
چهارشنبه 20 مهر 41401
 شماره  8610

تغییــر کیفیــت اینترنــت تأثیر 

کسب وکار
مستقیمی بر عملکرد کسب وکارهای 
اینترنتی دارد. آنگونه که وزیر امور 
اقتصادی و دارایی می گوید: دولت بسته هایی برای 
حمایت از فعــاالن اقتصادی آســیب دیده در دوره 
قطعی و کندی اینترنت تهیه کرده است که به زودی 
نهایی خواهد شــد و این می تواند خبر خوبی برای 

فعاالن اقتصادی باشد.
بــه گــزارش همشــهری، آمارهــای تخمینی از 
کســب وکارهای اینترنتی و میــزان اثرپذیری آنها 
از تحوالت یک ماه گذشــته حاکی از این است که 
در ایران حدود 9تا 11میلیــون نفر در پلتفرم های 
خارجی صاحــب کســب وکار هســتند و با قطع 
دسترســی به اینترنــت بین الملــل متحمل زیان 
می شوند. فعاالن بخش خصوصی این زیان را حدود 

1.5میلیون دالر در ساعت برآورد می کنند.

نگرانی کسب وکارهای اینترنتی
فعاالن حوزه ICT و کسب وکارهای اینترنتی آمارهای 
مختلفی در مورد تعداد کسب وکارهای اینترنتی و 
میزان اثرپذیری آنها از کندی اینترنت ارائه می دهند 
و با اشاره به اهمیت پایداری شبکه برای محیط کسب 
کار آنالین، خواســتار توجه دولت و متولیان فضای 
مجازی به این موضوع هستند. در گزارش شاخص 
مدیران خرید اقتصاد شهریورماه، فعاالن اقتصادی 
به واسطه تبعات قطعی اینترنت بر کسب وکارهای 
حوزه خدمات، انتظــارات و امیدواری خود در مورد 
وضعیت تولید و ارائه خدمــات در مهرماه را کاهش 
داده بودند. در نشســت اخیر شــورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی نیز، فعاالن اقتصادی نگرانی 
خود در مورد وضعیت اینترنت را به وزیر اقتصاد اعالم 
کردند. حسین ســالح ورزی، قائم مقام دبیر شورای 
گفت وگو با اشاره به نشســت اخیر دبیرخانه شورا با 
تعدادی از نمایندگان وزارت کشــور، مشــاور وزیر 
ارتباطات و جمعی از فعــاالن حوزه ICT با موضوع 
اثرات قطعی اینترنت و فیلترینگ پلتفرم های خارجی 
گفت: ضرر کســب وکارهای اینترنتی از یک ساعت 
قطعی اینترنت در کشــور حدود 1/5میلیون دالر 
است و همزمان به واســطه 30برابر شدن استفاده 
از انواع فیلترشکن ها در کشــور، با افزایش احتمال 
هک شدن ســامانه ها و صنایع کشــور نیز هستیم 
که این مســئله نیز به معنای افزایش هزینه هاست. 
عالوه بر این، سالح ورزی هشــدار داد که افزایش 
اختالل های اینترنتی موجب تشــدید بی انگیزگی، 
مهاجرت و خروج سرمایه ها از کشور خواهد شد. در 
این نشست، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی در واکنش به موضــوع قطعی اینترنت، بر 
اهمیت حفظ امنیت سرمایه گذاری و سرمایه گذار و 
همچنین معیشت خانوار و فعاالن اقتصادی تأکید و 
ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر فضای ناامنی ها 
به آرامش تبدیل شود. خاندوزی با بیان این مطلب که 
تالش دولت برای برگشت آرامش به محیط اقتصادی 
کشور است، گفت: دولت بسته های حمایتی از فعاالن 

اقتصادی آسیب دیده در دوره قطعی اینترنت و غیره 
را تهیه کرده اســت که به زودی نهایی خواهد شد و 
این می تواند خبر خوبی برای فعاالن اقتصادی باشد.

درآمد اینترنتی ها آب رفت
در نشست اخیر دبیرخانه شورای گفت وگو با حضور 
نمایندگان وزارت کشور و مشــاور وزیر ارتباطات، 
پیامدها و آســیب های وارد شــده بر کسب وکارها 
ناشی از قطعی 3 هفته ای اینترنت بررسی شد. در این 
نشست به کاهش یک سومی درآمدهای جابه جایی 
مرسوالت فروشــگاه های اینترنتی، توقف فعالیت 
کسب وکارهای اینستاگرامی و اختالل در زیرساخت 
انواع صنایع ازجمله سیستم حمل ونقل اشاره شد. 
همچنین بی ثباتی فضــای اقتصادی به عنوان یکی 
از تبعات محدودیت اینترنت مورد بحث قرار گرفت؛ 
چراکه طبق قانون، شــورای گفت وگــو باید روی 
اثرات تصمیمات و سیاست های دولت و حاکمیت 
بر کسب وکارها متمرکز باشــد و مشکالت ناشی از 
اجرای این برنامه ها را شناسایی و ضمن اعالم آنها، 
راهکارهای پیشــنهادی خود را نیز مطرح کند. در 
این نشست همچنین مطرح شــد که اینستاگرام 
در دنیا 1/5میلیــارد و در ایــران ۴۸ میلیون کاربر 
دارد و آمارها، تعداد کسب وکارهای فعال در فضای 
اینستاگرام را بین 9 تا 11میلیون مورد برآورد می کند 
که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور هرگونه نبود 
ثبات و تغییر می تواند شرایط را برای فعاالن اقتصادی 
دشوارتر کند. نکته دیگر عادی سازی قطعی اینترنت 
به خصوص در سال تولید دانش بنیان بود که از سوی 
حاضران در این نشست به عنوان یک دغدغه جدی 

موردبحث قرار گرفت.

GDP فشار اینترنتی به
 براساس آمارهای موجود، ســهم صنعت ICT در 

تولید ناخالص داخلی ایران )GDP( برابر با 3.3درصد 
برآورد می شود که به نظر فعاالن اقتصادی، با توجه 
به شرایط به وجود آمده، افت جدی در فرایند تولید 
کســب وکارهای اینترنتی و کاهش سهم این حوزه 
در تولید ناخالص داخلی دور از انتظار نخواهد بود. 
به خصوص که بی انگیزگی ها و عوامل غیرمستقیم 

نیز روی این موضوع اثر دارد. 
در این نشست با اشاره به اینکه قطع شدن اینترنت، 
صادرات کشور را نیز دچار خدشه کرده است، اعالم 
شــد: صنعت ICT یک صنعت فانتزی نیست بلکه 
صنعت زیرســاختی اســت که نمی توان به همین 
راحتی کنار گذاشته شود. هرچند در این وضعیت 
سرمایه گذاران دیگر انگیزه ای برای ورود به این حوزه 
ندارند. نکته دیگری که از سوی اعضای این نشست 
مطرح شد این بود که فرایند توسعه بنگاه ها به دلیل 
شــرایط اینترنتی موجود دچار خدشه شده است و 
بنگاه ها به تعطیلی واحدها و انتقال سرمایه به خارج 
از کشور می اندیشند؛ چراکه از طرفی سرمایه گذاری 
داخلی تحت تأثیر این شرایط کاهش پیدا کرده است 
و سرمایه گذاران داخلی و خارجی رغبتی به حضور 
در این بازار ندارند. در این میان امکان ادامه فعالیت 
کسب وکارهای خانگی و اجابت تعهدات قبلی آنها، 
امکان فعالیت کسب وکارهای حوزه گردشگری و... 
نیز همگی در هاله ای از ابهام قرار گرفته و بدون هیچ 

آینده نگری دچار گرفتاری جدی هستند.

بومی سازی پلتفرم ها بدون انحصار
حسین میرزاپور، عضو کمیسیون تنظیم مقررات و 
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در واکنش 
به آنچه در نشست دبیرخانه شورای گفت وگو درباره 
تبعات قطعی اینترنت مطرح شــده، گفت: اعضای 
کمیســیون تنظیم مقررات معتقدنــد اگر بخش 
خصوصی خوشــحال و امیدوار در صحنه نباشــد، 

تنظیم گری و مقررات گذاری معنا ندارد و توســعه 
محقق نمی شود. پس تالش می کند در مسیر حرکت 
خود با انحصارگری در دولت مقابله کند و راه را برای 

حضور پررنگ تر بخش خصوصی بگشاید. 
میرزاپــور ادامــه داد: از طرفــی وزارتخانــه بارها 
به طور شــفاف اعالم کرده کــه پلتفرم های داخلی 
با سختگیری های بســیار زیادی مواجه هستند و 
به راحتی نمی توانند در فضای داخلی باوجود انواع 
قوانین و مجوزهای محدودکننده، فعالیت کنند. در 
این رابطه پیشنهاد این است که تعامل و گفت وگو 
بین دولت و بخش خصوصی همیشگی باشد و تنها 
به همین روزها معطوف نشود چراکه متأسفانه پشت 
میزهای تصمیم گیری به اندازه کافی با هم صحبت 

نمی کنیم. 
عضو کمیســیون تنظیم مقررات تأکید کرد: بحث 
اینترنت و استفاده از پلتفرم های خارجی ابعاد مختلف 
سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و امنیتی 
دارد؛ اما باید باور داشــت که امنیت بدون توســعه 
اقتصادی، پایدار نیســت. امروز اقتصاد جنبه بسیار 

مهم است و باید برای آن فکری کرد. 
او همچنین موضع گیری بخش خصوصی نسبت به 
بومی سازی پلتفرم ها را مبهم ارزیابی کرد و افزود: نگاه 
وزارتخانه نسبت به این موضوع این است که نباید به 
بهانه حمایت از بومی سازی، انحصار ایجاد کرد؛ اما 
باید بدانیم که نسبت به ســرمایه گذاری داخلی در 
این حوزه چه رویکردی وجود دارد و بعد در این باره 
تصمیم گرفت. در ادامه، عضو کمیســیون تنظیم 
مقررات نیز از پیگیری تعریــف فرمول هایی برای 
کمک به کسب وکارهای خرد آسیب دیده از قطعی 
اینترنت خبر داد و گفت: حمایت از این کسب وکارها 
برای وزارت ارتباطات مهم است و این بخش اعتقاد 
دارد که با اقتصاد دستوری و انحصارطلبی، روبه جلو 

حرکت نخواهیم کرد.

دولتازکسبوکارهایاینترنتیحمایتمیکند
وزیر اقتصاد در پاسخ به دغدغه اینترنتی فعاالن اقتصادی:

 4مشوق دولت در حمایت از
تولید و اشتغال

 بانک ها، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی به خط شدند

دولت با هدف حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال در کشور 
۴برنامه را هدف گذاری و مصوب کرده و مشوق های جدیدی 
در بخش بیمه ای، بانکی، مالیاتی و آمــوزش فنی و حرفه ای 
درنظر گرفته که به این ترتیب بانک ها و مؤسسات اعتباری باید 
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت به بخشش جرایم 
دیرکرد تســهیالت بانکی و امســال وام های مربوط به بخش 

تولید اقدام کنند.
به گزارش همشهری، این مشــوق ها شامل بنگاه های کوچک 
و متوسط خواهد شــد که عالوه بر حفظ اشــتغال فعلی، به 
ایجاد اشتغال جدید اقدام کنند و اطالعات مربوط به حفظ یا 
افزایش اشتغال آنها به تأیید کارگروه های تسهیل و رفع موانع 
تولید استانی رسیده باشد و اطالعات بیمه ای سازمان تامین 

اجتماعی هم این اشتغال ها را تأیید کند.
براساس تصمیم جدید دولت، کارفرمایان واحدهای تولیدی، 
صنعتی، معدنی، کشــاورزی، خدماتی، اصناف و شرکت های 
دانش بنیان که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی 
تامین اجتماعی خود نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی 
انسانی شاغل در کارگاه بر مبنای فهرست اسفند سال1۴00 
اقدام و فهرســت حق بیمه کارکنان شــاغل را در طول دوره 
تقسیط ارسال و پرداخت کنند، درصورتی که قبال از بخشودگی 
جرایم تامین اجتماعی استفاده نکرده باشند، می توانند ظرف 
مدت ۴ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی های قطعی 

از بخشودگی جرایم بیمه ای استفاده کنند.
همچنین در مواردی که کارفرمایــان تا قبل از تصویب دولت 
بر مبنای فهرست اسفند سال گذشته نسبت به تعدیل نیروی 
انســانی خود اقدام کرده باشــند، پس از بازگشت نیروی کار 
تعدیل شده و یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ و اشتغال حداقل 
به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی تامین اجتماعی خود 
بر مبنای فهرست اسفند1۴00 می توانند از بخشودگی جرایم 

بیمه ای بهره مند شوند.

بخشش جرایم مالیاتی
دولت مصــوب کــرده جرایم مالیاتــی مربوط بــه عملکرد 
ســال1۴00 کارفرمایان حقیقــی و حقوقــی دارای پروانه 
بهره برداری از وزارتخانه ها در فعالیت های تولیدی مشروط به 
افزایش تولید در سال گذشته نسبت به سال1399 و داشتن 
حداکثر 100نفر نیروی کار تا پایان سال1۴00 و پرداخت اصل 
بدهی براساس برنامه توافقی با ســازمان امور مالیاتی کشور 

بخشیده می شود.
به این ترتیب کارفرمایــان حقیقی و حقوقــی دارای پروانه 
بهره برداری از وزارتخانه های کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
صمت و جهادکشاورزی فعال در فعالیت های تولیدی به شرط 
حفظ نیروی کار موجود در پایان ســال گذشته و تداوم آن در 
سال1۴01 می توانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی 
خود در سال گذشــته را به ســازمان امور مالیاتی کشور ارائه 
کنند. سازمان مالیاتی کشور پس از استعالم از سازمان تامین 
اجتماعی و احراز شرایط مدنظر مبنی بر حفظ اشتغال نیروی 
انسانی نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی این افراد حداکثر 
تا 36قسط اقدام خواهد کرد، البته درصورتی که اقساط به موقع 
پرداخت نشود، مابقی اقساط باقی مانده محاسبه و یکجا وصول 

خواهد شد.
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور هم اجازه دارد با رعایت 
قوانین و مقررات مربوط به فضاهای آموزشی خود، به ازای هر 
10نفر نیروی موجود، 10مترمربع و به ازای یک نیروی جدید، 
2مترمربع برای کمک به تحقیق و توسعه در اختیار کارفرمایان 

حقوقی و حقیقی به شرط حفظ نیروی کار قرار دهد.
با تصمیم جدید دولت و برای تسهیل تامین مواداولیه واحدهای 
تولیدی، افزایش صادرات و کاهش هزینه های پشتیبانی، امکان 
ورود موقت برای شــرکت های تعیین شده از وزارت صمت یا 
جهادکشاورزی براســاس رتبه بندی و اعتبارسنجی سرعت 
خواهد گرفت و این شرکت ها باید به صورت دوره ای نسبت به 
تسویه تعهدات خود متناسب با رتبه و اعتبارشان اقدام کنند. 
همچنین واحدهای تولیدی مشــمول این مصوبه از این پس 
هزینه حقوق ورودی مربوط به مواداولیه و واســطه ای، اجزا، 
قطعات و تجهیزات و ماشین آالت را با ارائه ضمانت و در طول 

سال پرداخت خواهند کرد.
بانک مرکزی هم برای حمایت از تولید، اقدام الزم را به منظور 
تضمین نقدی 35درصد ضمانت  بانکی برای واردات مواداولیه، 
اجزا، قطعات و ماشین آالت شرکت های تولیدی اقدام می کند.

اشتغال زایی با پول صندوق آیندگان
خبر دیگر اینکه سازمان برنامه و بودجه هم با هدف حمایت از 
تولید و اشتغال زایی در سطح استان های کشور، دستور العمل 
ویژه ای را برای ایجاد اشتغال و حمایت از تولید با تکیه بر منابع 
صندوق توسعه ملی آماده کرده که هنوز نهایی و مصوب نشده 
است. درصورت تصویب این دستورالعمل منابع مالی اختصاص 
یافته برای اعطای تسهیالت ریالی به بنگاه های تولیدی کشور 
از محل صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری اختصاص 
می یابد و منابع داخلی بانک ها هم حداقل به میزان برابر با منابع 
صندوق توسعه ملی به اســتان ها داده خواهد شد و سهم هر 

استان هم برابر خواهد بود.
پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش و سرمایه ثابت بنگاه های 
تولیدی یکساله خواهد بود و تعداد اقساط تسهیالت سرمایه 
در گردش برای بخش کشــاورزی یک قســط و برای ســایر 
بخش های اقتصادی 12قســط ماهانه خواهد بود. همچنین 
دوره تامین مالی تسهیالت سرمایه ثابت حداکثر 5سال شامل 
دوره مشــارکت )حداکثر 6ماه( با دوره تنفس 6ماهه و دوره 

بازپرداخت حداکثر ۴ساله خواهد بود.
سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده کمک بالعوض در قالب 
یارانه تامین هزینه های آموزش بازار کار، تامین بخشی از سهم 
بیمه کارفرما، پرداخت یارانه دستمزد استخدام شاغالن دارای 
تحصیالت عالی و پرداخت یارانه برای اجــرای دوره مهارت 
آموزی برای بنگاه های تولیدی درنظر گرفته شود. ایجاد اشتغال 
پایدار، تکمیل زنجیره ارزش تولید، ارتقای سطح فناوری تولید، 
اســتفاده از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان و خنثی سازی  
تحریم ها و تبدیل آن به فرصت ازجمله شــرایطی اســت که 
بنگاه های متقاضی این تسهیالت باید درنظر بگیرند تا بتوانند 

از مشوق های جدید احتمالی بهره مند شوند.

چابهار در تله انحصار
مســعود پل مه، دبیر انجمن کشتیرانی و 
صنایع وابسته، عملکرد هندی ها در بحث 
بازاریابی بندر چابهار و ترانزیت از مســیر 
ایران را آســیب زننده می داند و می گوید: 
با توجه به حجم زیاد ارسال بار از هند به سمت آسیای میانه و 
روسیه و ارسال حجم قابل توجه کمک های انسان دوستانه هند 
به افغانســتان، حجم مبادالت با مرجعیت هند از بندر چابهار 
بسیار ناچیز است، به طوری که سهم محموله های عبوری هند از 
بندر چابهار و ایران به 2تا 3درصد هم نمی رسد. او همچنین به 
ابهامات ایجاد شده درباره انحصاری شدن فعالیت های بندری 
برای یک شرکت کشــتیرانی در بندر استراتژیک چابهار اشاره 
می کند و می افزایــد: با ورود یک خط کشــتیرانی به این بندر 
به عنوان اپراتور دوم بندر شهید بهشتی چابهار، به طورقطع رونق 
کسب وکار، ورود کشــتی و کاال و کانتینر در این بندر افزایش 
می یابد. وقتی یک شرکت کشتیرانی با برنامه منظم در بندری 
سرمایه گذاری می کند، آن بندر یا در مأموریت ها و اهداف کاری 
آن شرکت قرار گرفته و باعث می شود کشتی ها و بارهای متعلق 
به خود و شــرکای تجاری خود را از آن بندر عبور دهد یا اینکه 
اساساً در مطالعات بازار به این جمع بندی می رسند که آن بندر 
از حیث فعالیت های اقتصادی حائز اهمیت است. درنتیجه گوی 
رقابت را از ســایر بازیگران می ربایند تا سهم بیشتری از بازار را 
به دست بیاورند. بندر شهید بهشتی چابهار به عنوان تنها بندر 
اقیانوسی ایران، یک برگ برنده در حوزه تجارت و ترانزیت است 
که استفاده درست از آن می تواند توسعه سواحل مکران و تقویت 

درآمدهای ترانزیتی را محقق کند.

گرانفروشی در تراکنش 
  خبر: اسداهلل قلی زاده، رئیس صنف جایگاه داران 
کشور با اشــاره به مســائل مطرح شــده در مورد 
اضافه برداشــت در تراکنش های کمتر از 30هزار 
تومــان در جایگاه هــای ســوخت می گوید: طبق 
بررسی ها، احتماالً این اتفاق در حدود نیم درصد از 
پمپ بنزین های کشور اتفاق افتاده که البته شکایتی 

بابت آنها وصول نشده است.
  نقد: اضافه برداشــت از کارت هــای بانکی در 
تراکنش های زیر 30هزار تومان اتفاقی اســت که 
به عقیده رئیس صنف جایگاه داران کشور، ارتکاب 
آن توســط درصد ناچیزی از کارکنان جایگاه های 
ســوخت محتمل اســت، اما جدا از این اظهارنظر، 
اضافه برداشــت از تراکنش های بانکی محدود به 
جایگاه های سوخت نیســت و این اتفاق نیز مانند 
باالتر اعــالم کردن رقم قابل پرداخت به مشــتری 
به خصوص در ســوپرمارکت ها، نوعی گرانفروشی 
محسوب می شود که دلیل شیوع آن، سوءاستفاده 
از بی توجهی مردم است. برای مقابله با آن از یک سو 
باید فرهنگ مشتری مداری کاسبان ترمیم شود و از 
سوی دیگر مردم باید به هوش باشند و ضمن کاهش 

احتمال ارتکاب این تخلف، هزینه آن را باال ببرند.

چهره روز
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آمادگی گازی در زمستان 1401
شرکت ملی گاز ایران آماده مدیریت مصرف گاز در زمستان امسال می شود. به گزارش 

انرژی
همشهری، محسن مظلوم فارسی باف، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز در یک 
نشست خبری از 3برنامه برای بهینه سازی مصرف گاز بخش خانگی خبر داد و اعالم 
کرد: قرارداد تعویض بخاری های موجود با بخاری های جدید کم مصرف نهایی و به شــرکت ملی نفت 
ارسال شده است. در حال انجام است، اعالم کرد: در بحث بخاری ها، قرارداد آن کامل شده و به شرکت 
ملی نفت ایران ارسال کردیم. او درباره هوشمندسازی شــبکه توزیع گاز هم گفت: اخیرا قراردادی با 
دانشگاه صنعتی مالک اشتر با هدف استفاده از توانمندی این دانشگاه درباره بحث های سایبری و پدافند 
غیرعامل امضا کردیم، در این زمینه مطالعاتی تدوین الگوی بومی امن را در دستور کار داریم. او افزود: 
این برنامه با کمک دانشگاه ها و شــرکت های دانش بنیان تخصصی انجام خواهد شد و پس از آن وارد 
مرحله عملیاتی می شویم که سازندگان قطعات و تجهیزات در این زمینه شناسایی شده اند. او تأکید 
کرد: موارد مانند پنجره های دوجداره و عایق ساختمان و مقررات مختلف و مواردی از این قبیل در یک 

برنامه میان مدت قرار دارد.
مازیار سیاح نژاد، رئیس امور نظارت، اندازه گیری و کنترل کیفیت گاز مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی 
گاز ایران هم: ایران 22 پاالیشگاه گازی دارد و روزانه یک میلیارد مترمکعب معادل بیش از 55 میلیون 
بشکه نفت تولید و 6 درصد از گاز تولید شده صادر می شود. او با اشاره به میزان مصرف گاز در بخش های 
مختلف، تأکید کرد: صنایع عمده 1۷ درصد و نیروگاه ها 30 درصد و بخش خانگی و تجاری بیش از ۴۴ 
درصد از کل تولید گاز کشور را مصرف می کنند. براساس آخرین آمار از وضعیت گازرسانی باید گفت 
که اکنون بیش از 9۷ درصد شهرها و بیش از 90 درصد روستاها گازرسانی صورت گرفته است. سیاح 
نژاد با بیان اینکه مصرف گاز در بخش خانگی در زمستان به شکل شگفت انگیزی افزایش می یابد، اعالم 
کرد: در فصل زمستان و در بخش خانگی با انفجار مصرف گاز مواجه می شویم، برای تامین گاز خانگی 
مجبور به محدود کردن گازرسانی به نیروگاه ها و صنایع خواهیم بود. به گفته سیاح نژاد میزان مصرف 
گاز در بخش خانگی در تابستان 200 میلیون مترمکعب بوده و در زمســتان این عدد به باالی 600 

میلیون مترمکعب در روز می رسد.


