکه ب��ورس جوابگوی تقاضای 
بازار نخواهد شد قیمت همین محصول در بازار همواره 30 
تا 50 درصد از بورس بیش��تر یعن��ی عددی حدود 2۶0 تا 

300 میلیون تومان رقم خواهد خورد!
چگونه ممکن اس��ت در حالیکه تجرب��ه عرضه محصوالت 
داخل��ی دیگر مانند م��س، فوالد، آلومینی��وم و... به خوبی 
نشان دهنده آن است که عرضه محصوالت در بورس هرگز 
نتوانسته موجب کنترل قیمت و کاهش آن و حذف واسطه 
ها ش��ود، عرضه خودرو در ب��ورس بتواند چنین معجزه ای 

کند! 
ف��والد محصولی اس��ت اس��تراتژیک که تولی��د داخلی آن 
جوابگوی نیازهای داخلی است و حتی در مقاطعی ما موفق 
به صادرات فوالد ش��ده ایم، لکن اکنون می بینیم با عرضه 

فوالد در بورس محصوالت کارخانه های بزرگ مانند ذوب 
آهن وارد بورس می شوند ولی متقاضیان خرد و کان اعم 
از کارگاه های کوچک شخصی تا کارخانجات بزرگی مانند 
خودروس��ازها همگی اذعان دارند که فوالد مورد نیازش��ان 
را نم��ی توانند از بورس و به قیمت مصوب وزارت صمت و 
تعزیرات تهیه کنند و الجرم یا به تعطیلی کارگاه های خرد 

یا به تهیه فلزات مورد نظر از بازار آزاد می انجامد!!!
پس چگونه ممکن اس��ت عرضه خ��ودرو در بورس موجب 
سامان یافتن قیمت آن شود آن هم محصولی که به مراتب 
از فوالد تولیدش در بازار از س��قف تقاضا فاصله بیش��تری 

دارد!!

عرض��ه خودرو در کوت��اه مدت این منفعت خودروس��ازان 
را در ب��ردارد که محصوالتش��ان را به راحت��ی و با گذر از 
مانع ش��ورای رقابت یکباره دو تا س��ه براب��ر قیمت اکنون 
به فروش می رس��انند!! اما با توجه به محدود بودن میزان 
عرضه عطش بازار در یک دوره کوتاه مدت )مثا سه ماهه( 
فروکش می کند اما پس از آن همین وضعیت کنون دوباره 
حاکم می ش��ود با این تفاوت که قیمت رسمی کارخانه ها 
در بورس برای محصوالتش��ان سه برابر شده و قیمت بازار 
آزاد دوباره از قیمت بورس پیش��ی گرفته و س��ر به آسمان 

می ساید!
اصاح وضعیت کارخانه های خودروس��از، کاهش هزینه ها 

به ویژه اخراج حقوق بگیران سفارش��ی اس��تخدام شده در 
این حیاط خلوت دولت ها، تقویت و حمایت از قطعه سازان 
به صورت مس��تمر و تامی��ن قطعات خودرو بدون چش��م 
داش��ت به خارج از کشور، بومی س��ازی محصوالت و قطع 
واقع��ی و دائمی واردات قطعات در صنعت خودروس��ازی، 
اصاح س��اختار مدیریت فروش و استمرار حقیقی و واقعی 
ط��رح های فروش خودرو به طور مس��تقیم به گونه ای که 
محصوالت به دس��ت مصرف کننده واقعی برسد و در کنار 
آن راه ان��دازی طرح های مکمل خودروس��ازی به ویژه راه 
اندازی کارخانه ها و کارگاه های شخصی با تولیدات مشابه 
که در توان بخش خصوصی هست و شکستن انحصار دولت 
در تولید خودرو و رانت بازی مهمترین راهکارهای مطلعین 
اقتص��اد و صنعت می باش��د که با کمال تعجب از چش��م 

نمایندگان مجلس به دور مانده است.
طراحان طرح ارائه فروش خودرو در بورس یا بازی خوردگان 
مافیای خودروسازی و بورس هستند یا شرکاء خودروسازها 
و بورس بازان که درصدد افزایش قانونی قیمت ها هستند. 
ارائ��ه فروش خودروه��ا در بورس تنها موج��ب طوالنی تر 
ش��دن مسیر تولید تا فروش خودرو و رسیدن آن به دست 
مص��رف کننده نهایی خواهد ش��د.و در این میان عاوه بر 
س��ودجویان پیدا و پنهان کنونی یک س��ری عوامل جدید 
افزای��ش قیمت به این زنجیره مانند ش��رکت های بورس، 
کارگ��زاری ها و اعضای آنها دامن گیر مصرف کننده نهایی 
خواهد شد که هر کدام از طرق قانونی و غیرقانونی به نوعی 
موجب رانت بازی و افزایش بیش��تر قیمت ها خواهد ش��د. 
این ساده ترین تحلیل در ایرادها  بدون اصاح روند تولید و 
شکستن انحصار مافیای تولید خودرو براساس اصل عرضه 
و تقاضا را نوشتم برای نمایندگانی که اگر نمی توانند باری 
از دوش ملت بردارند، س��نگینی زی��اده خواهی عده ای را 
برگ��رده ملت تحمیل نکنند. این هم بمان��د برای تاریخ تا 
چه در نظر آید و چه مقبول افتد. و السام علیکم و رحمه 

اهلل و برکاته 

 

دبیر انجم��ن صنفی توزیع کنن��دگان لوازم خانگی تهران 
گفت: این روزها در مقایس��ه با دو ماه گذش��ته، ش��اهد 

کاهش 50 درصدی خرید لوازم خانگی در بازار هستیم.
اکبر پازوکی افزود: این روزها بازار در رکود به سر می برد 
و به دلیل باال بودن قیمت لوازم خانگی، به جز خانواده هایی 
که به دنبال تهیه جهیزیه برای نوعروسان خود هستند، در 

عمل تقاضایی وجود ندارد.
وی گفت: با این وجود، اما محصوالت لوازم خانگی به اندازه 
کافی در سطح بازار موجود است. پازوکی خاطرنشان کرد: 
تولیدکنندگان در ماه های گذشته با وجود همه مشکات از 
جمله کمبود تخصیص ارز و دشواری های تهیه مواد اولیه، 
با رشد تولید مواجه بودند و امروز به هیچ عنوان کمبودی 
در سمت عرضه وجود ندارد. وی ادامه داد: به عنوان مثال 
کارخانجاتی داریم که در هفت ماهه امس��ال ۱00 درصد 
به تولیدات شان نسبت به مدت مشابه پارسال اضافه شده 
است، یا برای نخس��تین بار دو شرکت صاحب نام داخلی 
خط تولید ماش��ین ظرف ش��ویی را در کش��ور راه اندازی 

کردند. بررسی آمارهای رسمی منتشر شده توسط وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت حاکی از رش��د تولید تلویزیون، 
ماش��ین لباس ش��ویی و یخچال و فریزر در ۶ ماه نخست 

امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.
مطابق این آمارها، در ۶ ماهه نخس��ت امسال 590 هزار و 
500 دستگاه انواع تلویزیون در کشور تولید شد. این آمار 
در مقایسه با ۶ ماهه نخست 98 رشد 84 درصدی نشان 
می دهد. در مدت یاد ش��ده، تولیدکنندگان داخلی 9۱9 
هزار و ۶00 دس��تگاه یخچال و فریزر تولید کردند که در 

هم سنجی با پارسال رشد 37.۱ درصدی داشته است.
تولید ماشین لباس شویی نیز در نیمه نخست امسال رشد 
54.5 درصدی در مقایس��ه با مدت مشابه پارسال تجربه 

کرد و به 454 هزار و ۱00 دستگاه رسید.
دبیر انجم��ن صنفی توزیع کنن��دگان لوازم خانگی تهران 
در ادام��ه گف��ت: فروش��ندگان هی��چ گاه تعیین کنن��ده 
قیمت نیس��تند، بلک��ه تحت نظارت س��ازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کاالهای خود را با سود 
قانونی به فروش می رس��انند. این مق��ام صنفی گفت: در 
عین حال وقتی فروشنده ای یخچالی را ۱0 میلیون تومان 
می خرد، نمی توان انتظار داشت آن را 9 میلیون تومان به 
فروش برس��اند و در مواردی شاهدیم با همان قیمت ۱0 
میلیون تومان به فروش رس��انده است، زیرا فروشندگان 
باید اجاره مغازه، اقس��اط تسهیات بانکی و غیره خود را 

بپردازند. ایرنا 

معاون فروش و خدمات 
ش��رکت  مش��ترکان 
ب��رق  نی��روی  توزی��ع 
گفت:  ب��زرگ  ته��ران 
مش��ترکان  درصد   ۱0
مش��مول  ته��ران  در 
 ۱00 تخفی��ف  ط��رح 
و  رایگان  برق  درصدی 
20 درصد مش��ترکان در صورت عدم کاهش مصرف برق 
خود مش��مول ۱0 درصد افزایش تعرفه برق خواهند شد 
و مشترکان به راحتی می توانند با نصب اپلیکیشن "برق 

من" از وضعیت مصرف خود آگاه شوند.
مس��عود عزیزی اظهار کرد: مش��ترکان در سه گروه قرار 
دارند؛ مش��ترکان کم مصرف خانگی که مصرف آن ها در 
ماهه��ای گرم )خ��رداد، تیر، مرداد و ش��هریور( زیر ۱00 
کیلووات س��اعت و در ماه های سرد 80 کیلووات ساعت 
است. مش��ترکان دس��ته دوم مش��ترکان خوش مصرف 
هستند که در ماه های گرم تا 300 کیلووات ساعت و در 
ماه های غیر گرم 80 تا 200 کیلووات ساعت مصرف برق 
دارند. وی با تاکید بر اینکه مشترکان پر مصرف آن دسته 
از مش��ترکانی هستند که در ماه های گرم 300 کیلووات 
ساعت برق و در ماه های غیر گرم بیش از 200 کیلووات 
س��اعت مصرف می کنن��د، تصریح کرد: مش��ترکانی که 
مصرف آن ها صفر باشد شامل بخشودگی نخواهند شد و 

می بایست آبونمان و سایر هزینه ها را پرداخت کنند.
معاون فروش و خدمات مش��ترکان شرکت توزیع نیروی 
ب��رق تهران ب��زرگ ادامه داد: مش��ترکانی که بیش��تر از 
صفر و تا 80 کیلووات س��اعت مصرف برق دارند ش��امل 
تخفیف ۱00 درصدی خواهند ش��د و تا پایان اسفند ماه 
به مشترکان پر مصرف مهلت داده شده تا مصرف خود را 
در ح��د الگو مصرف کاهش دهند؛ در غیر این صورت ۱0 
درصد به تعرفه آنها اضافه خواهد ش��د. عزیزی با اش��اره 
به هدف اج��رای طرح برق امید، گفت: این طرح با هدف 
اصاح الگوی مصرف اجرا ش��ده اس��ت و قصد جریمه و 
افزای��ش درآمد صنع��ت برق را ن��دارد. درواقع هدف این 
اس��ت که مشترکان کم مصرف تشویق شوند و مشترکان 
پر مصرف نیز نسبت به کاهش مصرف خود تمایل داشته 
باش��ند. وی با بیان اینکه هدف نهایی صنعت برق اصاح 
الگوی مصرف است، اظهار کرد: تعداد مشترکان پر مصرف 
در تهران در فصول مختلف سال متفاوت است، اما به طور 
کلی 20 درصد مش��ترکان در هر فصلی جزو پرمصرف ها 
هس��تند که ممکن اس��ت در برخی ماه ها به 25 درصد 
و حتی بیش��تر نیز برس��د. به گفته عزیزی در برخی ماه 
ها ممکن اس��ت حتی ۱۶ درصد مشترکان نیز شامل این 
طرح ش��وند و در برخی ماه ها حدود 9 درصد مشترکان 
را دربرگیرد، اما به طور متوسط می توان گفت ۱0 درصد 
مشترکان تهرانی از تخفیف ۱00 درصدی برق برخوردار 

می شوند.  پاون 

دبیر انجمن صنفی توزیع کنندگان لوازم خانگی تهران خبر داد

کاهش ۵۰ درصدی خرید لوازم خانگی در بازار
معاون خدمات مشترکان شرکت توزیع برق تهران اعالم کرد

۱۰ درصد تهرانی ها  مشمول طرح برق رایگان

واگذاری فروش خودروها به بورس


