مدیر عامل شرکت گاز گلستان خبر داد:

برخورداری  ۹۹درصد جمعیت روستایی گلستان از نعمت گاز
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گلستان گازداز شدهاند .علی طالبی در نشست خبری با اصحاب رسانه
گلستان سخن میگفت افزود :تمام  ۳۳شهر گلستان و  ۹۲۸روستا از
 ۹۹۸روســتای موجود در استان گازرسانی شــده است .وی افزود:
استان گلســتان با یک میلیون و  ۸۰۰هزار نفر جمعیت ،ساالنه سه
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میشود.سهم خوراکیها و آشامیدنیها از هزینه کل در
ســال  ۲۴.۷ ،۹۳درصد به ثبت رسیده و به طبع سهم
غیر خوراکیها  ۷۵.۳درصد بوده است .بررسیها نشان

 ۳۰۵۰نیروی انسانی برای اورهال پاالیشگاه فعالیت داشتند
آبان ماه آغاز شده است .وی با بیان اینکه برنامهریزی
اولیه ما برای اجرای این طرح  ۳۰روزه بود ،ابراز داشت:
اما به دلیل کاهش تولید ســوخت در کشور و تاکید
مدیرعامل در تسریع اجرای این پروژه زمان تکمیل
آن را به  ۲۰روز کاهش دادیم .رئیــس برنامهریزی،
کنترل و تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان ادامه
داد :این امر با طراحی نــرم افزار “جمع آوری و پایش

اقدام کنند.
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آنالین اطالعات تعمیرات اساســی” محقق شد .وی
با بیان اینکه ما امکان کاهش حجم کار را نداشــتیم،
تصریح کرد :از این رو با اســتفاده از این نرم افزار که
برای اولین بار توسط نیروهای بومی شرکت پاالیش
نفت اصفهان طی  ۲۰روز تولید شــده بود ،وضعیت
تعمیراتی تجهیزات و منابع و تجهیزات استفاده شده
را ثبت میکند ،دادههای این نرم افــزاد در اتاق فکر
تحلیل میشود و نقاط قابل بهبود را شناسایی و فرمان
مناســب برای اعمال تغییرات در فرایند تعمیرات را
صادر میکند .نجمی با بیان اینکه در کنار این نرم افزاد

همکاری گروههای دیگر مانند فنی مهندسی ،خدمات
عمومی و اجتماعی ،بازرسی فنی ،HSE ،بهره برداری،
تعمیرات مکانیکی ،برق و ابراز دقیق نیز باعث کاهش
زمان اجرای این طرح بوده است ،ادامه داد :بر اساس
اعالم مهندسی پاالیش هر روز کاهش زمان اورهال به
تأمین سوخت و افزایش سود کمک میکند.وی تصریح
کرد :برای اجرای تعمیرات اساسی واحدهای تقطیر،
گاز مایع و کاهش گرانروی شماره  ۲عالوه بر یک هزار
و  ۴۰۰نیروی رسمی از یک هزار و  ۶۵۰نیروی جذبی
نیز استفاده شده است.

همزمان با هفته بسیج آغاز شد:

عملیات اجرایی آبرسانی به منطقه دوگنبدان شهرستان نکا

محمد توکلی  /گروه ایران :به مناســبت هفته بســیج و به منظور تأمین آب شرب ساکنان مناطق
باالدســت ،عملیات اجرایی آبرسانی به منطقه دو گنبدان در شهرســتان نکا با حضور مدیرکل فناوری
اطالعات مازندران ،معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب استان ،فرماندار و مدیران
شهرستانی و محلی آغاز شد.

ﻧﻮﺑﺖ اول

ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻘﺪارى از ﻟﻮازم ادارى و ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ و ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح
زﯾﺮ و ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ  www.setadiran.irﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ  1001001352000001و ﮐﺪ
ﻣﺰاﯾﺪه ﮔﺰار ﺷﻤﺎره  1352در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ:
زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر در روزﻧﺎﻣﻪ )ﻧﻮﺑﺖ دوم(1401/9/5 :
زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر در روزﻧﺎﻣﻪ )ﻧﻮﺑﺖ اول( 1401/9/3 :ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ
ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه 1401/9/14 :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  19ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :ﻣﻮرخ  1401/9/26ﺳﺎﻋﺖ  19ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ 1401/9/27 :ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ )ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه اﻟﺰاﻣﺎ ﺗﺎ ﻣﻮرخ  1401/9/26ﺳﺎﻋﺖ  13ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﮐﺖ ﺷﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪه و رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻮه ﻧﻘﺪى ﭘﺲ از ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن در ﻣﺰاﯾﺪه از ﺑﺮﻧﺪه :ﻣﻮرخ 1401/10/3
زﻣﺎن اﻋﻼم ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪه :ﻣﻮرخ 1401/9/28
*ﺣﺪﻧﺼﺎب ﺑﺮاى ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎى ﻣﺰاﯾﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
*اﻋﻼم اﺳﺎﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻋﻼﻧﺎت ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
*ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
ﮐﺎﻧﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﺮﮐﺖ )اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام(baharestan_new_town :
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰwww.baharestan.ntdc.ir :
ﺗﻠﻔﻦ 36861090-96 :داﺧﻠﻰ  209دﻓﺘﺮ ﻓﺮوش

ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن

آﮔﻬﻰدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻋﺎدىﺑﻪﻃﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﺷﺮﮐﺖﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻣﺘﺎﻟﻮرژىﻣﺼﻤﻢاﺻﻔﻬﺎن)ﺳﻬﺎﻣﻰﺧﺎص(

میدهد سهم خوراکی از ســال  ۹۳تا سال  ۹۶مدام رو
به کاهش بوده و در این سال به  ۲۳.۳درصد رسید ،این
رقم کمترین سهم خوراکیها از هزینه کل در سالیان

گذشته محسوب میشود .از نظر مبانی اقتصادی هرچه
درآمد افراد باالتر میرود ،ســهم خوراکیها در ســبد
مصرفیشان کاهش میابد .چراکه اقالم خوراکی عموماً
کاالهای ضروری محسوب میشود و اقالم غیر خوراکی
به نسبت لوکستر هستند .از سال  ۹۴تا سال  ۹۶شاهد
رشد اقتصادی مناسب در کشور بودیم و حجم اقتصاد
ایران در سال  ۹۶به باالترین حد خود رسید که در نتیجه
آن شاهد افزایش درآمد سرانه در کشور بودیم .همانگونه
که شــاهد آن بودیم در این سال ســهم خوراکیها از
هزینه کل خانــوار ایرانی به حداقل خود رســید .اما از
سال  ۹۷شاهد رشد اقتصادی منفی در کشور بودهایم و
حجم حقیقی اقتصاد ایران به طور مداوم کاهش یافته،
همچنین به گفته مقامات رسمی در این چند سال به
توجه به رشد جمعیت و عدم رشــد اقتصادی ،شاهد
کاهش قابل توجه درامد سرانه در کشــور بودهایم .از
همین رو در چند سال گذشته سهم خوراکیها از هزینه
کل خانوار ایرانی مدام افزایش یافته و همانگونه که گفته
شد به باالی  ۲۶درصد که بیشترین مقدار این شاخص
در چند سال گذشته محســوب میشود رسیده است.
همچنین باال بودن تورم خوراکیها در سال گذشته نیز
از دالیل افزایش هزینههای خوراکی در سبد تقاضای
خانوار است.

نکا

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺮاب زاﯾﻨﺪه رود )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  8731ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ،در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1401/9/15راس ﺳﺎﻋﺖ  14در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰى ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن آﺑﺸﺎر ﺳﻮم ،ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺳﺪ آﺑﺸﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﮔﺮدد .ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ
ذﯾﻞ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  99و  102ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 -2ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ
 -1ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﺎم
 -3ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردى ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺮاب زاﯾﻨﺪه رود

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺘﺎﻟﻮرژى ﻣﺼﻤﻢ اﺻﻔﻬﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  19054اﺻﻔﻬﺎن
و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10260399465و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ آﻧﺎن دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  1401/9/15در ﻣﺤﻞ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن داﻧﺸﮕﺎه ،ﮐﻮﭼﻪ ) 11زﻣﺎﻧﻰ( ،ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﭘﺮدﯾﺲ  ،2ﻃﺒﻘﻪ  ،5واﺣﺪ  254ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرس اﺻﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت  129ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرت ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ 1400 اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرسﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ

امین رضایی  /گروه اقتصاد
news@ naslefarda.net

سبکوزنوسهمگینقیمت

آﮔﻬﻰدﻋﻮتﺑﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﺷﺮﮐﺖﺑﻬﺮهﺑﺮدارى
ﻣﯿﺮابزاﯾﻨﺪهرود)ﺳﻬﺎﻣﻰﺧﺎص(ﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ8731
و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ10260298225

ﺷﻨﺎﺳﻪ آﮔﻬﻰ1416413 :

دولت مردد
بین یارانه نقدی و کوپن!

سهم خوراکی در سبد هزینه ایرانیها عجیب سنگینی میکند!

رئیس برنامهریزی ،کنترل و تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان:

رئیس برنامهریزی ،کنترل و تعمیرات شرکت پاالیش
نفت اصفهان گفت ۳ :هزار و  ۵۰نیروی رسمی و جذبی
برای انجام اورهال پاالیشگاه اصفهان فعال شدند.به
گزارش روابط عمومی و بینالملل شــرکت پاالیش
نفت اصفهان ،مهدی نجمی با اشاره به اجرای تعمیرات
اساسی واحدهای تقطیر ،گاز مایع و کاهش گرانروی
شماره  ۲پاالیشگاه اصفهان اظهار داشت :این اقدام از ۸

درباره یک مساله!
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بررسیها نشان میدهد ســهم خوراکی از هزینه کل
خانوار ایرانی شهرنشــین در سال گذشــته ،باالترین
میزان این شاخص از سال  93تا کنون محسوب میشود.
میانگین هزینه یک خانواده شــهری در سال گذشته
 ۹۲میلیون و  ۵۰۰هزار تومان به ثبت رسیده ،این رقم
در سال  ۹۹حدود  ۶۲میلیون تومان بوده است .بر این
اســاس هزینه کل خانوار ایرانی در سال  ۱۴۰۰نسبت
به ســال  ۹۹نزدیک به یک و نیم برابر شده ،البته این
میانگین کل کشــور بوده و به یقین این شاخص برای
دهکهای مختلف متفاوت خواهد بود.
بررسیها نشــان میدهد هزینهای که خانوار ایرانی به
طور متوسط از ســمت اقالم خوراکیها و آشامیدنی
در سال گذشته متحمل شــدهاند ۲۴ ،میلیون و ۶۵۰
هزار تومان بوده است .همچنین هزینه غیر خوراکی و
خدمات نیز  ۶۷میلیون و  ۸۳۸هزار تومان برآورد شده
است .بر این اساس ســهم خوراکیها از هزینه کل در
سال گذشته  ۲۶.۷درصد و سهم غیر خوراکیها ۷۳.۳
درصد بوده که نشان میدهد سهم غیر خوراکی در سبد
هزینهای خانوار مناطق شهری به طور میانگین حدود ۳
برابر خوراکیها و آشامیدنیها است .با این وجود سهم
به ثبت رسیده خوراکیها از هزینه کل در سال گذشته،
باالترین سهم این شاخص از سال  ۹۳تا کنون محسوب

بررسی سه دیدگاه از سه چهره اقتصادی

عکس  :بازار

رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی
مجلس شورای اســامی در گفتوگو با ما به
هدر رفت آبهای سطحی در بارشهای فصلی
اشاره کرد و خطاب به وزیر نیرو بیان داشت :ما
به شما ارادت داریم اما قبول کنید که مدیریتتان
در بخشهای مختلف وزارتخانه آنطور که باید
نیست .بخش آبفای وزارت نیرو در این خصوص
عملکرد غیرقابلپذیرشی دارد.
این نماینده مردم گــرگان و آققال در مجلس
شورای اســامی ادامه داد :مدیریت آبهای
سطحی بر عهده وزیر نیروست اما تاکنون هیچ
برنامهای را در رابطه با آبهای سطحی از ایشان
ندیدیم .وزیر نیرو برای ایــن کار باید به بخش
آبفای وزارت نیرو دستور بدهد.
ســنگدوینی گفت :وقتی بارش فصل زمستان
و پائیزمان اینگونه است اگر بارانی هم میآید
حتماً باید مهارش کنیم حتمــاً باید هدایتش
کنیم ،اما سالهاست که فقط حرفش را میزنیم
و تذکر میدهیم.عضو کمیسیون انرژی مجلس
یازدهم یادآور شد :متأسفانه هدایت و مدیریت
آبهای سطحی در کشــورمان بسیار ضعیف
ناسپاس
است .با این نابلدیهایمان در حقیقت
ِ
رحمت الهی هســتیم .نکته مهمتر اینکه هم
باید ف ّناوری مهار آبهای ســطحی را داشته
باشــیم و هم حالش را داشته باشیم .متأسفانه
این بیحالیها باعث بسیاری از مشکالت برای
جامعه و مردم شده است.

میلیارد و  ۶۰۰میلیون مترمکعب مصرف گاز دارد .به گفته این مسول
گلستانی  ۹۹.۶درصد اعتبارات در بخش گاز امسال جذب شده است.
طالبی در ادامه اظهار داشــت ۹۸.۹ :دهم درصد جمعیت روستایی
گلستان گازداز شدهاند و تنها یک درصد باقیمانده که یا خالی از سکنه
و یا زیر  ۲۰خانوار هستند و گاز رسانی به  ۲۱روستا هم در دست اجرا
است .وی خاطرنشان ساخت :به بیش از  ۱۰۰۰واحد صنعتی عمده
گازرسانی میشود که کارخانه سیمان پیوند و نیروگاه علی آباد دو

مشترک عمده استان هستند.طالبی با بیان اینکه مصرف گاز در کشور
ما پنج برابر میانگین جهانی است ،گفت :ساکنان خانههای ویالیی و
قدیمی که هدررفت گاز در آنها بسیار زیاد است باید نسبت به عایق
بندی منازل اقدامات الزم را انجام دهند.وی با تاکید به اینکه مشکل
تأمین گاز در مصرف خانگی نداریم بیان کرد :در روزهای اوج مصرف
با جایگزین کردن ســوخت مایع در مراکز صنعتی میزان مصرف را
مدیریت میکنیم .مدیر عامل شــرکت گاز گلستان از طرح رایگان
تعمیر و عایق کاری موتورخانههای بخش خانگی و دستگاههای دولتی
توسط شرکت گاز خبر داد و تصریح کرد :متقاضیان برای بهره مندی
از این طرح میتوانند در سایت شرکت گاز نسبت به ثبت تقاضای خود

گزارش

قائمشهر
به مناسبت هفته بسیج انجام شد:

افتتاح و عملیات اجرایی دو طرح آبرسانی در روستاهای قائمشهر

نسل فردا  /گروه ایران:در سومین روز از هفته بسیج و با حضور نماینده مردم در خانه ملت ،معاون مالی
و پشتیبانی آبفا مازندران ،فرماندار و مدیران شهرستانی و خانواده معزز شهدا ،طرح آبرسانی به روستاهای
قائمشهر در قلزمکال افتتاح و عملیات احداث مخزن  ۵۰۰متر مکعبی خطیرکال آغاز شد.

زمستان در راه اســت و کم کم قرار است دولت و
مجلس برنامه بودجه ســال بعد را اعالم ،چکش
کاری و نهایی کنند .این در حالی است که چندین
ماه از جراحی اقتصادی ایــن دولت و انتظار برای
اجرای طرح کاالبرگ گذشته اما هنوز اتفاق مهمی
در این رابطه رخ نداده است .همین کاالبرگ هم
از مجلس وعده گرفته تا در یک استان به صورت
آزمایشی اجرا شود.
خبرآنالین در گزارشــی نوشته که اقتصاد کشور
در حالی به زمان بردن بودجه به مجلس نزدیک
میشــود که به بــاور برخی اقتصــاددان ،دولت
هیچگونه استراتژی مشــخص و دقیقی ندارد و
این موضوع را میشــود در رابطه با بودجهریزی
سال آینده مشاهده کرد؛ اینکه دولت در روزهای
پایانی بودجهریزی ،هنوز تکلیف یارانههای نقدی
یا کاالبرگ را مشخص نکرده است .اینکه آیا سال
آینده منابع مالی همچنان یارانه  ۳۰۰و  ۴۰۰هزار
تومانی واریز خواهد شد یا اینکه شکل پرداخت
یارانهها غیرنقدی میشود.
این در حالی اســت که دولت از ابتدای امســال
فرصت برای تنظیم اقتصاد و برنامهریزی برای سال
آینده را داشت و حاال با  ۸ماه تأخیر گفته میشود
که طرح کاالبرگ قرار است به طور آزمایشی و تنها
در یک شهر اجرا شود.
بنا به اعالم وزیر اقتصاد ،اجــرای طرح کاالبرگ
الکترونیکی طی روزهای آینده به طور آزمایشی
در یکی از استانهای جنوبی کشور آغاز میشود
و به محض اینکه این طرح بــرای کل مردم این
استان با موفقیت اجرا شــود ،میتوان برای کل
کشور نیز آن را تعمیم داد .سید احسان خاندوزی
در یک نشست خبری هنچنین عنوان کرد :طرح
کاالبرگ مشکلی از نظر تأمین منابع ندارد .منابع
آن از طریق نظام یارانه که ماهانه  ۲۸هزار میلیارد
تومان است ،تأمین مالی میشود.
اظهارنظر عجیب میرکاظمی درباره
یارانهها و کاالبرگ
اما ابهامات در رابطه با سیاست و برنامه قطعی دولت
در رابطه با یارانه و کاالبرگ زمانی میشود که در
فاصلهای کوتاه با اظهارات وزیــر اقتصاد ،رییس
سازمان برنامه و بودجه در رابطه با تصمیمگیری
برای ادامــهدار بودن پرداخت یارانــه  ۴۰۰هزار
تومانی و یا ارائه کاالبرگ در الیحه بودجه ســال
آینده اعالم کرد :هنوز به این مرحله نرسیدهایم.
فع ً
ال کار بر روی منابع و مصــارف در حال انجام
است ،اما به احتمال زیاد همین میزان یارانه برای
سال آینده ادامه داشته باشد.
مســعود میرکاظمی در نیمه آبان ماه در پاســخ
به این ســؤال که احتمال دارد در الیحه بودجه
 ۱۴۰۲کاالبرگ منتفی شود و یارانه نقدی ۴۰۰
هزار تومانی ادامهدار شــود ،گفت :بر روی سامانه
باید کار شود و سامانه آمادگی پیدا کند و به شکل
نمونه در یک استان و یا شهری اجرایی شود ،اگر
موفقیتآمیز باشد و مردم استقبال کنند ،حتماً در
الیحه بودجه  ۱۴۰۲لحاظ خواهد شد.
آغاز اجرای طرح در هرمزگان
در این میان ،محســن دهنــوی ،عضو
هیات رییســه مجلس در توئیتی با اشاره به طرح
کاال برگ الکترونیکی ،خبر داد :ماهها اســت که
مجلس ،اجرای طرح کاال برگ را به دولت تکلیف
کرده و با پیگیری قالیبــاف رئیس مجلس ،امروز
جلسهای برای بررسی فنی زیرساخت این طرح در
سازمان برنامه و بودجه برگزار کردیم .اکنون دیگر
تمامی کارشناسان و تیمهای فنی اذعان دارند که
زیرساختها و لوازم فنی طرح تکمیل شده است.
به گفته او ،این طرح ،هفتههای آینده در اســتان
هرمزگان به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد .برای
ما در مجلس مهم است که یارانه اعطایی به مردم
در طول زمان و بر اثر تورم ،ناچیز نشود ،البته حق
هر شخص است که بین دریافت نقدی یا کاالیی
یارانهها انتخاب کند.
برخورد با اقتصاد هیاتی اســت نه
علمی
در همین رابطــه ،مهدی پازوکــی ،اقتصاددان
در گفتوگو با خبرگــزاری خبرآنالین گفت :به
نظر میرســد که دولت اســتراتژی ندارد .یعنی
بزرگترین مشــکل کشور این اســت که دولت
با مشــکالت اقتصادی برخورد هیاتی میکند و
برخورد علمی نــدارد .اص ً
ال باید مطالعه شــود و
ببینند کاالبرگ بهتر است یا یارانهها.
پازوکی بــا بیان اینکه ما هیچ مطالعه درســتی
در هیچ طرحــی نداریم ،عنوان کــرد :برخورد با
موضوعی مثل کاالبرگ که مثل شعار نباید باشد و
موضوع سادهای نیست.
پازوکی با بیان اینکــه بودجه  ۱۴۰۲در روزهای
آینده به مجلس مــیرود ،تصریح کرد :یارانهها یا
کاالبرگ باید در بودجه دیده شده باشد .اگر قرار
است یارانهها بماند یا کاالبرگ باشد ،باید تکلیف
اینها در بودجه مشخص شده باشد.
وی عنوان کرد :برای همین اســت که میگویم
دولت با مسائل اقتصادی برخورد هیاتی دارد و این
در حالی است که نیاز به اصالح داریم.
پازوکی افزود :ما در هنگام بودجهریزی باید برنامه
داشته باشیم و هنوز بعد از یک سال و نیم از فعالیت
دولت ،شاهد هستیم که اص ً
ال استراتژی مشخص
ندارد و دولت نمیداند چه میکند.

