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مهران ابراهیمیانوحید حاجی پور

دبي�ر انجم�ن كارخانج�ات صناي�ع لبن�ي 
گفت: س�ازمان برنام�ه و بودجه اب�اغ كرده 
ك�ه 180 ميلي�ارد توم�ان بودجه براي ش�ير 
م�دارس تخصي�ص مي دهد، ام�ا ب�ا توج�ه 
ب�ه تغيي�ر قيمت ه�ا اي�ن رق�م تنه�ا براي 
تأمي�ن 25 نوبت ش�ير مدارس كافي اس�ت. 
رض��ا باك��ري در گفت وگ��و ب��ا »ف��ارس«، در 
مورد وضعيت توزيع ش��ير مدارس ب��ا توجه به 
نزديك شدن سال تحصيلي جديد اظهار داشت: 
فعاًل س��ازمان برنامه و بودجه نامه اي به آموزش 
و پرورش ابالغ كرده كه در آن اعالم ش��ده 180 
ميليارد تومان در رديف بودجه براي شير مدارس 

ديده شده و تخصيص خواهد يافت. 
وي اضافه كرد: اين موضوع در حالي است كه با 
توجه به افزايش هزينه هاي بسته بندي و قيمت 
شير اگر هم اين بودجه واقعاً پرداخته شود، تنها 
مي تواند 25 نوبت ش��ير كل مدارس را پوشش 
دهد، در حالي كه ما در سال هاي قبل براي شش 

ماه بايد 90 نوبت را پوشش مي داديم. 
به گزارش خبرنگار فارس، اين سخنان در حالي 

است كه طي دو سال اخير دولت به دليل آنچه آن 
را كمبود بودجه مي نامد، از توزيع شير در مدارس 

شانه خالي كرد. 
حدود 1۴ ميليون دانش آموز در سراس��ر كشور 
مشغول به تحصيل هستند كه نيمي از اين تعداد 
در س��نين مقطع ابتدايي قرار دارند، ولي همگي 
به دليل قرار داشتن در س��ن رشد نياز به تأمين 
حداقل 70 نوبت ش��ير هس��تند تا بتوانند رشد 
استخواني كامل داشته و جلوي مشكالت پوكي 
استخوان در ميانسالي، پوسيدگي دندان و كمبود 

كلسيم و فقر آهن را تا حدي گرفت. 
به گزارش انس��تيتو تحقيقات تغذيه اي وزارت 
بهداشت نيمي از كودكان در س��ن رشد كشور 
داراي كمب��ود ويتامين D و كلس��يم هس��تند 
كه سبب اختالالت در رش��د و همچنين پوكي 

استخوان مي شود. 
از طرفي با افزايش قيمت لبنيات و حذف يارانه 
شير در طرح هدفمندي يارانه مصرف لبنيات به 
عنوان يكي از ضرورت هاي سفره غذاي خانوار به 

مرور كاهش يافته يا حذف شده است.

دبير انجمن صنايع لبني: 

 بودجه دولتي فقط كفاف توزيع 25 نوبت 
شير را در مدارس می دهد

دالالن سرمايه دار بازارها در تورم و گرانی سهم زيادی دارند

صعود نامتعارف قیمت میوه از باغ تا بازار

حوزه مي�وه و تره بار و كش�اورزي كش�ور با 
دالالني س�رمايه دار، ثروتمن�د و ذي نفوذي 
روبه رو است كه با دستگردان كردن بار ميوه 
قيم�ت را افزايش مي دهند، به نظر مي رس�د 
زمان شناس�ايي ذي نفع نهايي دالل بازي در 
هر بازاري فرا رسيده اس�ت تا مشخص شود 
سود گراني كاال در ايران دقيقًا به جيب كدام 
اش�خاص حقيق�ي و حقوقي دالل م�ي رود. 
 از ح��وزه انتصاب��ات در مجموعه ه��اي دولتي 
گرفته تا بازارها، البي ها و دالالن فعال هستند و 
امروز بخشي از تورم و هزينه هايي كه به بودجه 
مح��دود خانوار تحميل مي ش��ود، دس��تپخت 
همين دالالن و البي هايي اس��ت ك��ه در همه 
بازارها حضور دارند و با دستگردان كردن كاالها 
قيمت آن را به شكل غير طبيعي گران مي كنند 
و در اين ميان نهادهاي قيمتگذار و حامي حقوق 
مصرف كننده در اقتصاد و ناظر اشاره اي به نقش 

دالالن در ش��كل گيري گراني و تورم در اقتصاد 
ايران نمي كنند و تا كنون آنقدر همت نداشته اند 
كه اين دالالن در هر لباس و پست و مقامي كه 
هستند شناسايي و به مردم معرفي شوند. نوسان 
قيمت ها اين روزها مردم را پريش��ان و ناراحت 
كرده اس��ت، زيرا ثبات در بازارها از دست رفته 
اس��ت و وضعيت ش��كل گرفته در بازارها مورد 
اعتراض مردم است در چنين شرايطي دالل بازي 
و سفته بازي براي مردم غير قابل قبول است،  ولي 
با اين ح��ال دالالن ثروتمن��د و ذي نفوذي كه 
هيچ وقت نامي از آنه��ا به ميان نمي آيد هنوز در 
بازار ها فعال هستند و در هر شرايطي سهمشان 

را از بازار طلب مي كنند. 
يكي از بازارهايي كه س��ر و س��امان مناس��بي 
ندارد، بخش ميوه و تره بار است به طوري كه اگر 
يك كش��اورز كه توليد كننده واقعي ميوه است، 
قيمت ها را در ب��ازار ميوه و تره بار و س��پس در 

مغازه ها مشاهده كند، متوجه مي شود كه سود 
اصلي كااليي كه وي توليد كرده اس��ت به جيب 
واس��طه ها و دالالن مي رود، اين در حالي است 
كه هر كاال و ميوه اي در بازار براي خود مافيايي 
دارد. بين ميوه اي كه كشاورز و باغدار به واسطه ها 
مي فروش��د تا ميوه اي كه در تره بار ي��ا مغازه به 
فروش مي رس��د آنقدر قيمت ه��ا اختالف پيدا 
كرده است كه خود كشاورز به عنوان توليد كننده 

ميوه هم نمي تواند از در مغازه ميوه بخرد. 
يك باغدار در گفت وگو ب��ا »فارس« گفت: ميوه 
را با زحم��ات فراوان به ثمر مي رس��انيم، اما 10 
دس��ت بين دالالن ميوه مي چرخد تا به دس��ت 
مصرف كننده برسد و ميوه اي كه كيلويي 3 هزار 
تومان فروخته ايم، در شمال پايتخت تا 20 هزار 

تومان مي فروشند. 
يكي از باغداران نمونه توليد ميوه هاي هسته دار 
كه عالق��ه اي به مصاحب��ه در مورد مش��كالت 

كش��اورزان ندارد، در مورد وضعيت توليد ميوه 
مي گويد: با هزار مشقت انواع نهاده هاي كشاورزي 
را با قيمت هاي دو تا س��ه براب��ر تهيه مي كنيم 
و هيچ كس س��راغي از ما نمي گي��رد. باغدار كار 
خودش را مي كند و دالل هم كار خودش را و در 
اين ميان وزارت جهاد كش��اورزي هيچ اراده اي 

براي ايجاد زنجيره ارزش ندارد. 
وي در توضيح بيش��تر اين موضوع خاطرنشان 
مي كند: اكنون ب��ازار عرضه ميوه م��ا يك بازار 
سنتي است كه ميوه از باغدار تا مصرف كننده 10 
دست جابه جا مي شود و سود اصلي را واسطه ها 
مي برند و تا زماني كه دولت نتواند زنجيره را برقرار 

كند، وضعيت تغيير نمي كند. 
اين باغدار نمونه ميوه هاي هسته دار به صراحت 
گف��ت: تولي��د تا مص��رف م��رده اس��ت و همه 
كش��اورزان، بنكداران و ميادين مي��وه و تره بار 
مي دانند كه وضعيت اين زنجيره به چه ش��كلي 
است. وي پيشنهاد داد كه به راحتي مي توان از 
طريق هماهنگي با سازمان ميادين و ميوه و تره بار 
چند نقطه از پايتخت را در نظر گرفت و از آنجايي 
كه هر كشاورز تنها دو ماه از سال ميوه براي عرضه 
دارد، به جاي آنكه غرفه ها را به نام كشاورز ساالنه 
اجاره دهند، بنا به محصول هر فصل به صورت دو 
ماهه آن را براي عرضه مستقيم در اختيار كشاورز 
هر منطقه قرار دهند كه با توجه به نوع آب وهواي 
ما معموالً از غرب به ش��رق كشور زمان به عمل 

آمدن ميوه هاست. 
اين باغدار در توضيح بيشتر موضوع خاطرنشان 
كرد: به عنوان مثال در فص��ل بهار ميوه منطقه 
كاشان و جنوب كشور به بار مي نشيند، خرداد ماه 
تا مرداد ميوه منطقه شهريار و پس از آن دماوند 

به ثمر مي رسد. 
وي به اين نكته اشاره كرد كه 35 سال است در 
عرصه باغداري و كشاورزي فعاليت مي كنيم و با 
اينكه در توليد ميوه برند هس��تيم و تمام نكات 
بسته بندي و س��ورت بندي را رعايت مي كنيم، 
در بهترين حالت توانستيم ميوه سوپر لوكس را 
كيلويي ۴ تا 5 هزار تومان بفروشيم كه تنها 30 تا 
50 درصد ميوه توليدشده به اين شكل است و 50 
درصد باقيمانده ميوه درجه دو محسوب مي شود 
كه بايد آن را كيلويي 1500 تومان بفروشيم، اما 
شاهديم كه همين ميوه در منطقه نياوران تهران 

كيلويي 20 هزار تومان قيمت خورده است.

 پاياني بر توهم كمك بخش خصوصي
به فروش نفت    

اينكه نفت ايران در بازار نفت قابل شناسايي است يا خير، تبديل به يك 
چالش ميان موافقان و مخالفان عرضه نفت در بورس شده است؛ مخالفان 
روي يك اس��تدالل روش��ن اتفاق نظر دارند كه نفت اي��ران به راحتي 
قابل شناسايي است و ريسك هاي عملياتي و سياسي براي خريداران 
نفت ايران، مهم ترين عوامل در عدم رغبت مشتريان براي همكاري با 

شركت ملي نفت است. 
 API موافقان اما معتقدند مهم ترين عامل در شناسايي نفت ايران درجه
نفت ايران است كه مي توان با اختالط نفت با انواع ديگر نفت خام، اين 
مشكل را برطرف كرد تا ديگر نفت ايران قابل شناسايي نباشد و از اين رو 
پس مي توان يكي از موانع فروش نفت ايران را با كمك بخش خصوصي 
برطرف كرد. از سوي ديگر، گفته مي ش��ود ايران در ميادين مشترك 
نفتي را استخراج مي كند كه همسايگان توليد مي كنند، پس ديگر راهي 

براي شناسايي نفت ايران در مخازن خريداران وجود ندارد. 
براي پاس��خ به اين موضوع بايد گفت درجه API تنها يكي از راه هاي 
شناسايي نفت ايران است و ديگر ويژگي هاي نفت مانند ويسكوزيته، 
آروماتيك يا الفيني بودن نفت و. . . هم براي شناس��ايي نفت ايران در 
دسترس اس��ت، اما مهم ترين ويژگي نفت ايران »واناديوم« و »نيكل« 
نفت است كه به هيچ عنوان قابل تغيير نيست، اين ويژگي، فلزات نفت 
ايران را مشخص مي كند كه با يك آزمايش ساده قابل تشخيص است؛ 
متأسفانه كس��اني كه بر اين باورند شناس��ايي نفت ايران با يك تغيير 
ساده در درجه API قابل تغيير اس��ت، هنوز به درك درست و دقيقي 
از دانش »ش��يمي نفت« نرس��يدند. اين گروه DNA نفت ايران را به 
درجه API محدود كرده اند كه در دني��اي تجارت نفت، چنين القاب 
و برچسب هايي جايگاهي ندارد؛ چراكه حتي مي توان با آزمايش نفت 
كوره، منش��أ پااليش��ي و خوراكي آن را هم با همين شاخص واناديوم 
مي توان شناسايي كرد،  ولي اين  مشكل اصلي فروش نفت نيست. فرض 
كنيم با اختالط انواع نفت، درجه س��بك يا سنگيني نفت ايران تغيير 
يابد و كسي هم پي نبرد اين نفت متعلق به ايران است؛ با تغيير درجه 
API نفت، يا نفت جديدي راهي بازار مي ش��ود يا نوعي نفت شبيه به 

نفت ديگري از انواع نفت خام جهان مي شود. 
اين راهكارهاي سطحي س��عي دارد بازار نفت را به مثابه بازار حبوبات 
در نظر بگيرد در حالي كه بازار نفت بازار ش��ناخته ش��ده با ارتباطات 
محدودي است كه فعاالن آن سال هاست با يكديگر در ارتباط هستند 
و اينگونه نيست كه با يك تغيير ساده در نفت، جاي جديدي براي نفت 
ايران باز شود. حتي اگر فرض بگيريم بخش خصوصي موفق به تغيير 
درجه API شد سؤال اينجاست كه چه خريداري مي خواهد اين نفت 

را خريداري كند؟
خريداران نفت ايران براي اس��تفاده از اين نوع نف��ت جديد كه زمان 
بس��ياري مي برد تا در بازار شناخته شود، با دو ريس��ك بزرگ رو به رو 
هستند. يكي ريسك عملياتي و ديگري ريسك سياسي. براي تشريح 
ريس��ك عملياتي بايد گفت اصوالً هر واحد پااليش��ي، طراحي مدل 
پااليشي خودرا بر اساس نفت مشخصي انجام مي دهد و با توجه به اينكه 
مي خواهد چ��ه فرآورده هايي را توليد كند، نفت خ��ام خود را انتخاب 
مي كند كه اي��ن نف��ت، داراي ويژگي هاي خاص خود اس��ت. اگر اين 
پااليشگاه با نفت درجه API 35 انتخاب كند و ساير ويژگي هاي نفت 
را هم در نظر بگيرد، نمي تواند نفت ديگري را براي  پااليش برگزيند، زيرا 
ميان خوراك و بهره وري پااليشي، رابطه مستقيمي وجود دارد و سود 
پااليشگاه را تعيين مي كند. اين همان ريسك عملياتي است كه اصوالً 
هيچ پااليش��گاهي عالقه ندارد چنين ريس��كي را بپذي��رد، در چنين 
شرايطي شركت هاي پااليش��ي در جست وجوي نفتي خواهند بود كه 
بيشترين ش��باهت به خوراكي را داشته باش��د كه در تأمين آن دچار 

محدوديت شده اند. 
در اين وضعيت، ريسك سياس��ي هم به ميان مي آيد و پااليشگران با 
وجود اينكه مي توانند از روش هاي ديگري براي تداوم تأمين خوراك 
اصلي خود استفاده كنند، اما دس��ت به اين ريسك نمي زنند و ترجيح 
مي دهند با جايگزيني نفت ايران، كمي از بهره وري خود بكاهند، اما با 

جريمه هاي سنگين امريكا مواجه نشوند. 
اما در پاسخ به استدالل فروش نفت ميادين مش��ترك، بايد گفت كه 
منابع تأمين پااليشگاه هاي جهان اغلب مشخص است، همه فعاالن بازار 
نفت مي دانند نفت مورد نياز پااليشگاه اسار هند از چه منابعي تأمين 
ش��ده و داراي چه قراردادهايي هس��تند؛ همچنين بازار نفت با وجود 
اينكه داراي روابط مشخص سياسي – اقتصادي است، از روابط دوستانه 
و ش��خصي هم بهره مي برد كه اطالعات مربوط به قراردادها و منابع را 
هم در اختيار ذينفعان قرار مي دهد. با اين توضيحات بايد گفت اوالً نفت 
ميادين مشترك داراي مشتريان خود است و دوماً در صورت سپردن 
فروش نفت خام اين ميادين به بخش خصوصي، منشا نفت مورد معامله 
تنها با يك تماس قابل شناسايي است. براي رهگيرندگان نفت ايران كه 
آمار دقيق توليد ايران و بارگيري ها را در اختيار دارند، بسيار ساده است 
رهگيري نفت يك ميدان مشترك كه از سوي موافقان عرضه نفت در 

بورس، يك امتياز محسوب مي شود!
البته مجدداً تأكيد مي شود نفت ايران به راحتي قابل شناسايي است، ولي 
اگر مدافعان حضور بخش خصوصي در تجارت نفت معتقدند مي توان 
با تغيير در مختصات نفت ايران، اين مشكل را برطرف كرد بهتر است 
به اين پرسش پاسخ دهند كه آيا ش��ركت ملي نفت خود در بلندينگ 
نفت داراي محدوديت اس��ت و آيا با حضور بخ��ش خصوصي در اين 
عرصه، ريس��ك هاي عملياتي و سياسي مش��تريان نفت ايران به صفر 

متمايل مي شود؟!

 نزاع ساختگي 
میان اقتصاد دانان گرهي باز نمي كند!    

 چند روزي است كه حاميان اقتصادي دولت و اقتصاددانان فعال در دولت، 
فرمان جديدي را در كابين خود در دس��تور كار قرار داده اند. درست مانند 
سياسيون حامي دولت فرمان تاختن با تمام قوا به سمت مخالفان فكري آنها 
در حال اجرا است. ظاهراً آنها كه در اين حلقه اقتصادي سال ها و بلكه دهها 
سال مباني تئوري اقتصادي دولت ها را تنظيم كرده اند، تاب و طاقت شنيدن 
حرف هاي ديگ��ري را ندارند،بنابراين هر كس حرف كارشناس��ي يا حتي 
نقدي بر وضعيت موجود بكند »بي سواد «، » نادان«، »احمق«، »قالبي« و 
ملتهب آفرين است و بايد عليه آن بيانيه صادر كرد يا اگر شخصي غير معروف 

باشد، حرف مردم را زد بايد عكس آن را گرفت و در گوني كرد!
از لحظه اي كه عده اي كارشناس اقتصادي و اقتصاددان نامه اي نوشته اند 
و حداقل در ترسيم فضاي موجود تصوير كامل تري از فضاي رانتي كشور 
ارائه دادند و رهبر انقالب به آن اشاره كردند، تاكنون دهها مطلب در حمله 
به برخي از امضا كنندگان نوشته شده است و به طور غير مستقيم برخي 
از اين اقتصاد دانان را » قالبي « و بي س��واد و التهاب آفرين خطاب كردند.   
چرا ؟ چون از رانت هاي بنگاه هاي بزرگ و مناس��بات پيچيده اي س��خن 
گفته اند كه در بدنه دولت به تصميم گيري هاي عجيب و غريب بدل شده و 

وضعيت موجود در سال جاري را براي مردم رقم زده اند. 
البته منظ��ور و هدف نويس��نده حمايت از يك جريان خ��اص فكري در 
حوزه اقتصادي نيست،اما آنجا نويس��ندگان اقتصادي را وادار به نوشتن 
يادداشت هاي اينچنيني مي كند كه طي س��ه دهه اخير به خصوص بعد 
از جنگ هم��واره جريان فكري نزديك به اقتصاد ب��ازار در مناصب باالي 
مديريتي - اقتصادي حضور داشته اند. از جمله مي توان به افرادي چون، 
آخوندي، نهاونديان، نيلي نعمت زاده، زنگنه، جهانگيري، شريعتمداري و... 

اشاره كرده كه هر كدام از آنها سابقه همكاريشان بيش از 25 سال است. 
 اكنون نيز تمام و كمال در پنج سال اخير افسار اقتصاد در اختيار آنها بوده 
و طيف همفكر آنها نيز روي صندلي هاي س��بز مجلس نشسته است، اما 
باز هم مي گويند كه مشكل اقتصاد كش��ور حاكم شدن تفكر نهادگرا ها يا 

كمونيست هاي مدرن)!( در فضاي اقتصادي و دولت است ! 
گويي آنها بيش از آنكه مديران بلند پايه تصميم س��از در دولت باش��ند، 
آدم هاي بي جاني بوده اند كه هيپنوتيزم شده و ملعبه كارشناسان در سايه 
رها سازي اقتصاد به بهانه اقتصاد بازار آزاد بوده اند. اين نوع نگرش از سوي 
بزرگان حامي طرفدار اقتصاد بازار نه تنها هيچ چش��م انداز مثبتي را براي 
تحول و تغيير ساختارها نشان نمي دهد بلكه بهانه مناسبي براي فرار از زير 
بار مسئوليت التهابات اخير در بازارهاي مختلف از ارز و سكه تا پوشك و 
دستمال كاغذي نيست. بستن گمرك  روي توليد كنندگان و عطاي رانت 
هزاران ميليارد تومان به وارد كنن��دگان و ايجاد بازارهاي چندگانه ارز و... 
همگي نشان از تصميمات اتخاذي در دولت دارد، نه مردان اقتصادي كه 
آنها را مورد حمله قرار مي دهند.  البته در اين ميان حائز اهميت است كه 
مردان در حاشيه اقتصاد كشور كه موسوم به نهادگرا هستند، نيز بايد براي 
مشكالت موجود برنامه هاي مناسبي نشان دهند و گرنه ترسيم و توصيف 
مشكالت موجود كافي نيست. آنها همچنين نبايد در دام دعواي ساختگي 
اقتصاد دانان شكست خورده و مدافعان بنگاه هاي ورشكسته بيفتند.  زيرا 
هر نوع در گيري در اين باره نه فقط نتيجه اي براي اقتصاد ندارد، بلكه نظام 
تصميم سازي را در ورطه تصميمات نشئت گرفته از لجبازي مي اندازد و اگر 
برنامه اي عملياتي و مناسب وضعيت موجود ارائه شود نيز به كناري گذاشته 
خواهد ش��د.  خاصه آنكه در فضاي كنوني كشور، اقتصاد نياز به آرامش و 
نگاهي جامع نگرانه تر از نس��خه هاي متأثر از مناف��ع رانت خواران بزرگ، 
واردكنندگان سفارش شده و بنگاه هاي شبه انحصاري و انحصار كامل دارد. 

مراقب مردم در دعواهاي ساختگي عده اي اقتصاد دان باشيم.

هادی غالمحسینی
   گزارش یک

 پاسخگويی و مقابله با فساد
با برنامه جامع اصالح نظام اداري 

در حالي كه عمده ث�روت و امكانات در اختي�ار بخش هاي دولتي 
و عمومي اس�ت و بهره وري اين بخش به پاس�خگويي و شفافيت 
بس�تگي دارد، معاون رئيس جمهور گفت: ارتقاي پاس�خگويي و 
مقابله با فساد از جمله بند هاي برنامه جامع اصاح نظام اداري است. 
به گزارش صداوسيما، جمشيد انصاري معاون رئيس جمهور و رئيس 
سازمان اداري و اس��تخدامي كشور در ش��وراي اداري استان سمنان 
گفت: اين دس��تورالعمل 10 برنامه اي، دو برنامه جديد دارد كه شامل 
ارتقاي پاسخگويي، شفافيت و مقابله با فساد در نظام اداري و نيز ارتقاي 
بهره وري در نظام اداري و اقتصادي با توجه به ش��رايط فعلي كش��ور 
است. رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به اينكه دولت 
الكترونيك فساد اداري و تماس مردم با كاركنان را كاهش مي دهد، به 
عزم دولت در مقابله با فساد در نظام اداري اشاره و تصريح كرد: تا پايان 
دولت دوازدهم 2 هزار و 200 خدمت دولتي، الكترونيك ارائه مي شود تا 

با قطع ارتباط مردم با كاركنان، سالمت اداري در كشور افزايش يابد. 
جمشيد انصاري افزود: از سال 9۴ تا ابتداي امسال در مجموع 120 هزار 
نفر از بدنه دولت كم شده، ولي به رغم اين كوچك سازي دولت، براي رفاه 
حال مردم و افزايش خدمات دهي به آنها، به نيروهاي وزارت آموزش و 

پرورش و وزارت بهداشت اضافه شده است. 
وي همچنين با اشاره به برخي خبرها درباره حقوق و مزاياي كارمندان 
گفت: كاركنان دولت شرايط بودجه اي را مي دانند و به رغم اينكه دولت 
محدوديت بودجه اي دارد، ولي اين نبايد بهانه اي باشد كه به حقوق و 

مزاياي كارمندان و مديران خود بي توجهي كند.

  خبر

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور افزايش 
حق�وق كارمن�دان را يك�ي از پن�ج بس�ته 
حمايتي دول�ت اعام كرد و گف�ت: هر زماني 
كه بس�ته افزايش حقوق كارمندان به فرجام 
برس�د و نهايي شود، اطاع رس�اني مي شود. 
محمدباقر نوبخت در حاش��يه جلس��ه شوراي 
برنامه ريزي و توس��عه خراسان رضوي در جمع 
خبرنگاران گفت: براي حمايت از مردم و جبران 
آثاري كه نوس��انات بازار ارز در زندگي روزمره 
مردم داش��ته دولت پنج بس��ته حمايتي از يك 
برنامه مقابله با تحريم را در اين خصوص تعريف 

كرده است. 
معاون رئيس جمهور با اشاره به اينكه نخستين 
بس��ته مرتبط اس��ت با تأمين كاالهاي اساسي 
و داروي م��ردم كه به طور كل��ي مي توانيم تمام 
كاالهاي روزمره مردم را در اين بخش دسته بندي 
كنيم، يادآور شد: روز گذشته در جلسه فوق العاده 
ستاد اقتصادي دولت با مسئوليت رئيس جمهور 
تش��كيل و به صورت نهايي اين بسته تأييد شد و 
قرار شد 13 ميليارد دالر براي 25 قلم از كاالهاي 
اساسي و مورد نياز مردم تا پايان امسال اختصاص 

داده شود كه دارو و نهاده هاي كشاورزي هم در 
اين مجموعه قرار مي گيرد. 

وي عنوان كرد: بنابراين افراد جامعه در سراس��ر 
ايران مي توانن��د از اين 25 قل��م كااليي كه نرخ 
ارز آنها بر اساس ۴ هزار و 200 تومان و از سوي 
مسئوالن كنترل مي ش��ود، مصرف كنند و البته 
كه بايد همه كاالهاي اساسي به وفور در اختيار 

همه قرار بگيرد. 
نوبخت با اشاره به اينكه از حقوق بگيران بايد با 
توجه به مشكالت اقتصادي كه در جامعه وجود 
دارد، حمايت شود، افزود: بسته ديگري براي 
حمايت از توليدكنن��دگان داريم و همچنين 
بسته حمايتي ديگري براي پيمانكاران داريم 
كه اين بس��ته ها در دستور س��تاد اقتصادي 
دولت و در قالب بخش��ي از برنام��ه مقابله با 

تحريم است. 
معاون رئيس جمهور ادامه داد: در شرايط سخت 
بايد مردم پش��تيباني كنند تا همچ��ون قبل از 
سد مش��كالت عبور كنيم و هر زماني كه بسته 
افزايش حقوق كارمندان به فرجام برسد و نهايي 

شود، اطالع رساني مي شود.

نوبخت تأييد كرد

 بسته افزايش حقوق كارمندان
به محض نهايي شدن اعالم مي شود

  خبر


