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و  صنایع  کمیسیون  عضو  یک 
درباره طرح حمایت  مجلس  معادن 
مجازی  فضای  کارهای  و  کسب  از 
ارتباطات  وزارت  در  اخیرا  که 
رونمایی شد، گفت: به نظرم بایستی 
شبکه های  برای  باند  پهنای  قدرت 
بعضی  کند،  پیدا  افزایش  داخلی 
مجازی  شبکه های  از  که  کسانی  از 
می کنند  دنبال  را  خودشان  مشاغل 
فراهم  الزم  زیرساخت های  برایشان 
شبکه های  در  بتوانند  آن ها  تا  شود 
بتوانند  و  شوند  فعال تر  کسب وکار 

اقداماتی را انجام بدهند.
بر  تاکید  با  دهقانی،  وردی  اهلل 
تبلیغاتی  و  مالیاتی  »معافیت  که  این 
خوب است اما کافی نیست«، گفت: 
متاسفانه همین امروز هم بسیاری از 
حوزه  با  ارتباط  در  باید  که  قوانین 
نمی  شود،  رعایت  مجازی  فضای 
با  را  ما  نیز  مساله  همین  و  شود 

مشکالت متعددی مواجه کرد.
وی با انتقاد از نحوه اجرای قانون 
دستگاه  حضور  به  الزام  به  مربوط 
تاکید  ملی  درگاه  در  مختلف  های 
کرد: متاسفانه دستگاه ها در این باره 
در  نکردند  قانون  از  مناسبی  تمکین 
حالی که هدف از  ایجاد درگاه ملی 
این  کسب وکارها  از  حمایت  برای 
بوده که سرعت در صدور مجوزها 
بیشتر شود، اما اتفاقی در این حوزه 
را  آن  صدمه  و  نگرفته  صورت 

خودمان می بینیم.
اهلل وردی دهقانی با انتقاد از این که 
با کوتاهی  را  عرصه فضای مجازی 
دشمن  به  اجرا  و  ریزی  برنامه  در 
کرد:  تاکید  بودیم،  کرده  واگذار 
دشمنان  به  را  عرصه  این  متاسفانه 
که  بینیم  می  حال  و  کردیم  واگذار 
در  را  امکانات  این  طرف  آن  از 
ما قرار دادند و ما هم بدون  اختیار 
قواعد، بدون رعایت مسائل امنیتی و 
مصلحت کشور در اختیار مردم قرار 
دادیم. االن می گویند که نزدیک به 
فضای  در  کار  و  کسب  میلیون   ۱۰
اپلیکیشن هایی که  سایبری و روی 
می  اداره  دشمنان  و  معاندان  توسط 

شود ایجاد شده است. از سوی دیگر 
نظر  از  را  مشکالتی  چنین  دشمنان 
امنیتی برای ما ایجاد می کنند و آن 
کسب و کار هم به یک معضل بزرگ 
کشور  برای  اقتصادی  و  اجتماعی 

تبدیل می شود.
ابعاد  که  این  یادآوری  با  دهقانی 
در  ما  همه  امروز  زندگی  مختلف 
فضای سایبری و مجازی متجلی می 
شود، تصریح کرد: فضای مجازی ما 
اتفاقات  اثر  یله و رها شده بود، در 
اخیر هم تصمیم گرفته شد که برخی 
یکباره  به  و  شود  بسته  ها  پلتفرم 
تامین  حال  در  که  زیادی  جمعیت 

اینترنت  فضای  در  خود  معیشت 
بودند با مشکل مواجه شدند بنابراین 
بسیار الزامی است که در این زمینه با 
سرعت بسته حمایتی اجرا شود و در 

حد حرف باقی نماند.
وی با تاکید بر این که » اعتمادسازی 
برای مردم نخستین حمایت الزم از 
است«  مجازی  کارهای  و  کسب 
در  باید  ارتباطات  وزارت  گفت: 
بسته  این  سازی  پیاده  و  اجرا  کنار 
معیشتی اعتماد مردم را برای حضور 
با  تامین کند و  در بسترهای داخلی 
ایجاد  فضا  این  فرهنگی  اقدامات 
پلتفرم  این  در  نیست  قرار  که  شود 
به زندگی خصوصی  ها  زمینه  ها و 
می  فکر  شود،  کشیده  سرک  مردم 
کنم این مهم ترین اقدامی است که 

باید در حق کسب و کارهای مجازی 
صورت گیرد تا در فضای جدید با 

اقبال مردم رو به رو شوند.
وی با تاکید بر اینکه باید اپلیکیشن 
تولید  راحت  و  آسان  متنوع،  های 
دهیم،  قرار  مردم  اختیار  در  و  کنیم 
و  کسب  اقدامات  این  با  کرد:  بیان 
کارها را تبلیغ کنیم و به این ترتیب 
کمک می کنیم تا مردم از اپلیکیشن 
های  اپلیکیشن  به  خارجی  های 
داخلی کوچ کنند و کسب و کارهای 
مجازی نیز دوباره مورد توجه مردم 

قرار گیرد.
و  صنایع  کمیسیون  عضو  این 

معادن با تاکید بر این که » معیشت 
مردم نباید در بحران های اجتماعی 
گفت:  شود«،  تزلزل  دستخوش 
بسته حمایتی  در  گفته می شود که 
کسب  از  دولت  حمایتی  بسته  در 
از  موضوعاتی  اینترنتی  کارهای  و 
و  حمل  تبلیغات،  پرداخت،  جمله 
تسهیالت  مالیات،  زیرساخت،  نقل، 
و احراز هویت دیده شده است که 
بسیار  را  این مسائل  مجلس اجرای 
این  تک  تک  قطعا  و  داند  می  مهم 

موارد را رصد خواهد کرد.
به  پاسخ  در  دهقانی  اهلل وردی 
اعالم وزیر  اساس  بر  که  این سوال 
خانگی  کارهای  و  کسب  ارتباطات 
نیاز به اخذ مجوز ندارند و ثبت نام 
آنها در پلتفرم به منزله ثبت در درگاه 

ملی مجوزهاست، گفت: این اقدامات 
می تواند در ابتدای کار کمی از فشار 
کسب  این  روی  بر  گذشته  ماه  دو 
صورت  هر  در  اما  بکاهد  کارها  و 
ارتباطات  وزارت  از  مجلس  انتظار 

ساماندهی این  حوزه است.
و  صنایع  کمیسیون  عضو  این 
معادن با بیان این که بر اساس مفاد 
در  از صداوسیما  بسته حمایتی  این 
کارهای  و  کسب  معرفی  راستای 
مجازی استفاده می شود و این اقدام 
این  در  باید  گفت:  است،  خوبب 
رابطه از ظرفیت صدا و سیما استفاده 
کارهای  و  کسب  تنها  البته  و  شود 
مستقر در تهران توسط صدا و سیما 
معرفی نشود و این امتیاز برای تمام 

شهرها در نظر گرفته شود.
کرد:  خاطرنشان  همچنین  دهقانی 
بانک ها نیز باید در زمینه اعظای وام 
کارها  و  کسب  این  به  تسهیالت  و 
همکاری الزم و کافی را داشته باشند 
که  قوانینی  از  بسیاری  در  که  چرا 
مجلس تصویب می کند بعضا بانک 
زنند  می  موضوع  زیر  یکباره  به  ها 
و با گذاشتن آیین نامه های سخت 
یک  برای  شده  تسهیل  روند  گیرانه 
با  را  مجلس  توسط  گروه  یا  صنف 

دست انداز مواجه می کنند.
مجلس  در  ورزقان  مردم  نماینده 
ارتباطات  وزیر  که  این  به  اشاره  با 
در سوال اخیر خود در مجلس بازه 
زمانی سه ماهه را در ارتباط با بهبود 
شرایط فعلی معرفی کرد، گفت: این 
در  وزارتخانه  خود  که  است  مهم 
کرده  تعریف  زمانی  بازه  زمینه  این 
صحن  در  هم  وزیر  آقای  خود  و 
مجلس اعالم کرد که کل وزارتخانه 
بحران  و  وضعیت  از  عبور  برای  را 
فعلی بسیج کرده است و امیدواریم 
به  وضعیت  در  بتواند  شرایط  این 
زمین نشسته کسب و کارهای فضای 

مجازی تاثیر مثبت داشته باشد.
کرد:  خاطرنشان  همچنین  دهقانی 
نظارت  اولویت  در  موضوع  این 
بدون  و  دارد  قرار  یازدهم  مجلس 

شک رصد جدی می شود.

اقتصاد

معیشت مردم نباید در بحران های اجتماعی 
دستخوش تزلزل شود
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ادامه روند افزایشی 
هزینه وام مسکن

اوراق مسکن  قیمت  بررسی آخرین وضعیت 
مسکن  وام  اوراق  برگ  هر  که  می دهد  نشان 
و  هزار   ۱۰۳ گذشته  سال  فروردین  در  )تسه( 
 ۸۰۰ و  هزار   ۱۰۲ اردیبهشت  در  تومان،    ۳۰۰
تومان و در خرداد ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت 
بانک  مسکن  تسهیالت  اوراق  برگ  هر  دارد. 
 ۷۰۰ و  هزار   ۱۰۳ گذشته  سال  تیر  در  مسکن 
تومان  هزار   ۱۰۵ سال گذشته  مرداد  در  تومان، 
 ۹۰۰ و  هزار   ۱۰۲ گذشته  سال  شهریور  در  و 
تومان داد و ستد می شود. این اوراق در ماه مهر 
سال گذشته ۱۰۴ هزار و ۱۰۰ تومان، در آبان ماه 
 ۳۰۰ و  هزار   ۱۰۲ آذرماه  و  تومان  هزار   ۱۰۳
تومان قیمت داشتند. اوراق تسهیالت مسکن در 
دی  و بهمن سال گذشته نیز با قیمت های ۱۰۳ 
هزار و ۴۰۰ و ۱۰۲ هزار و ۸۰۰ تومان معامله 
می شود. این اوراق در سال جاری ۱۰۳ هزار و 
۱۰۰ تومان قیمت دارد که این گزارش بر اساس 

همین قیمت نوشته شده است.
بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند 
تا ۲۸۰ میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که 
شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن 
و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می شود؛ لذا برای 
برگه  باید ۴۰۰  وام  تومان  میلیون  دریافت ۲۰۰ 
این  هزینه  که  کنند  تسهیالت مسکن خریداری 
تعداد اوراق با تسه ۱۰۳ هزار و ۱۰۰ تومانی، ۴۱ 
میلیون و ۲۴۰ هزار تومان می شود. همچنین با در 
نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعاله که برای 
آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۶ میلیون و ۴۹۶ هزار 
تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق 

به ۵۷ میلیون و ۷۳۶ هزار تومان می رسد.
و  استان  مراکز  برای  تسهیالت  این  سقف 
شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای 
مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون 
تومان رسیده است و با توجه به اینکه مجردها 
باید ۳۲۰ و متاهل های ساکن این شهرها نیز باید 
کنند،  خریداری  مسکن  تسهیالت  برگه   ۶۴۰
مجردها باید ۳۲ میلیون و ۹۹۲  و متاهل ها نیز 
باید۶۵ میلیون و۹۸۴  هزار تومان پرداخت کنند.

تبادل برق بین ایران، 
آذربایجان، ارمنستان 

و روسیه به زودی 
اجرا می شود

ریل  در  اکنون  برق  گفت: صنعت  نیرو  وزیر 
هم  باالیی  توانمندی  از  و  گرفته  قرار  خوبی 
برخوردار است به طوری که ۹۵ درصد قطعات 
و تجهیزات صنعت برق در داخل تولید می شود.
»علی اکبر محرابیان« افزود: صنعت برق اکنون 
هم برای رفع ناترازی ها و هم برای رشد اقتصادی 
از ظرفیت خوبی برخودار است. صنعت برق در 
زمینه دستاوردهای داخلی بی نظیر است و برخی 

این دستاوردها برای اولین بار است.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: انصافا صنعت برق 
گفته  به  صنعت  این  است  پرافتخاری  صنعت 
تقریبا صددرصد  انقالب  ابتدای  در  متخصصان 
نظیری  کم  پیشرفت های  اکنون  اما  بود   وابسته 
که  است  آن  ما  گذاری  هدف  مهمترین  دارد. 
بهینه  شاهد  روز  تکنولوژی های  از  استفاده  با 
سازمصرف باشیم تا شدت مصرف کاهش یابد. 
محرابیان افزود: تالش می شود تولید برق کشور 
باشد.  کشور  صنعت  و  تولید  رشد  به  معطوف 
کاهش  شاهد  خانگی  بخش  در  تابستان  امسال 
صرفه  میزان  بودیم.  برق  قطعی  بدون  مصرف 
جویی حاصل شده در بخش خانگی و تجاری 
به بخش صنعت و تولید کشور اختصاص داده 

شد و این مسیر ادامه خواهد یافت.
وزیر نیرو درباره اتصال به شبکه برق روسیه 
گفت: سنکرون اولیه با شبکه روسیه انجام شده 
و اقدامات فنی برای سنکرون مشترک شبکه برق 
انجام  ارمنستان و روسیه  آذربایجان،  ایران،  بین 
می دهیم تا بتوانیم با روسیه ارتباط برقی داشته 
باشیم و این باعث پایداری برق کشور می شود. 
برای  فنی  بخش های  تقویت  حال  در  اکنون  ما 

توسعه هستیم.

آخرین  درباره  کوچی،  رضایی  محمدرضا 
مسکن،  تولید  جهش  قانون  اجرای  وضعیت 
تولید  و  قانون مصوب مجلس  اجرای  کرد:  بیان 
بین دستگاهی است و  نیازمند هماهنگی  مسکن 
همه دستگاه ها برای ساخت مسکن باید به میدان 
بیایند. صرفا وزارت راه و شهرسازی نمی تواند 
وزارتخانه  است  الزم  بسازد،  مسکن  تنهایی  به 
میدان  به  نیز  ها  بانک  و  اقتصاد  صمت،  های 
آمده و همه در کنار یکدیگر بایستند تا ما بتوانیم 

مسکن تولید کنیم.
نماینده مردم جهرم در ادامه اظهار کرد: دستگاه 
ساخت  برای  را  خود  های  زمین  دولتی  های 
برای  نیز  ها  بانک  کنند،  نمی  عرضه  مسکن 
ساخت مسکن تسهیالتی ارائه نمی کنند. سازمان 
برنامه و بودجه نیز منابع را تخصیص نمی دهد. 
امروز صندوق ملی مسکن خالی است. چطور می 
توان با این وضعیت برای متقاضیان خانه ساخت. 
حوزه  در  روزها  این  ما  شده  باعث  مسائل  این 

مسکن شرایط خوبی نداشته باشیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، 
قابل  مسکن  وضعیت  اصال  امروز  کرد:  تصریح 
قبول نیست. ساخت حدود ۲۰۰ هزار واحد کلید 
خورده است اما مردم باید قسط اول، دوم و سوم 

را پرداخت کنند. حدود ۵۰۰ میلیون باید آورده 
مردم باشد و حدود ۳۵۰ میلیون نیز بانک ها وام 
ارائه کنند. با بهره ۱۸ درصد متقاضیان باید ماهانه 
باالی ۶ میلیون تومان قسط پرداخت کنند که این 
رقم از توان مردم خارج است. مخاطب ما در این 
حقوق  است،  پایین  به  رو  متوسط  جامعه  قانون 
این قشر ماهانه ۱۰ میلیون تومان است و طبیعی 
را  خود  حقوق  درصد   ۶۰ تواند  نمی  که  است 

برای مسکن بپردازد.
اکنون  که  مدلی  اینکه  بیان  با  کوچی  رضایی 
نمی  مسکن  ساخت  به  است  شده  گرفته  پیش 
گرفته  نظر  در  دیگری  های  روش  باید  و  رسد 
تعریف  مدل  چندین  ما  کرد:  خاطرنشان  شود، 
که  ایم  داده  قرار  راه  وزارت  اختیار  در  و  کرده 
هماهنگی  عدم  بنده  نظر  به  شود.  اجرایی  باید 
بین دستگاه های متولی مسکن و وزرایی که باید 
در این حوزه نقش آفرینی کنند از جمله وزیران 
صمت، اقتصاد، نیرو و بانک مرکزی باعث شده 
متاسفانه   بماند.  زمین  روی  بر  مسکن  ساخت 
فاصله بین جلسات شورای عالی مسکن نیز زیاد 
شده و مصوبات آن نیز اجرایی نشده است. همه 
تا مسکن خیلی وضعیت  این عوامل سبب شده 

خوبی در کشور نداشته باشد.

وضعیت ساخت مسکن قابل قبول نیست

به  تبدیل شدن دستفروشی  ابوی درباره  هادی 
شغل رسمی در کشور ابراز عقیده کرد و گفت: 
معتقدم زمانی که فضای کسب و کار را سخت می 
کنیم و دریافت مجوزها دشوار می شود، پدیده ای 
مثل دستفروشی رواج می یابد. در شرایط فعلی 
ایجاد اشتغال از هر منظر حایز اهمیت است و لذا 
اقدام را در راستای تسهیل شرایط کسب و  این 
کار می دانم.  سالهای سال است که بر ساماندهی 
پدیده دستفروشی و دستفروشان در کشور تاکید 
استقرار  برای  مکان هایی  راستا  این  در  و  داریم 
دستفروشان درنظر گرفته شده و جمعه بازارها و 

روزبازارها ایجاد شده است.
حتم  طور  به  داد:  ادامه  کار  حوزه  فعال  این 
دستفروشی و مشاغلی از این دست که بازارهای 
درآمدزایی،  بر  عالوه  و  کند  می  ایجاد  متعددی 
می کند،  فراهم  را  متنوع  کاالهای  عرضه  زمینه 
حاضر  حال  در  دارد.  افراد  برای  کمتری  هزینه 
است  سخت  قدری  به  کار  و  کسب  یک  ایجاد 
که اگر کسی بخواهد مغازه ای بخرد یا اجاره کند 
باید هر چه دارد برای این کار بگذارد و لذا چون 
توان خرید یا پرداخت اجاره های سنگین وجود 
ندارد افراد مایلند به مشاغلی بپردازند که کمترین 
هزینه و بیشترین سودآوری و درآمد را برایشان 

داشته باشد.
گفت:  دستفروشان  فعالیت  نحوه  درباره  ابوی 
کناری  و  گوشه  هر  در  نمی توانند  دستفروشان 
دستور  در  باید  آنها  ساماندهی  بلکه  کنند  بساط 
کار قرار گیرد چرا که برخی از مشاغل را به خطر 

به شکل  باشد دستفروشی  قرار  اگر  اندازند.  می 
آزاد و در هر کجایی رواج داشته باشد به ضرر 
شخصی  کنید  تصور  بود.  خواهد  مردم  و  کسبه 
سرمایه خود را به کار گرفته و مغازه ای باز کرده 
داخل  کاالهای  و  اقالم  دیگر  نفر  یک  و  است 
مغازه او را درست در برابر مغازه بساط کرده و 
این کار شیوه خوبی نیست و کسبه را  بفروشد. 
دچار مشکل می کند لذا باید بازار روزها را برای 
حضور دستفروشان فعال کنیم و مکان هایی برای 

فعالیت آن ها در نظر بگیریم.
این فعال حوزه کار در پاسخ به این پرسش که 
آیا تبدیل شدن دستفروشی به شغل رسمی برای 
دولت نفعی دارد یا خیر؟ گفت: شاید از این منظر 
دولت خیلی منتفع نشود و درآمدی نداشته باشد 
ولی سودش این است که افرادی که دنبال شغل 
آسان  بتوانند  موجود  فضای  در  هستند  درآمد  و 
تر مشغول کار شوند و محصوالت مختلف اعم 

از خانگی و صنایع دستی را به فروش برسانند.
در روزهای اخیر رییس مرکز ملی بهبود فضای 
کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم 
دستفروشان،  به  یکتا  شناسه  اعطای  با  که  کرد 
حرفه دست فروشی به عنوان کسب و کار رسمی 
شناخته می شود و صاحبان این مشاغل با ارائه 
بگیرند.  کار  و  کسب  مجوز  توانند  می  ملی  کد 
ها  شهرداری  کمک  و  همکاری  با  وی  گفته  به 
حرفه  یک  از  دستفروشی  شغل  کار،  وزارت  و 
تبدیل  و رسمی  مفید  به شغلی  مزاحم  و  کاذب 

خواهد شد. 

چرا دستفروشی شغل رسمی شد؟
از  ماه   ۶ با وجود گذشت حدود  فکری:  مریم 
اجرای  برای  انتظار  و  دولت  اقتصادی  جراحی 
از  دقیقی  اظهارنظر  هیچ  هنوز  کاالبرگ،  طرح 
سوی مقامات ارشد دولتی برای زمان اجرای آن و 
یا حذف یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی مشخص 

نشده است.
در  بودجه  و  برنامه  رییس سازمان  این  از  پیش 
رابطه با تصمیم گیری برای ادامه دار بودن پرداخت 
در  کاالبرگ  ارائه  یا  و  تومانی  هزار   ۴۰۰ یارانه 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ گفته بود: هنوز به این مرحله 
نرسیده ایم و فعال کار بر روی منابع و مصارف در 
حال انجام است. باید درآمدها و منابع و حقوق ها 
و... مشخص شود و بحث یارانه ها در تبصره ۱۴ 
زیاد  احتمال  به  ولی  می گیرد،  قرار  بررسی  مورد 
همین میزان یارانه برای سال آینده ادامه داشته باشد.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  میرکاظمی  مسعود 
کاالبرگ   ۱۴۰۲ بودجه  الیحه  در  دارد  احتمال 
تومانی  هزار   ۴۰۰ نقدی  یارانه  و  شود  منتفی 
سامانه  روی  بر  بود:  کرده  عنوان  شود،  ادامه دار 
باید کار شود و سامانه آمادگی پیدا کند و به شکل 
نمونه در یک استان و یا شهری اجرایی شود، اگر 
موفقیت آمیز باشد و مردم استقبال کنند، حتما در 

الیحه بودجه ۱۴۰۲ لحاظ خواهد شد.
آخرین  در  نیز  اقتصاد  وزیر  خاندوزی،  احسان 
این  توضیحات خود درباره کاالبرگ گفته است: 
از دستور کار دولت خارج نشده است،  موضوع 
اما قرار شده گزارش عملکرد دوره آزمایشی در 
که  شود  ارائه  دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد 

چنین شد.
داده  توضیح  مرداد  نوزدهم  در  خاندوزی  البته 
گزارش  شهریورماه  اوایل  است  قرار  که  بود 
اجرا  برای  اقدام  این  فنی  بسترهای  این که چقدر 
در سراسر کشور آماده شده است، توسط وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه های متولی 

به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شود.
وی افزوده بود: پس از آن تصمیم گیری خواهد 
شد که آیا اجرای آن از شهریورماه و یا مهرماه و یا 
چه زمانی آغاز شود، اما تا زمان دقیق تعیین نشده 
باشد، نمی توان دراین باره اظهارنظر و اطالع رسانی 
کار  این  سال  پایان  از  قبل  امیدوارم  اما  داشت، 

عملی شود.
آزادیخواه،  احد  ابهامات،  این  وجود  با  اما 
به  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  سخنگوی 

آقای  به  جلسه ای  در  است:  کرده  اعالم  تازگی 
رییس جمهور گفتیم که اگر دولت بتواند کاالبرگ 
الکترونیکی را احیا کند، می تواند موظف به عرضه 
مرغ گرم در این چارچوب باشد تا از مصرف کننده 

و تولیدکننده حمایت شود.
براساس گفته او، آقای رییس جمهوری نیز اعالم 
اما  نبود،  مهیا  کاالبرگ  زیرساخت های  که  کردند 
آن  ارائه  زیرساخت های  درصد   ۸۵ باالی  اکنون 
فراهم شده و به زودی در کشور عملیاتی می شود.
کمیسیون  قادری، عضو  پیش جعفر  اما چندی 
به  انتقاد  در  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه، 

که  بود  کرده  اعالم  کاالبرگ،  طرح  اجرای  عدم 
مالی  منابع  نبود  طرح،  این  انجام  در  وقفه  علت 

است نه زیرساخت.
وی همچنین از وجود تناقض در تصمیمات در 
ایام بودجه پرده برداشته و تاکید کرده بود: دولت 
ابتدا باید آثار و پیامدهای مالی هر طرحی را برای 
نیاز  اصالحات  اگر  کند،  روشن  نگهبان  شورای 

بود، مجلس دست به کار شود.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس با بیان این که بعید می دانم اجرای کاالبرگ 
باشد،  افتاده  تعویق  به  زیرساخت  نبود  دلیل  به 
تامین  مستلزم  کاالبرگ  طرح  اجرای  بود:  گفته 
دولت  مالی  بار  تا حدودی  امر  این  است.  هزینه 
را افزایش می دهد. اگر تعللی وجود دارد، به دلیل 

همین موضوع است.
قادری افزوده بود: اگر دولت بخواهد کاالبرگ 
بین مردم توزیع کند، باید مبالغ بیشتری نسبت به 

بودجه ای که اختصاص یافته، لحاظ کند.
وی با اشاره به اینکه نمی توان خیلی از انتظارات 
دولت  جاری  هزینه  بود:  گفته  کرد،  برآورده  را 
اعم از حقوق و یارانه ها افزایش پیدا کرده است. 
هم اکنون درآمد دولت پاسخگوی هزینه ها نیست. 
مد  درآمد  افزایش  برای  دیگری  منابع  اینکه  مگر 

نظر دولت باشد.
اینکه اجرای قانون کاالبرگ  تاکید بر  با  قادری 
الکترونیک بر مبنای مابه التفاوت نرخ چهار دسته 
تصریح  است،   ۱۴۰۰ شهریور  با  یارانه ای  کاالی 
ندارد که  قرار  بود: االن دولت در موقعیتی  کرده 
بتواند منابع کاالبرگ را با منابع پیش بینی شده در 

بودجه تامین کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در 
پاسخ به این پرسش که اگر کاالبرگ منتفی شود، 
کرده  اظهار  دارد،  دیگری  حمایتی  طرح  مجلس 

بود: خیر؛ سیاست یارانه نقدی ادامه پیدا می کند.

زمان قطعی اجرای کاالبرگ الکترونیکی کی است؟

و  اقتصادی  امور  وزارت  اقدامات  ادامه  در 
هدف  با  کشور  اقتصاد  مالی  تأمین  برای  دارایی 
کشور  کل  خزانه داری  تورمی،  تبعات  کاهش 
اوراق  و عرضه  انتشار  به  نسبت  در سال جاری 
از  از روش های مختلف  استفاده  با  دولتی  بهادار 
جمله انتشار اسناد خزانه اسالمی و برگزاری ۲۶ 
هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک ها، مؤسسات 
اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار 
سرمایه و سه مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق 
مظنه یابی  سیستم  و  مرکزی  بانک  کارگزاری 

شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرد.
بر این اساس تاکنون در مجموع ۶۱ هزار و ۷۳۶ 
میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی تأمین 
مالی شده که حدود ۲۸ درصد آن از طریق بازار 
تأمین  سرمایه  بازار  طریق  از  درصد   ۷۲ و  پول 
هزارمیلیارد   ۳۵ مبلغ  این،  بر  عالوه  است.  شده 
تومان اسناد خزانه اسالمی نیز منتشر شده که به 
گیرندگان  به  اجرایی  دستگاه های  توسط  مرور 
خزانه  اسناد  احتساب  با  شد.  خواهد  واگذار 
اسالمی، مجموع عملکرد انتشار )اعم از نقدی و 

غیرنقدی( تا ۲۵ مهر ماه جاری معادل ۹۶ هزار و 
۷۳۶ میلیارد تومان است.

تومان  میلیارد   ۷۳۶ و  هزار   ۶۱ مبلغ  مقابل  در 
سال  ابتدای  از  نقدی  اوراق  انتشار  طریق  از  که 
۱۴۰۱ تا ۲۵ مهرماه سال جاری تأمین شده، مبلغ 
۱۱۷ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان توسط خزانه داری 
کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل 
و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است. 
بر این اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط 

دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی است.

نقدینگی جذب شده از طریق انتشار اوراق، منفی است

آگهی فقدان سند مالکیت
قاسمی  محمد  اقای  از  وکالت  به  قاسمی  احمد  اقای 
تسلیم دو برگ فرم استشهادیه گواهی شده شماره ۱۶۹۳۴ 
بروجرد   ۲۲ شماره  رسمی  اسناد  دفتر   ۱۴۰۱/۸/۲۸ مورخ 
مدعی می باشد که ششدانگ پالک ۸۱۴ فرعی از ۲۹ اصلی 
 ۲۳۲ صفحه  ثبت۱۷۰۱۴  ذیل  بروجرد   ۳ بخش  در  واقع 
سند  و  ثبت  مشارالیه  بنام   ۱۳۷۲۳۷ چاپی  سند   ۱۲۳ دفتر 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده است مفقود گردیده است. 
قانون  نامه  آئین  بماده ۱۲۰  الحاقی  باستناد تبصره یک  لذا 
ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شود 
اگر شخصی به نحوی از انحاء مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد می تواند اعتراض خود را کتبآ پس از 
نشر آگهی بمدت ده روز به این اداره تسلیم نماید در غیر 
اینصورت پس از انقضائ مدت قانونی و اعالم گواهی سند 

مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
آدرس ملک: بروجرد – روستای دهنو شاقلی
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