
با بهره برداري رسمي از آزادراه غدير، يك پروژه 
كليدي به دست قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( 
به پايان رس�يد تا ي�ك گام بزرگ ب�راي كاهش 
ترافيك تهران برداشته شود؛ پروژه اي كه فرمانده 
سپاه پاسداران آن را محصول همت و اراده ايراني 
در عصر جنگ اقتصادي دش�من عن�وان كرد. 
آزادراه غدير به  عنوان كريدور ترانزيتي شرق به غرب 
و بالعكس همزمان با سالروز والدت حضرت علي)ع( 
ش��د. اين آزادراه به طول ۱۵۸كيلومتر از آبيك در 
استان قزوين شروع و پس از عبور از استان هاي البرز 
و مركزي در اس��تان تهران پايان می يابد و س��پس 
به گرمسار متصل مي ش��ود كه حدود ۶۰ كيلومتر 
از اين مس��ير در محدوده سرزميني شهرستان ري 

قرار دارد. 
آزادراه غدير با مش��اركت وزارت راه و شهرسازي و 
به دس��ت قرارگاه خاتم االنبيا)ص( احداث شده كه 
راه اندازي اين آزادراه ترانزيتي، كاهش زمان س��فر 
و ترافيك عبوري، كاه��ش آلودگي هوا و همچنين 

افزايش ايمني تردد را به  همراه دارد. 
با توجه به حجم خودروهاي عب��وري از محورهاي 
شهرس��تان ري، افتتاح آزادراه غدير تأثير به سزايي 
در كاهش زمان س��فر دارد و حدود دو ساعت براي 
خودروهاي س��نگين و ۹۰دقيقه براي خودروهاي 

سبك زمان سفر كاهش مي يابد. 
  از قرارگاه متشكريم

رئيس جمهور در آيين افتتاح اين پروژه، با بيان اينكه 

ترانزيت ش��رق - غرب و ترانزيت غرب به جنوب با 
آزادراه غدير تأمين مي ش��ود، اظهار داش��ت: »اين 
آزادراه، بخشي از جاده ابريشم و بسيار بااهميت است 
و خوشحال كننده بود كه امسال ۲۲۱ كيلومتر آزادراه 
در يك سال افتتاح شد، يعنی ۲/۵ برابر نُرم آزادراهي 
كه در كشور افتتاح مي شده، در سال جهش توليد به 

بهره برداري رسيده است.«
روحاني با قدرداني از تالش هاي قرارگاه سازندگي 
خاتم براي انجام اين پروژه مهم گفت: »ما زماني كه 
آزادراه حرم تا حرم را افتتاح مي كرديم، همان جا با 
دوستان قرارگاه براي پروژه چرم شهر به آبيك بحث 
شد و از دوستان قول گرفتيم، در دولت تدبير و اميد 

اين طرح شروع و اجرا شود و اين كار هم شد.«
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: »دولت امروز در اين 
پروژه بسيار عظيم و مهم ۳۰درصد و ۷۰درصد آن را 
قرارگاه خانم االنبيا سرمايه گذاري كرده كه اجراي آن 
توسط مردم و پيمانكاران بوده است. در واقع مديريت 
توس��ط دولت و قرارگاه بوده و ما به طور منظم بايد 

كارها را به تدريج به مردم واگذار كنيم.«
  پيام فرمانده كل سپاه

سردار حسين سالمي، فرمانده كل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي هم در پيامي با قدرداني از اقدام بزرگ 
و تحسين برانگيز قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( 
در طراح��ي، احداث و گش��ايش به موق��ع آزادراه 
راهب��ردي غدير، اين پ��روژه را محص��ول رويكرد، 
مديريت و عمل جهادي و انقالبي در پاسخ به نيازهاي 

مردم و كشور دانست. 
او در پيام خود نوشته اشت: »بهره برداري از »آزادراه 
غدير« كه با ش��عار »راه غدير، راه آرامش و امنيت« 
رقم خورد، يك گام مه��م و راهبردي در تكميل راه 
گذر ترانزيتي غرب و شرق كشور و تكميل گذرگاه 
آسيايي و احياي راه كهن ابريشم محسوب مي شود 
كه به همت مجاهدان س��رافراز قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبيا)ص( و عزم و همراه��ي دولت محترم ، 
در روزي فرخن��ده و مبارك به ملت عظيم الش��أن 
ايران هديه ش��د. اين پروژه عظيم كه در ش��رايط 
ناشي از جنگ اقتصادي، تحريم هاي ظالمانه و فشار 
حداكثري دشمن و با تالش قرارگاه در تأمين منابع 
مالي و تضمين زمانبندي مطمئن و كاربست صبر، 
مقاومت، ايستادگي و عنصر همت، اراده و خودباوري 
متخصصان و جوانان كش��ور، تحقق يك دستاورد 

صددرصد ايراني را تجلي بخشيد.«
در بخش ديگ��ري از پيام فرمانده كل س��پاه آمده 
است: »كاستن بار ترافيكي، تسهيل و كاهش زمان 
جابه جايي مسافر، ايجاد آرامش، ارتقاي ايمني جاده، 
كاهش سوانح رانندگي و همچنين كاهش مصرف 
سوخت و آاليندگي هواي كالنش��هرهاي تهران و 
كرج و مشكالت زيست محيطي و تقويت بسترهاي 
پدافند غيرعامل كه ۱۴ اس��تان كش��ور از آن بهره 
مند مي ش��وند، محصول رويكرد، مديريت و عمل 
جهادي و انقالبي و اتكا به توانمندي ها، همكاري ها 
و هم افزايي هاي بومي و داخلي را بار ديگر به منصه 

ظهور رسانيد.«
  نفس راحت تهران

وزير راه و شهرسازي نيز در اين مراسم با بيان اينكه 
اين آزادراه بار س��نگيني از حجم فعاليت در جنوب 
شرق-غرب تهران را كاهش مي دهد و تهران از اين 
بابت نفس راحتي خواهد كش��يد، اظهار كرد: »اين 
امر يك گشايش تاريخي به وجود خواهد آورد و يك 

متغير اساسي به شمار مي رود.«
محمد اس��المي افزود: »اين پروژه ب��ا انتقال تردد 
خودروهاي عبوري از كالنشهرهاي كرج و تهران به 
خارج از محدوده اين شهرها و ايجاد يك ارتباط ايمن 
و حياتي بين كريدورهاي منتهي به تهران، س��هم 
زيادي در توسعه حمل و نقل سبز و كاهش آلودگي 

هوا و محيط زيست دارد.«
وي درب��اره هزين��ه عوارض��ي اي��ن آزادراه گفت: 
»پيش بيني شده براي خودرو هاي سواري كل مسير 
۲۵هزار تومان و ب��راي كاميون ها ۸۵هزار تومان كه 
اگر كسي پيمايش كمتري داشته باشد، مبلغ كاهش 
خواهد يافت؛ البته س��ه ماه ابتدايي استفاده از اين 
آزادراه تخفيف ۲۵درصدي به عن��وان عيدي براي 
مسافراني كه از اين مس��ير تردد خواهند داشت، در 

نظر گرفته شد.«
  سود 25هزار ميليارد توماني

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: »آزادراه غدير در 
۲۰سال با احتساب كاهش مصرف سوخت، ۲۵هزار 

ميليارد تومان سودآوري خواهد داشت.«
خيراهلل خادمي افزود: »آزادراه غدير از آبيك در غرب 
البرز و قزوين آغاز مي ش��ود و از لبه جنوبي تهران و 
البرز مي گذرد و به چرمش��هر مي رس��د و به آزادراه 
حرم تا حرم متصل مي ش��ود. اي��ن آزادراه ترافيك 
تهران، كرج، نظرآباد، ماهدش��ت، مالرد و ورامين را 

كاهش مي دهد.«
خادمي افزود: »همه راه هاي منتهي به البرز و تهران 
توسط اين آزادراه متصل مي شود و تبادل ترافيكي 
ايجاد مي كند. آزادراه غديرچه��ار آزادراه ما را قطع 
مي كند و در بحث تبادل ترافيك منحصر به فرد است. 
اين مسير آزادراهي براي اجرا ۵۱ميليون مترمكعب 
عمليات خاكي الزم داشت. اين مسير آزادراهي ۵/۵ 
كيلومتر پل و ۵۰كيلومتر تبادل دارد و ۲۲۰ كيلومتر 

عمليات راهسازي در آن انجام شده است.«
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه آزادراه غدير 
با س��رمايه گذاري ۷۰ درصدي ق��رارگاه خاتم و ۳۰ 
درصدي دولت اجرا شد، گفت: »در اين پروژه ۳ هزار 
و ۴۰۰ ميليارد تومان هزينه شد، اما ارزش روز پروژه 

بيش از ۷هزار ميليارد تومان است.«
خادمي جابه جايي ۳۰ ميليون مسافر و ۳۲ ميليون 
تن بار را در س��ال اول پروژه از مزاياي آزادراه غدير 
برشمرد و گفت: »ساالنه ۱۰۰ ميليون ليتر كاهش 
مصرف سوخت و كاهش ۲۷ هزار تني آالينده هاي 
زيس��ت محيطي از مزاي��اي آزادراه غدير اس��ت. 
اين آزادراه در ۲۰ س��ال، ۲۵ه��زار ميليارد تومان 

سودآوري دارد.«
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 آزادراه »غدیر« 
هزاران ميليارد تومان صرفه جویی در سوخت می آورد

فرمانده سپاه: آزادراه غدير محصول همت ايراني در جنگ اقتصادي دشمن است
روحاني: سهم قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( در اين پروژه 70درصد بوده است 

  گزارش  یک

 باز گشت اونس طال
 به دوره کاهش

كاه�ش  ب�ا  متوال�ی  روز  دومي�ن  ب�رای  ط�ا  به�ای 
گذش�ته  هفت�ه  در  ب�ار  نخس�تين  ب�رای  و  ش�د  بس�ته 
ايس�تاد.  دالر   800 و  ه�زار  مه�م  م�رز  پايي�ن  در 
مت اورتون، مدي��ر و متخصص پورتفوليو در ش��ركت كاريلون تاور 
ادوايزرز اظهار كرد: بازده اوراق خزانه امريكا به باال ترين حد در حدود 
يك سال اخير رشد كرده كه نشان می دهد، بازار تمايل دارد داستان 
احيای اقتصادی را بپذيرد و اين امر قيمت طال را تحت فشار كاهشی 

قرار داده است. 
وی در ادامه افزود: جروم پ��اول، رئيس بانك مركزی امريكا رش��د 
اخير بازده اوراق قرضه را نشانه مطلوبی از انتظارات اقتصادی برآورد 
كرده و نگرانی های تورمی ناشی از سياست مالی امريكا را كم اهميت 

شمرده است. 
اين خوش بينی ب��ه احيای اقتصادی به همراه انتظ��ارات برای تورم 
نسبتاً بی ضرر، به منزله مانع بزرگی برای صعود قيمت طالست. بازده 
اوراق خزانه ۱۰ ساله امريكا روز چهار شنبه به ۱/۴۲۹درصد رشد كرد 
و سرمايه گذاران را واداش��ت درباره مزيت نگهداری طال كه دارايی 
بدون بازدهی است، تجديدنظر كنند. پاول روز سه  شنبه بر تعهد بانك 
مركزی امريكا برای عدم تغيير سياست های پولی تسهيلی برای يك 

آينده قابل پيش بينی تأكيد كرد. 
رئيس بانك مركزی امريكا برای دومي��ن روز در برابر كميته بانكی 
كنگره به ادای توضيح درباره وضعيت اقتصاد و بازار پرداخت و گفت: 
بانك مركزی پيش از اين كه برنامه خريد اوراق قرضه را تعديل كند، 
می خواهد آمار واقعی نش��ان دهد كه بانك مرك��زی به هدف خود 

نزديكتر شده است. 
برخی از معامله گران كاال می گويند دورنمای طال پرمخاطره مانده، 
زيرا اين دارايی هفته هاس��ت كه تحت فشار كاهش��ی قرار دارد، اما 
خريداران طال بر اين باورند كه دورنمای اين فلز ارزش��مند با توجه 
به هزينه های مالی دولت امريكا و روند طوالنی احيای بازار كار اين 

كشور از پاندمی، مثبت است. 
 

کمبود بنزین در امریکا
با گذش�ت يك هفته از يخبندان بی س�ابقه تگزاس كه فعاليت 
پااليش�گاه ها و كاميون ه�ا را فل�ج ك�رد، از هر هف�ت جايگاه 
س�وخت در اي�ن ايالت، ي�ك جاي�گاه بدون س�وخت اس�ت. 
 GasBuddy به گزارش ايسنا، انجمن غذا و سوخت تگزاس و شركت
اعالم كرده اند شمار جايگاه های سوخت و فروشگاه های رفاه با مخزن 
سوخت خالی در سراسر تگزاس تا روز چهار شنبه به ۱۵ درصد رسيد. 
پاتريك دوهان، تحليلگر شركت GasBuddy اظهار كرد: كمبود در 

لوبوك، ال پاسو و اودسا در غرب تگزاس شديدتر است. 
پس از يخبندان تاريخی هفته گذشته كه بزرگ ترين پااليشگاه های 
نفت قاره امريكا را فلج كرد، كمبود دي��زل و جاده های صعب العبور 
باعث ش��ده اند، تحويل س��وخت از طري��ق كاميون به بس��ياری از 

جايگاه های سوخت به تأخير افتاده يا متوقف شود. 
يك تانكر نفت می تواند حدود ۱۰هزار گالن س��وخت حمل كند كه 
برای پر كردن باك ۴۰۰ خودروی پيكاپ كافی اس��ت. انجمن غذا و 
سوخت تگزاس از رانندگان خواست صبور باشند و از خريد وحشت 

زده بپرهيزند. 
مش��كل عرضه بنزين باعث جهش به��ای بنزي��ن در معامالت روز 
چهار شنبه شد و بهای بنزين اواسط معامالت بازار نيويورك تا ركورد 

يك دالر و ۹۰ سنت در هر گالن صعود كرد. 
پل هاردين، رئيس اين انجمن گف��ت: ذخاير كافی بنزين و ديزل در 
خطوط لوله و مخازن ذخيره سازی برای تأمين نيازهای كوتاه مدت 
وجود دارد كه می تواند از طريق كاميون حمل شود، اما اگر اختالل 
فعاليت پااليشگاهی بيش از يك ماه ادامه پيدا كند، مردم تگزاس به 

تأمين سوخت از ايالت های ديگر نياز پيدا خواهند كرد. 
 

سرقت بودجه  کرونایی در روسيه 
رئيس جمهور روس�يه در جلس�ه هيئت مديره سرويس امنيت 
فدرال )FSB( اين كش�ور تأكيد ك�رد كه مبارزه با انواع فس�اد 
در تم�ام س�طوح ق�درت از جمل�ه س�رقت بودج�ه اختصاص 
يافته برای مبارزه ب�ا ويروس همه گي�ر كرونا، باي�د ادامه يابد. 
به گزارش تاس، والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه روز چهار شنبه 
در جلس��ه هيئت مديره س��رويس امنيت فدرال )FSB( اين كشور 
تأكيد كرد كه مبارزه با انواع فس��اد در تمام س��طوح قدرت از جمله 
سرقت بودجه اختصاص يافته برای مبارزه با ويروس همه گير كرونا، 

بايد ادامه يابد. 
پوتين گفت: بايد مبارزه منظمی با فساد در حوزه اقتصادی در همه 
سطوح قدرت انجام شود. من توجه شما را به پيشگيری از سرقت و 
سوء اس��تفاده از وجوه بودجه، مهم تر از همه، بودجه  اختصاص داده 
شده برای ساخت امكانات اس��تراتژيك، برنامه های دولت، قرارداد 

دفاعی دولت و مبارزه با ويروس كرونا ، جلب می كنم.
وی گفت: من از ش��ما می خواهم كه مانند قبل كارآمد باش��يد و با 
همكاری با س��اير س��ازمان های ذی ربط در تأمين ثب��ات اقتصاد و 
سيستم مالی مشاركت داشته باشيد و در چارچوب اختيارات خود به 
حمايت و محافظت از مشاغل روسی و شركت های ما در برابر تجاوزات 

مجرمان و رقابت ناعادالنه در بازارهای جهانی ادامه دهيد. 
 

 ادعای سوآپ سوخت
 بين ایران و ونزوئال

مناب�ع خب�ری مدع�ی ش�دند اي�ران و ونزوئ�ا س�وآپ 
س�وخت هواپيم�ا و بنزي�ن انج�ام می دهن�د و تحريم ه�ای 
اس�ت.  نداش�ته  آنه�ا  ب�رای  مزاحمت�ی  هي�چ  امري�كا 
خبرگزاری راش��اتودی به نقل از رويترز مدعی شده است ، دو كشور 
ايران و ونزوئ��ال راهكاری را برای كمك به يكديگ��ر برای دورماندن 
شركت های كشتيرانی از مزاحمت های تحريمی امريكا در ارتباط با 

مبادله كاال پيدا كرده اند. 
ونزوئال س��وخت هواپيما به ايران را در هم��ان تانكر هايی كه ايران 
بنزين و قطعات مورد نياز برای پااليش��گاه های ونزوئال می فرستد، 

ارسال می كند.
 ونزوئال به دليل زمين گير شدن بسياری از هواپيماهايش و كم شدن 
پرواز ها به دليل شيوع ويروس كرونا، سوخت اضافی دارد كه اين ها را 
به ايران می فرستد و البته ايران هم در مقابل آن بنزين به اين كشور 

انتقال می دهد.
 اين گزارش می نويسد: هيچ كدام از اين دو كشور به جزئيات سوآپ 

سوختی بين دو كشور اشاره ای نكرده اند. 

جزئيات تغيير سهميه بنزین  وانت بارها
ش�ركت ملی پخ�ش فرآورده ه�ای نفتی اي�ران ط�ی اطاعيه ای 
آخري�ن تغيي�رات س�هميه بنزي�ن وانت بار ه�ا را اع�ام ك�رد. 
در متن اي��ن اطالعيه آمده اس��ت: »پي��رو آخرين مصوب��ات كارگروه 
مديريت مصرف سوخت، آخرين تغييرات انجام شده در سهميه بنزين 
وانت بارهای بنزين س��وز )كم مصرف و پرمصرف( موارد زير را به اطالع 

عموم هموطنان عزيز می رساند:
۱- سهميه تخصيصی به وانت بار ها به دو صورت سهميه ليتراژی )شارژ 
روی كارت هوشمند سوخت( و سهميه اعتباری )تخصيص اعتبار ريالی 

روی كارت های بانكی عضو شبكه شتاب( انجام می شود. 
۲- مجموع سهميه تخصيص يافته براس��اس اين دو سهميه اشاره  شده 
در بند يك به وانت بار هايی كه توسط متوليان امر )سازمان شهرداری  ها 
و دهياری های كشور، س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و وزارت 
صمت كه مورد تأييد وزارت كشور است( ساماندهی شده اند و خدمات 
عمومی ارائه می كنند، به تفكيك وانت بار تك سوز كم مصرف از ۱۲۰ تا 
۴۰۰ ليتر و وانت بار تك س��وز پرمصرف از ۲۰۰ تا۶۰۰ ليتر متناسب با 

عملكرد خودرو است. 
۳-سهميه تخصيص يافته به صورت ليتراژی برای تمامی وانت بار ها اعم 
از وانت بار هايی كه خدمات عمومی ارائه می كنند، يا به  صورت شخصی 
مورد استفاده قرار می گيرند، به صورت يكسان و يك پارچه در ابتدای هر 
ماه روی كارت هوشمند سوخت شارژ می شود؛ بديهی است وانت بار هايی 
كه در بخش عمومی فعاليت دارند، س��هميه متناسب با عملكردشان را 
در قالب سهميه اعتباری توسط كارت بانكی دريافت خواهند كرد. ۴- با 
عنايت به رويكرد كارگروه مديريت مصرف سوخت جهت توزيع عادالنه 
س��وخت يارانه ای در حوزه خدم��ات عمومی به خص��وص وانت بار ها و 
همچنين به منظور حمايت از كسب وكارهای ارائه كننده خدمات عمومی، 
از ابتدای اسفند امسال سهميه ليتراژی تمامی ناوگان وانت بار تك سوز 
كم مصرف از ۱۵۰ به ۱۲۰ ليتر و پرمصرف از ۲۵۰به ۲۰۰ ليتر تغيير يافته 
اس��ت و معادل ريالی اين تغييرات تا سقف پرداختی فعلی جهت ناوگان 
ساماندهی شده در قالب سهميه اعتباری )در كارت بانكی مالك يا نماينده 
قانونی وی( جبران خواهد ش��د و هيچ گونه كاهشی در سهميه سوخت 

وانت بار هايی كه خدمات عمومی ارائه می دهند، اعمال نخواهد شد.
 

 عرضه خارج از شبکه
 عامل نابسامانی بازار مرغ

رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تأكيد كرد كه 
عرضه های خارج از شبكه در توزيع مرغ بايد به سرعت مسدود شود. 
به گزارش ايس��نا، عباس تابش گفت: پرونده های مختلفی در خصوص 
عرضه مرغ به تعزيرات حكومتی ارسال ش��ده است. اگر بتوانيم ورودی 
مرغ ب��ه كش��تارگاه ها، خروجی مرغ زن��ده و خروجی گوش��ت مرغ از 
كشتارگاه  ها را در س��امانه ثبت كنيم و ورودی مرغ به مراكز عرضه نيز 
ثبت شود اين مشكالت حل خواهد شد. به گفته رئيس سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان مقرر ش��ده از هفته آينده تأمين نياز 
هزار تنی گوشت مرغ تهران با زيرس��اختی كه مهيا شده، وزارت جهاد 
كشاورزی در اولويت خود قرار دهد. در چند روز گذشته نيز تا ۷۰۰ تن 
روزانه در استان تهران تأمين گوشت مرغ انجام شده است. از اوايل آذر 
با وجود تعيين نرخ مصوب ۲۰ ه��زار و ۴۰۰ تومانی برای هر كيلو مرغ، 
قيمت اين محصول در سطح خرده فروشی  ها به بيش از ۳۰ هزار تومان 
رسيد كه بعداً با عرضه مرغ تنظيم بازاری كنترل شد. البته اخيراً دوباره 
قيمت اين محصول اوج گرفت و به حدود ۳۰ هزار تومان رسيد. همچنين 
مرغداران درخواست افزايش قيمت را از ستاد تنظيم بازار مطرح كردند 
كه با آن موافقت نشد و تصميم گيری در اين رابطه به بعد از ماه رمضان 
موكول شد. با وجود اينكه براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار بايد قيمت 
هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی بسته بندی شناس��نامه دار دارای زنجيره 
سرد حداكثر ۳۱ هزارتومان باش��د، از ميانه آذر اين محصول گران تر از 
نرخ مصوب عرضه شده و اول دی ماه قيمت هر شانه تخم مرغ در خرده 

فروشی  ها به ۴۰هزارتومان رسيد و اين وضعيت همچنان ادامه دارد. 
 

 افزایش ۳۵ درصدی 
حقوق کارکنان دولت جدی شد

بع�د از تصوي�ب افزاي�ش 25 درص�دی حق�وق كارمن�دان در 
پيش�نهاد  نماين�دگان مجل�س  برخ�ی  تلفي�ق،   كميس�يون 
كرده ان�د.  مط�رح  ني�ز  را  حق�وق  درص�دی   ۳5 افزاي�ش 
به گزارش تسنيم، از اواخر هفته آينده بررسی بخش هزينه ای يا مصارف 
بودجه در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد. يكی از تبصره های مهم 
در اين خصوص تبصره ۱۲ است كه در اين تبصره ميزان افزايش حقوق 
كارمندان مشخص می ش��ود. ولی اس��ماعيلی نايب رئيس كميسيون 
اجتماعی مجلس اعالم كرده است، برخی نمايندگان مجلس پيشنهادات 
جديدی برای افزايش حقوق كارمندان در سال آينده دارند و نظر وكالی 
ملت برای اين افزايش ارقام متفاوتی اس��ت. بر اين  اساس  ممكن است 
 پيش��نهاد افزايش  حقوق حدود ۳۵درصد ني��ز در صحن علنی مجلس 
مطرح شود، اما هنوز جمع بندی درخصوص رقم نهايی افزايش حقوق 
انجام نشده اس��ت. بر اين اس��اس، دولت مخالف افزايش ۳۵ درصدی 
حقوق هاس��ت و اعالم كرده منابع الزم برای اين مقدار افزايش را ندارد، 
اما از يك سو در اليحه بودجه سال آينده ميزان فروش نفت افزايش پيدا 
كرده و از سوی ديگر فشار اقتصادی فراوانی به كارگران و كارمندان وارد 
می ش��ود، به اعتقاد نمايندگان می توان اين افزايش را برای سال آينده 

در نظر گرفت. 
الزم به ذكر است اخيراً نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه گفته است، 
برای افزايش قدرت خريد كارمندان دولت در سال گذشته، ۵۰ درصد به 
حقوقشان اضافه شد و اين باعث شكاف و تبعيض ميان دريافتی شاغلين 
و بازنشستگان شد كه همين امر باعث شد اجرای طرح همسان سازی و 
متناسب سازی حقوق قوت بيشتری بگيرد، از همين رو كار تازه ای آغاز 
شد، البته هنوز عده ای از طرح همسان سازی بازمانده اند؛ به همين دليل 
در هيئت دولت نيز مقرر شد كه اين موضوع كماكان بررسی شود و همه 
مشكالت اجرايی به تدريج مرتفع و احقاق حق شود تا هيچ احدی از اين 

نظام پرداخت جا نماند. 
 

۲۰۰ شهر با  تنش آبي خواهيم داشت
مع�اون راهبردي و نظ�ارت بر بهره برداري ش�ركت مهندس�ي آب و 
فاضاب كشور گفت: براي تابستان 1۴00هنوز تعداد شهرهاي داراي 
تنش آبي مشخص نش�ده و بايد ديد تا پايان س�ال ميزان بارندگي ها 
چقدر خواهد شد، اما قطعاً تعداد شهر ها و روستاهاي داراي تنش آبي 
افزايش مي يابد و پيش بيني مي شود كه اين عدد به بيش از 200 برسد. 
حميدرضا كشفي، در گفت و گو با ايسنا، با بيان اينكه اقداماتي كه طي چند 
سال گذشته انجام شده تعداد شهر هاي داراي تنش آبي را از ۵۴۷ در تابستان 
سال جاري به ۱۷۰شهر رس��انديم، اظهار كرد: بدين معنا تعداد شهرهاي 
داراي آب پايدار كه در سال ۱۳۹۴ تنها ۵۷۱ شهر بود، اكنون به ۹۸۷ شهر 
رسيده است. وي افزود: تابستان سال ۱۳۹۹ با اقدامات گسترده اي كه انجام 
شد، شهرهاي داراي تنش آبي ۱۷۰ شهر شد،اما به دليل عدم بارش باران 
و برف و بدين خاطر كه امس��ال تاكنون كمتر از ۵۰درصد باران را ذخيره 
كرده ايم، تعداد شهرهاي داراي تنش آبي افزايش خواهد يافت و پيش بيني 
مي شود بيش از ۲۰۰شهر داراي تنش داشته باش��يم. معاون راهبردي و 
نظارت بر بهره برداري شركت مهندسي آب و فاضالب با اشاره به وضعيت 
شهر هاي داراي تنش آبي در تابستان سال ۱۳۹۹ گفت: از ۱۷۰شهر داراي 
تنش آبي در تابستان سال جاري معادل ۹۵ شهر در وضعيت زرد، ۲۳ شهر 

در وضعيت نارنجي و ۵۲ شهر در وضعيت وقرمز بودند.

محمدصادق نيك گستر|  فارس

اظه�ارات برخ�ی مس�ئوالن در توجي�ه 
معافي�ت مناط�ق آزاد از مالي�ات ب�ر ارزش 
افزوده در حالی اس�ت ك�ه اين مالي�ات تأثير 
حداقل�ی در هزينه ه�ای س�فر ب�ه مناط�ق 
آزاد در مقايس�ه با س�فرهای خارج�ی دارد. 
به گزارش مهر، اظه��ارات اخي��ر مرتضی بانك، 
دبير ش��ورای عالی مناط��ق آزاد در توجيه تداوم 
معافيت اين مناط��ق از پرداخت ماليات بر ارزش 
افزوده )VAT( در حالی مطرح شده كه نه تنها 
بخش��ی از گردش��گران بابت جاذبه های طبيعی 
روانه مناطق آزاد و مرزی كش��ور می شوند، بلكه 
كارشناسان معتقدند اين قانون در هزينه های سفر 
به مناطق آزاد در مقايسه با سفرهای خارجی تأثير 

حداقلی دارد. 
  معافيتی كه باالخره حذف شد

»معافي��ت ماليات ب��ر ارزش اف��زوده در مناطق 
آزاد حذف ش��د.« اين خبر از ميان اظهارات زارع 
سخنگوی كميسيون تلفيق در جمع خبرنگاران 
پس از برگزاری جلسه كميسيون تلفيق در اواسط 

دی ماه استخراج شد. 
پس از رد كليات اليح��ه بودجه در صحن علنی و 
ارسال اصالحيه مربوط از سوی دولت، نمايندگان 
در جلس��ه علنی پنجم اس��فندماه مجلس و در 
جريان بررس��ی جزئيات اليح��ه بودجه ۱۴۰۰، 
مجدداً با بند الحاقی ۸ تبص��ره ۶ ماده واحده اين 
اليحه موافقت كردند. براس��اس اي��ن مصوبه، در 
سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه 
سرزمين اصلی مشمول پرداخت ماليات بر ارزش 
افزوده خواهند بود. خبری ك��ه پس لرزه  هايی به 
دنبال داش��ته و رئيس بازنشسته ش��ورای عالی 

مناطق آزاد را دست به قلم كرده است. 
مرتضی بان��ك در اين مرقومه خط��اب به رئيس 
مجلس در پنج محور استمرار معافيت مناطق آزاد 
از ماليات بر ارزش افزوده را سازنده ارزيابی و از آن 

حمايت كرده است!

اظه��ارات بانك در حالی مطرح ش��ده كه نه تنها 
بخشی از گردشگران صرفاً بابت جاذبه های طبيعی 
روانه مناطق آزاد و مرزی كش��ور می شوند، بلكه 
برخی از كارشناس��ان معتقدند به اث��ر حداقلی 
اين قانون در هزينه های س��فر به مناطق آزاد در 
مقايسه با سفرهای خارجی هستند و اين مصوبه 
را گام مهمی در شفافيت شركت های ثبت شده در 
مناطق آزاد به ويژه شركت های صوری و فعال در 
حوزه خدمات و كاهش فعاليت های زيرزمينی در 

اين مناطق عنوان می كنند. 
  معافيتی كه به قاچاق دامن زده است

در همين رابطه، محمدهادی سبحانيان، كارشناس 
اقتصادی در گفت وگو با مهر با اش��اره به تصميم 
كميس��يون تلفيق در خصوص ح��ذف معافيت 
ماليات ب��ر ارزش اف��زوده در مناط��ق آزاد گفت: 
براساس گزارش دس��تگاه های نظارتی، معافيت 
مناطق آزاد منجر به قاچاق به سرزمين اصلی، ضربه 

به توليد داخل و افزايش فرار مالياتی شده است. 

عضو هيئت علمی دانش��گاه خوارزمی با اشاره به 
تالش های متعدد سودجويان برای تخصيص اين 
رانت  ها به مناطق آزاد و ويژه افزود: حذف معافيت 
ماليات بر ارزش افزوده يك��ی از تصميمات مهم 
و درست مجلس اس��ت كه حتی در صورت عدم 
عايدی منابع برای كش��ور، به جهت از بين بردن 

بی عدالتی و تبعيض اقدام مثبتی تلقی می شود. 
وی تأكيد كرد: اي��ن تصميم تأثي��ری در انگيزه 
مسافران برای سفر به اين مناطق نخواهد داشت و 
ربط دادن اين تصميم به كاهش گردشگری در اين 

مناطق، به نوعی آدرس غلط دادن است. 
گفتنی است، قانون ماليات بر ارزش افزوده )مصوب 
ارديبهشت ۱۳۸۷( به صورت آزمايشی و با نرخ ۱/۵ 
درصد در ارديبهش��ت ۱۳۸۷ به تصويب مجلس 
هفتم رس��يد. با تمديد چند ب��اره قانون مذكور و 
پس از طی بيش از يك دهه س��رانجام در جريان 
بررسی اليحه اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده 
در مجلس دهم، مسئله شمول يا معافيت مناطق 

آزاد و ويژه از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مورد 
توجه كارشناسان و رسانه  ها نيز قرار گرفته بود. 

از اين رو حين بررس��ی اليحه مذكور، موس��وی 
الرگانی در گفت وگو با مهر با بيان اينكه معافيت 
مناطق آزاد از ماليات بر ارزش افزوده بی عدالتی 
است، اظهار داش��ت: اگر در سال حمايت از توليد 
ملی قصد داريم مانع بروز مش��كل برای توليد در 
سرزمين اصلی شويم، بايد ماليات بر ارزش افزوده 

شامل مناطق آزاد نيز بشود. 
پيش��تر س��يد احس��ان خاندوزی، نايب رئيس 
كميس��يون اقتصادی مجلس ه��م در گفت وگو 
با مهر درباره پيامدهای معافي��ت مناطق آزاد از 
ماليات بر ارزش افزوده اظهار داش��ت: اگر مناطق 
آزاد به طور هم زمان از ماليات بر درآمد و ماليات 
بر ارزش افزوده معاف باش��ند، ثمره آن گم شدن 
پيوندهای مبادالتی در مناط��ق آزاد خواهد بود، 
بنابراين احتمال اينكه قاچ��اق كاال از مبادی اين 
مناطق صورت بگيرد يا فعاالن اقتصادی بخشی از 
فعاليت های زيرزمينی و پولشويی را در اين مناطق 

انجام دهند، تقويت می شود. 
كارشناسان اقتصادی، نسبت به حركت مناطق آزاد 
در ريل مصرف گرايی و واردات كاالهای خارجی 
هشدار می دهند و نسبت به ضرورت بازنگری در 
مش��وق های مقرراتی اين مناطق برای توفيق در 
توليد صادرات محور سخن به ميان می آورند. آنها 
معتقدند اصالح قوانين حاكم بر مناطق آزاد بايد 
به عنوان يكی از اركان بهبود كارنامه عملكرد اين 

مناطق الزم مورد توجه قرار گيرد. 
از اين رو، كميس��يون اقتصادی مجلس يازدهم 
نيز در اين زمينه دست به كار شده و به موازات 
اصالح��ات گنجانده ش��ده در اليح��ه بودجه 
س��ال آتی، به دنبال حذف معافيت و امتيازات 
مفس��ده زا و تبعيض آميز مناطق آزاد و ويژه از 
طريق اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 

)مصوب ۱۳۷۲( است. 

چرا دولت برای تداوم معافیت مناطق آزاد از مالیات تأکید دارد؟
   گزارش 2


