
   ایران؛ امن ترین آسمان
برای پروازهای عبوری  

وزیر راه و شهرس��ازی از تالش برای کاهش ضریب 
کنس��لی پروازهای داخلی خبر داد و گفت: آسمان 
ای��ران،  یکی از امن ترین آس��مان ها برای پروازهای 

عبوری است.
محمد اس��المی با اشاره به امنیت هوایی پروازهای 
ایران تاکید کرد: جمهوری اس��المی ایران همواره 
یکی از کش��ورهای ام��ن بوده و اس��تقرار نظامات 
هوان��وردی در کش��ور موید امنیت آس��مان ایران 

است.
و  قدیمی تری��ن  از  یک��ی  ای��ران  داد:  ادام��ه  وی 
اصیل ترین کش��ور هایی است که توانسته الزامات و 
نظامات سازمان جهانی هواپیمایی ایکائو و همچنین 
یکپارچگی با نظام هوانوردی جهانی را مستقر کند 
و از این روز آسمان کشور همواره یکی از امن ترین 

آسمان ها برای پرواز بوده و خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی همچنین با بیان این که مشابه 
ترمین��ال ف��رودگاه بین المللی گ��رگان، 15 پروژه 
فعال دیگر در دس��ت ساخت یا آماده افتتاح داریم، 
گف��ت: ارتقای قابلیت ناوبری هوان��وردی با رعایت 
الزامات و ایمنی از اهم اقداماتی است که در دستور 
کار داریم و در نظر اس��ت تا پرواز در تمامی شرایط 

آب و هوایی در کشور قابل انجام باشد.
اسالمی از الزامات این کار را تهیه و نصب تجهیزات 
کمک ناوبری اعالم ک��رد و افزود: تالش می کنیم 
ضریب کنسلی پروازها را کاهش و رعایت الزامات و 

ایمنی را در پروازها افزایش دهیم.  تسنیم 

 معاون امور اقتصادی توانیرمطرح کرد؛
 قطع برق مشترکان براساس آئین نامه  

مع��اون برنامه ریزی و امور اقتص��ادی توانیر گفت: 
قطع برق مش��ترکان خانگی زمانی رخ می دهد که 
مشترکان بعد از دریافت اخطار و مهلت مقرر قبض 

برق خود را پرداخت نکنند.
 مصطفی رجبی مشهدی ، در پاسخ به این سؤال که 
آیا قانون مدونی برای قطع برق مش��ترکان خانگی 
وجود دارد، گفت: در خصوص قطع برق آئین نامه و 

بخشنامه وجود دارد.
وی اف��زود: در دور اول به مش��ترکان برق که بهی 
برق خ��ود را پرداخت نکنند اخطار داده می ش��ود 
و یک هفته ت��ا 10 روز بعد از دادن این اخطار اگر 
قبض برق پرداخت نش��د مش��ترکان ب��رق با قطع 
برق مواجه خواهند ش��د. وی ادامه داد: به هر حال 
مش��ترکان برق در کنار صرف��ه جویی برق در همه 
حاالت در نظر داش��ته باشند که بهای برق مصرفی 
خود را که این روزها برای آنها پیامک می ش��ود به 

موقع پرداخت کنند.  فارس

18 درصد؛سود وام دالالن مسکن مهر  
مق��ام مس��ئول عمران ش��هرهای جدید ای��ران از 
افزایش سود بانکی واحدهای مسکن مهر در اختیار 

دالالن از ۴ درصد به 1۸ درصد خبر داد.
نادر عربی مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شرکت 
عم��ران ش��هرهای جدید  ب��ا ی��ادآوری این که در  
ش��هرهای جدید از کل واحدهای مسکن مهر تعهد 
ش��ده حدود 350 هزار   واحد اس��ت، اظهار کرد:  از 
این تعداد ابنیه 335 هزار واحد کامل شده و 250 
هزار واحد نیز به متقاضیان تحویل داده شده است. 
هم اکنون نیز حدود ۸0 هزار آماده تحویل است که 

بیشتر آنها در شهرهای پردیس و پرند قرار دارند.
وی با اش��اره به این که به جز شهرهای جدید حومه 
ته��ران به ندرت ش��هری جدیدی داری��م که واحد 
مس��کن مهر نیمه تمام داش��ته باشد، گفت: در این 
شهرها مسکن مهر یا در مرحله فروش اقساطی و یا 

تحویل داده شده است.
وی درب��اره دالی��ل نیمه تمام ماندن مس��کن مهر 
شهرهای حومه پایتخت افزود:  در این شهرها مسکن 
مهر به صورت انبوه سازی بوده است. در حدود 100 
ه��زار واحد مس��کن مه��ر در هر یک از ش��هرهای 
پردیس و پرند س��اخته می شود که این تعداد مانند 
یک شهر اس��ت و این واحدها عموماً در زمین های 

بکر فاقد امکانات و خدمات ساخته شده است.
وی ادام��ه داد: بنابراین تا آماده ش��دن زمین برای 
س��اخت، زمان زیادی صرف شده و همه این موارد 
به روند طوالنی س��اخت واحدها منجر شده است. 
در ای��ن م��دت قیمت ها نی��ز افزایش یافته اس��ت. 
درعین حال این پروژه ها قرار بوده اس��ت که با پول 
خود مردم و تس��هیالت بانکی ساخته شود.  وزارت 

 راه وشهرسازی 

 واگذاری تنها یک میلیارد تومان 
اموال دولتی 

از ابتدای امس��ال تا کنون تنها یک میلیارد تومان 
سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی سازی 

واگذار شده است.
طب��ق اصل ۴۴ قانون اساس��ی، س��ال 93 آخرین 
مهلت قانونی ب��رای واگذاری ش��رکت های دولتی 
تعیین شده است. با وجود این واگذاری های دولت 
به دالیل مختلف در این مدت به پایان نرس��ید و با 
تصویب نمایندگان مجلس این مهلت در سال های 

9۴، 95، 96، 97 و 9۸ نیز تمدید شد.
بر این اساس نگاهی کارنامه سازمان خصوصی سازی 
نشان می دهد دستکم باید در سال 99 نیز واگذاری 
بنگاه های دولتی را دنبال کند؛ چرا که در سالجاری 
نی��ز تنها 13 میلیارد ریال س��هم و ام��وال دولتی 
توس��ط این س��ازمان  واگذار ش��ده که این میزان 
واگ��ذاری در فرابورس ای��ران و به صورت تدریجی 
انجام شده است. همچنین این میزان سهام واگذار 
ش��ده در این مدت مربوط به شرکت های گروه یک 

واگذاری ها است. سازمان خصوصی سازی

اخبار

رئیس کارگروه مزد کانون عالی ش��وراهای اس��المی کار 
با اشاره به اینکه ش��رایط مناسبی برای تعیین دستمزد 
صنف��ی و منطقه ای نیس��ت گفت:مقرر ش��د در اولین 
دوشنبه نزدیک به 10بهمن ماه کمیته دستمزد با توجه 

به تورم دی ماه عدد و رقم سبدمعیشت را تعیین کند.
فرامرز توفیقی،رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای 
اسالمی کار ،با اشاره به اینکه مالک تصمیم گیری برای 
تعیین س��بد معیشت تورم اعالمی از سوی مراکز رسمی 
اس��ت گفت: اگر بخواهیم صبر کنی��م تا تورم بهمن ماه 
اعالم ش��ود، حدوداً 10 اسفند ماه می شود و زمان را از 
دس��ت می دهیم. به همین دلیل با اتکا به تورم اعالمی 
در دی م��اه تالش داریم عدد و رقم س��بد معیش��ت را 
به دس��ت آوری��م.  وی ادامه داد:کمیته م��زد در اولین 
دوش��نبه نزدیک به 10بهمن ماه برای به دس��ت آوردن 
س��بد معیشت تشکیل می ش��ود. بر همین اساس تورم 
اعالمی از س��وی مرکز آمار برای دی ماه مالک قرار می 
دهیم و با درنظرگرفتن اقالم مصرفی در س��بد معیشت، 

عدد ورقم را به دست می آوریم.
 رئی��س کارگروه مزد کانون عالی ش��وراهای اس��المی 
کار بی��ان کرد: یک��ی دیگر از مباحث مطرح این اس��ت 
ک��ه کارفرمای��ان عالقه من��د به تعیین م��زد صنف می 
باش��ند. برای اینکه مزد صنف تعیین ش��ود،نمایندگان 
دول��ت و نمایندگان کارگران اع��الم کردند برای تعیین 
مزد صنف در حال حاضر زیرس��اخت فراهم نیست. چرا 

ک��ه نه اطالعات الزم را داریم و نه داده های مش��خصی 
در دس��ترس اس��ت.  توفیقی بیان کرد:در شرکت های 
مختلف سهم دستمزد در قیمت تمام شده کاال متفاوت 
است. نمایندگان کارفرمایان اعتقاد دارند که مدلی دارند 
و برای تعیین دس��تمزد می خواهند ارائه دهند. قرارشد 
در این دوش��نبه این مدل را بررس��ی کنی��م. اما کمیته 
دس��تمزد به ش��ورای عالی کار پیش��نهاد داد ،یک مدل 
پژوهشی تحقیقاتی را در یک بازه زمانی حداکثر 2ساله 
درباره مزد صنف و منطقه ای بررسی کند و ببیندامکان 

ورود به  مزد صنف و منطقه ای شویم یا خیر؟
 وی با اشاره به بند دوم ماده ۴1 قانون کار گفت: در این 
ماده به این موضوع تأکید ش��ده است که دستمزد فارغ 
از هر ش��غلی،هر سمتی،هرصنفی حقوق باید به گونه ای 
تعیین ش��ود که حداقل های زندگ��ی کارگران را فراهم 
کن��د. حتی قبل از انقالب هم ک��ه مزد صنف اعالم می 
ش��د، قانوگذاربه صراحت اعالم کرده بود که مزد صنف 
باید باالتر از مزد کشوری باشد. اگر قرار باشد،ما حداقل 
مزد کش��وری را تعیین کنیم  و س��پس یک مزد صنف 
تعیین کنیم بس��یار خوش��حال می شویم. اما مزد صنف 
به معنی این نیست که حداقل دستمزد کمتر از حداقل 

شورای عالی کار باشد.
 بیالنی که کارخانه ه��ا و کارخانه جات اعالم می کنند 
خوش��بختانه رونق تولید و اقتصاد داش��ته ایم. تا پایان 

سال دستمزد کارگران تعیین می شود.  تسنیم 

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شورای کارخبرداد؛
تورم دی ماه ؛مالک تعیین معیشت کارگران برای سال 99

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: با 
هماهنگی های صورت گرفته تالش ش��ده تا فروشندگان 
البس��ه دس��ت دوم، تغییر ماهیت دهند و پوشاک تولید 

داخل را به فروش برسانند.
عب��داهلل هندیانی درباره مبارزه با قاچاق پوش��اک، اظهار 
داشت: ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، در پایان سال 97 
و نیز در سال 9۸، اقداماتی را در حوزه مقابله با برندهایی 
که به صورت قاچاق عرضه می شدند، در تهران و ۸ استان 
دیگر کش��ور انجام داد که طی بررسی های صورت گرفته 
از نمایش��گاه پوشاک امسال، تمامی تولیدکنندگان اعالم 
می کردند که اقدامات س��تاد، موجب ش��ده تولید آنها به 

طور میانگین بیش از 35 درصد رونق صورت گیرد.
معاون  پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: 
در واقع برنامه ریزی ستاد در حوزه پیشگیری و مقابله ای، 
موجب ش��ده ت��ا 6 هزار و 500 متر مربع از پاس��اژهای 
مع��روف تهران که اقدام به ف��روش کاالهای غیرمجاز و 
قاچاق می کردند، بع��د از این اقدامات به تولیدکنندگان 
داخلی روی بیاورند و این فضا را در اختیار تولیدکنندگان 
کشور قرار دهند. همچنین با توجه به ممنوعیت واردات 
پوشاک به صورت رس��می، برای تولیدکنندگان داخلی 

بستری فراهم شده تا از این فضا استفاده کنند.
وی ادامه داد: س��تاد در سال جاری، به دنبال این است 
که طرح مقابله با قاچاق پوشاک را در ۸ استان و تهران 
ادامه دهد ت��ا رونق تولید صورت گی��رد؛ چراکه به نظر 

می رسد اگر با این فرآیند، جلو رویم در حوزه پوشاک با 
قاچاق مقابله موثری خواهیم داشت.

هندیانی تصریح کرد: همچنین جلس��اتی را با مسئوالن 
حوزه مناطق آزاد داش��ته ایم؛ زیرا با توجه به مجوزهایی 
که ای��ن مناطق دارند، باید طرح س��اماندهی را اجرایی 
کنی��م تا در ح��وزه ورود پوش��اک، آن کاالهایی که در 
داخل می توانیم تولید و اس��تفاده کنیم، دیگر از مس��یر 

مناطق آزاد وارد کشور نشوند.
وی گفت: بر اس��اس عدد 2.6 میلی��ارد دالری که برای 
قاچاق پوش��اک در س��ال 96 اعالم ش��ده ب��ود و نیز با 
اع��الم آمادگی که خود تولیدکنندگان برای تولید کیفی 
کرده ان��د، می توانی��م ش��اهد کاهش چش��مگیر قاچاق 

پوشاک باشیم.
هندیانی در ادامه با بی��ان اینکه هنوز همان 100 نقطه 
در ته��ران ب��رای مقابله ب��ا قاچاق مدنظر اس��ت، اظهار 
داش��ت: امسال در حوزه پوشاک از تولیدکنندگان داخل 
درخواست شده تا در سال 9۸ تولیدکنندگانی که رونق 
خوبی گرفتند، به سمت شناسه دار کردن کاالهای خود 
برون��د و ما بتوانیم در کنار آن، از کد رهگیری اس��تفاده 
کنی��م؛ ضمن اینکه ای��ن امید را می دهیم ک��ه بتوانیم 
کنترل س��طح عرضه را هم به ش��دت دنبال کنیم و در 
س��ال جدید، با داشتن شناس��ه های کاال و کد رهگیری 
بتوانیم در سطح عرضه در سایر مکان ها غیر از این 100 

نقطه نیز با قاچاق مقابله کنیم. مهر 

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبرداد؛
ساماندهی عرضه پوشاک درمناطق آزاد 

  نگرانی مردم 
از وعده های عیدانه دولت  

سیاست روز وضعیت تامین کاالها در روزهای پایانی سال را بررسی می کند؛

گزارش

 هرس��اله همزمان ب��ا نزدیکی به روزها وماهه��ای  پایانی 
س��ال متولیان و دس��ت اندرکاران تامین و توزیع کاالهای 
پرمصرف ش��ب عید،عمده صحبت ها و اخبار خود رابراین 
موضوع قرار می دهندکه »هیچ گونه نگرانی از بابت تامین 
ساالهای اساسی وجود ندارد و در تالش هستند تا به رواله 
هرساله اینگونه عنوان کنند که مردم بدون هیچ دغدغه ای 
می توانند نس��بت به خرید مایحتاج پایان سال خود اقدام 
کنند. این  نقطه نظرات در شرایطی است که عمده نگرانی 
و دغدغه مردم بیش از موجودی محصوالت ؛نگرانی از بابت 

قیمت کاالها و نوسان آن است .

نگرانی از جنس کاال 
 ط��ی روزهای اخیر معاون امور دام وزیر جهاد کش��اورزی  
با تایکد براین نکته که » مردم نگران مرغ و گوش��ت برای 
ش��ب عید نباش��ند، زیرا تولیدکنندگان دام و طیور شب و 
روز مشغول تولید هستند.«   با ارایه آمار وارقامی از میزان 
تولیدات محصوالت کش��اورزی ، اقدام به اطمینان دهی در 
خصوص تامین نیاز مردم  کرده اس��ت ب��ه این ترتیب که 
گفته می ش��ود ؛» تولید تخم مرغ در کشور به یک میلیون 
تن، تولید گوشت مرغ 2.5 میلیون تن و تولید گوشت قرمز 
به حدی مناس��ب شده که تولیدکنندگان برای فروش باید 
حمایت ش��وند؛ ضمن اینکه تولید ش��یر به 11 میلیون تن 

می رسد.«
به گفته رضایی »رشد تولید کشاورزی ساالنه ۴ تا 6 درصد 
اس��ت و ای��ن از نظر تولید محصوالت کش��اورزی و غذایی 

اطمینان خاطری ایجاد می کند که مشکلی نیست.
از س��وی دیگروزی��ر کش��ور در چهل و چهارمین جلس��ه 
س��تاد اطالع رس��انی و تبلیغات اقتصادی کشور با استناد 
به آمارهای ارایه ش��ده از س��وی  جهاد کشاورزی اینگونه 
عنوان کرده اس��ت که » محصوالت کشاورزی با خریدهای 

حمایتی دولت به وفور ذخیره شده است و حدود 35 هزار 
تن پرتغال و 25 هزار تن س��یب برای پایان سال خریداری 
و ذخیره س��ازی ش��ده اس��ت و محوریت اقدامات حمایت 
از تولی��د داخلی بوده اس��ت.« ب��ه گفت��ه وی » برمبنای 
گزارش ه��ا، هرگونه نگرانی از جهت تامین گوش��ت مرغ تا 
پایان سال مرتفع شده است و افزایش روند جوجه ریزی به 
میزان 130 میلیون قطعه موجب ش��ده تا مشکلی در این 

راستا نداشته باشیم.«

گرانی به روایت آمار
هرچند متولیان و دس��ت اندرکاران تنظی��م بازار کاالها و 
محصوالت اساس��ی مورد نیاز مردم که عمده آن در س��بد 
معیش��تی آنها وجوددارد همواره بر ای��ن نکته تاکید دارند 
ک��ه جای نگرانی وجود ندارد اما نگاهی به تورم قیمت این 
کاالها در اسفند ماه س��الهای اخیر به خوبی علل و عوامل 
نگرانی مردم و دغدغه های  آنان در خصوص این س��اله را 

نمایان می کند.
براس��اس آنچه مرکز آمار  به عنوان مرجع رس��می  کشور 
اعالم کرده اس��ت در اس��فند ماه 1397 عدد شاخص کل  
به 16۴,3 رس��یده که نس��بت به ماه قبل ) بهمن ماه 97( 
3.9 درصد افزایش داش��ته است . به این ترتیب در اسفند 
ماه س��ال 97 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل )اسفند 96( ۴7,5 درصد  بوده است و این بدان 
معناست که  خانوارهای کشور به طور میانگین ۴7,5 درصد 
بیش��تر از اس��فند 1396 برای خرید یک »مجموعه کاال و 
خدمات یکس��ان« هزینه کرده  اند که نس��بت اینمیزان در 
مقایسه با دی ماه 97 ؛5.2 واحد درصد رشد داشته است.

برهمین اس��اس شاخص قیمت در گروه عمده »خوراکی ها، 
آش��امیدنی ها و دخانیات« در اسفند 97 نسبت به ماه قبل 
)بهمن 97(6,۴ درصد و در گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی 

و خدمات« 2.7 درصد رش��د داشته که این میزان تغییرات 
قیمت در اس��فند 97 در مقایس��ه با اسفند 96 برای این دو 

گروه به ترتیب 7۴.۴ و 36.9 درصد بوده است .
براس��اس آنچه آمار وارقام نش��ان می دهد در اس��فند 97 
اکثر بخش های زیرمجموعه ش��اخص کل با افزایش قیمت 
همراه بوده اند به این ترتیب که در گروه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« بیش��ترین افزایش قیمت نسبت 
ب��ه ماه قب��ل  )بهمن 97 (مربوط به گروه »قند و ش��کر و 
ش��یرینی« )ش��کر، قند و نبات(، گروه »گوشت« )گوشت 
گوس��فند، گاو، ماهی و گوش��ت مرغ(، گروه »سبزیجات« 
)پیاز، کاهو، خیار، س��یب زمینی، لوبیاس��بز و کدوس��بز(، 
گ��روه »دخانی��ات« و گروه »ان��واع نوش��یدنی ها« )چای 
خارجی( بوده است و در کنار آن در گروه عمده »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات«، گروه »حمل ونقل« )انواع خودرو(، 
گروه »پوش��اک و کفش« و گروه »هتل و رستوران« )انواع 
غذاهای سروش��ده در رستوران(، گروه »تفریح و فرهنگ« 
)انواع تلویزیون، مانیتور و لوازم و تجهیزات رایانه« بیشترین 
افزایش قیمت را نس��بت به م��اه قبل)بهمن 97 ( را تجربه 

کرده اند. 
 ونکت��ه آخ��ر آنک��ه درصد تغیی��رات ش��اخص قیمت در 
دهک های هزینه ای کل کش��ور در اس��فند م��اه 97 برای  
دهک های مختلف هزینه ای از 25,9 درصد برای دهک اول 

تا 2۸.9 درصد برای دهک دهم بوده است. 

دغدغه ای به نام قیمت 
ب��ا مبنا ق��رار دادن این اع��داد و ارقام افزای��ش نرخ تورم 
خانوارهای ش��هری  در آخرین ماه س��ال در طول سالهای 
اخیر کامال مش��هود است و این نش��ان می دهد علی رغم 
ادع��ای متولیان مبن��ی بر تامین حج��م تقاضاهای باال اما 
تدبی��ری الزم در مورد قیمت ها صورت نگرفته و همچنان 
نوسان قیمتی ؛یک دغدغه اصلی برای مردم بوده و هست. 
رش��د قیمت ها و نوس��ان قابل توجه قیمت ها در اس��فند 
ماه 97 درش��رایطی بوده که در سال یاد شده قیمت بنزین 
بدون تغییر ویژه نوس��ان معمول خود را داشته است اما با 
مبن��ا قرار دادن روند افزایش قیم��ت 300 درصدی بنزین 
در آبان ماه 9۸  و همچنین تورم 55 درصدی که به گفته 
مرک��ز آمار در ماههای بعد از افزایش قیمت بنزین رخ داده 
است بی شک ؛ نگرانی مردم از نوسان قیمت ها در ماه های 

پایانی سال به ویژه اسفند 9۸ کامال منطقی است. 
مرکز آمار ایران در گزارش منتش��ر ش��ده خود در ابتدای 
دی ماه س��الجاری از رس��یدن رقم تورم به مرز۴0 درصد 
خب��ر داده و اینگونه گزارش ک��رده بود که »تورم کاالهای 
خوراکی و آش��امیدنی« همچنان ب��االی 50 درصد بوده و 
در آذر م��اه 9۸ ؛ رق��م 55,7  درصد را ثبت کرده اس��ت و 
در بین کاالهای خوراکی نیز بیش��تر تورم مربوط به »گروه 
گوش��ت قرمز، سفید و فرآورده های آنها« با 60,76  درصد 

بوده است. 
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مدیر توسعه صادرات و ارزش افزوده مناطق آزاد 
خبرداد؛

۹درصد ؛مالیات بر تولیدات ورودی مناطق آزاد
مدیر توس��عه صادرات و ارزش افزوده مناطق آزاد گفت: 
آنچ��ه که در مناط��ق آزاد و ویژه تولید می ش��ود، برای 
ورود به کش��ور بای��د 9 درصد مالیات ب��ر ارزش افزوده 

پرداخت کند.
ناص��ر خرمالی گفت: قانون معاف ب��ودن مناطق آزاد از 
مالیات بر ارزش افزوده که در سال ۸7 به صورت موقت 
ابالغ ش��د، به هیچ وجه در مناطق آزاد اتفاق نیفتاد.وی 
افزود: هیچ کدام از کاالهایی که از س��رزمین مادر وارد 

مناطق آزاد شد صادرات تلقی نشد.
خرمالی گف��ت: فعال اقتص��ادی در مناطق آزاد معدنی 
نیس��ت و الزامی به ثبت معامالت در این مناطق وجود 
ندارد بنابراین راه ش��فافیت فعالیت ه��ای اقتصادی در 

مناط��ق آزاد تغییر قان��ون معاف بودن مناط��ق آزاد از 
مالیات ارزش بر افزوده نیست.

وی ب��ا بیان اینکه 9۴5 ه��زار نفر در مناطق آزاد و ویژه 
س��اکن هس��تند و این مناطق ۴ دهم مساحت کشور را 
تش��کیل می دهد گفت: تولید کنن��دگان درمناطق ازاد 
وقتی باید ب��رای ورود کاالهای داخلی به این مناطق 9 
درص��د مالیات بر ارزش افزوده بدهند ترجیح می دهند، 
کااله��ای م��ورد نیاز خ��ود را از خارج از کش��ور تامین 

کنند.
وی ادام��ه داد: دیگر جذابیتی برای س��رمایه گذاری در 
مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذش��ته برای این 

مناطق پیش بینی شده بود وجود ندارد.
وی اف��زود: از س��ال92 ت��ا 9۸ در مناط��ق ازاد و ویژه 
اقتصادی کش��ور ۸1 هزار میلیارد ری��ال و 22 میلیارد 
دالر س��رمایه گذاری داخل��ی و5 و 2 دهم میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری خارجی انجام شده است.خرمالی گفت: 
این مناطق در 6 س��اله اخیر 129 میلیارد دالر صادرات 
غیر نفتی داشته اند. مدیرتوسعه صادرات و ارزش افزوده 
مناط��ق آزاد افزود: واردات کاالی مس��افری به مناطق 
آزاد از س��ال 96 نظام مند و مجموع سهمیه ارزی هفت 
منطقه آزاد کشور که می توانند وارد کنند 52۸ میلیون 
دالر بوده اس��ت.وی گفت: برای ش��فاف سازی فعالیت 
های اقتصادی و واردات به این مناطق ثبت سفارش می 

کنیم.  صدا وسیما 

مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز هشدار داد؛
 احتمال افت فشار گاز 

به دلیل شکستن رکورد مصرف
ب��ا کاهش بی��ش از پیش دمای ه��وا و در صورت عبور 
مصرف گاز بخش خانگی از مرز 600 میلیون مترمکعب 
در روز، احتمال افت فشار یا قطعی گاز در برخی از نقاط 
کشور وجود دارد که این مسئله کامال بستگی به میزان 
توجه مردم به اصول صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی 

خواهد داشت.
 طبق گزارشی که سازمان هواشناسی کشور به مجموعه 
وزارت نف��ت ارس��ال ک��رده، از ام��روز )جمع��ه چهارم 

بهمن ماه( موج جدید سرما کشور را در برمی گیرد.
سرد ش��دن بیش از پیش هوای کشور، در حالی که در 
هفته اخیر، رکورد مصرف گاز در بخش خانگی با مصرف 
روزانه حدود 600 میلیون مترمکعب گاز و رکورد انتقال 

گاز کش��ور با ارس��ال 792 میلی��ون مترمکعب در یک 
ش��بانه روز شکست، هشداری در خصوص رکوردشکنی 

دوباره انتقال و مصرف گاز در کشور است.
غالمرضا مشایخی، سرپرست مدیریت گازرسانی شرکت 
مل��ی گاز ایران، در این خصوص با بیان اینکه "ش��رکت 
مل��ی گاز ایران با ت��داوم تولیدی پایدار و مس��تمر، کار 
انتق��ال و توزی��ع گاز را ب��ه رغم برودت ش��دید هوا در 
روزهای آتی، منس��جم و هماهنگ ادامه داده و امیدوار 
اس��ت که همچون همیشه با همکاری خوب مردم عزیز، 
از این سرمای س��خت نیز به سالمت عبور کند"، گفت: 
مجموعه شرکت ملی گاز ایران از مبادی تولید، انتقال و 
توزیع همچنان منس��جم و هماهنگ در حال انتقال گاز 
تولیدی به مبادی مصرف هس��تند. وی ادامه داد: شدت 
ب��رودت هوا طی چند روز آینده به ویژه روزهای جمعه و 
ش��نبه افزایش می یابد و پیش بینی ها حاکی از پایداری 
این جبهه هوای س��رد طی هفته آینده است که طبیعتاً 
افزایش مصرف گاز مش��ترکین را در پی دارد. مشایخی 
برای حفظ این پایداری، از مردم کمک خواست و گفت: 
انتظار ما از عزیزان این اس��ت که ب��رای این که بتوانیم 
ای��ن پایداری را حفظ و گاز را به تمامی سرش��اخه های 
دوردس��ت در جای جای کش��ور عزیزمان ارسال کنیم، 
همکاری بسیار خوبی که تاکنون نیز با شرکت ملی گاز 
ایران داش��ته و ما را ممنون خویش ساخته اند، همچنان 

ادامه دهند.  شرکت ملی گاز 

خ��ب��رخ��ب��ر


