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اقتصادیصفحه اصلی پایان خاموشی های خارج از برنامه/ /

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد:

پایان خاموشی های خارج از برنامه

سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به تمهیدهای پیش بینی شده برای کاهش خاموشی ها، گفت: از روز پنجشنبه (۱۷ تیرماه) هیچ خاموشی خارج از برنامه ای در کشور نداشته ایم.

با افتاد  اتفاق  تهران  قیطریه  و  لواسانات  تهرانپارس،  مناطق  در  که  نیز  ترانسفورماتورها  حریق  از  ناشی  خاموشی های  افزود:  مشهدی"  رجبی  "مصطفی  نیرو،   وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
بازگشت دو ترانسفورماتور به مدار از روز(یکشنبه) برطرف شد.
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سخنگوی صنعت برقکلمات کلیدی

پایان خاموشی های خارج از برنامه

پایان قطعی برق
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اقتصادی



وی ادامه داد: دولت مشوق هایی برای صنایعی که میزان مصرف خود را کاهش دهند درنظر گرفته است.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان ساخت: صنایعی که برنامه های تعمیراتی عادی خود را که معموال در مرداد یا شهریور انجام می دادند به زمان خارج از پیک بار موکول کنند، میزان برقی که در این
دو هفته مصرف نمی کنند را در دوره بعد از رفع محدودیت با تعرفه رایگان دریافت خواهند کرد که این خود مشوقی برای جلب بیشتر همکاری صنایع محسوب می شود.

رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: تا این لحظه موضوع امهال بدهی های مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی در دستور کار کارگروهی متشکل از وزارتخانه های اقتصاد، نیرو و صنعت قرار گرفته است.

به گزارش ایرنا، روز گذشته سخنگوی صنعت برق گفت: تالش برای برطرف کردن مشکل پیش آمده در پست برق تهرانپارس ادامه دارد و براین اساس خاموشی های شرق تهران تا روز دوشنبه به
پایان می رسد./ایرنا

http://www.ion.ir/news/722626$کپی

پیشنهاد سردبیر

پربازدید ها/آخرین مطالب

واحد دوم بخار نیروگاه سبالن سال آینده به بهره برداری می رسد

فراخوان توانیر برای خرید برق تضمینی از مولدهای برق

قیمت سکه، طال و ارز ۱۴۰۰.۰۴.۲۱/ دالر چقدر قیمت خورد؟

پایان خاموشی های خارج از برنامه

چشم انداز مثبت بورس با بازگشت تقاضا در بازارهای جهانی

عربستان برای قیمت بنزین سقف تعnن کرد

ردپای استقراض دولت در کاهش سود بین بانکی

صعود کم جان ارزهای دیجیتالی

نفت باالی ۷۵ دالر ایستاد

رده بندی اقتصادی استان ها

صنعت برق و چند اضطرار

خالصی از خاموشی با سپردن برق به بورس

برگشتی چک های جدید یک سوم شد

ماجرای فروش ۸۰۰ خودروی لوکس چه بود؟

تامین ارز کاال های اساسی اولویت بانک مرکزی

ظرفیت دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی افزایش می یابد

متناسب سازی حقوق بازنشستگان تعهد مازاد بر اعتبار نبوده است

فردا؛ بهره برداری از ۵۱۲۳۰ واحد مسکونی توسط رئیس جمهور

عینک بدبینی را برداریداولویت های بورسی رئیس جمهوری سیزدهم


