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تورم در ایــران در روزهــای اخیر، 
افسارگسیخته تر از همیشه رخ نشان داد 
و افزایش ناگهانی قیمت آرد و گرانی چند 
برابری اقالم پر مصرفی مثل ماکارونی و 
برخی از انواع نان، حتی بیم گرسنگی شمار 
بیشتری از جمعیت کشور را تشدید کرد. 
افزایش قیمتی که طبق معمول، برخی 
آن را کتمان و برخی توجیه اش کردند، 
اما در نهایت کسی آن را به گردن نگرفت و 
اطالعات دقیقی در خصوص چند و چون 

آن اعالم نکرد! 
دیروز علی بهادری جهرمی، سخنگوی 
دولت تاکید کرد که »به هیچ وجه قیمت 
نان برای مردم تا پایان سال تغییر نمی کند 
و رئیس جمهور اجازه گران شدن نان را 
نمی دهد«. همان زمان اما مردم در کوچه 
و بازار انواع نان را بــه قیمت هایی بعضا 
چند برابری خریداری کردند. احســان 
خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیســی 
هم اعالم کرده اســت که »تا پایان سال 
جاری افزایش قیمت مشمول نان سنتی 
برای مردم نمی شــود« و افزایش قیمت 
آرد با هدف جلوگیری از قاچاق اســت و 
دودش به چشم مردم نمی رود. سخنان 
او هم با انتشار تصاویری از قیمت نان های 
خریداری شده از سوی مردم خیلی زود 
از اعتبار ساقط شد. در حالی که بسیاری 
از نرخ نجومی قیمت نان باگت شکایت 
داشتند، بســیاری دیگر فاکتورهایی از 
قیمت خرید انواع نان های سنتی مثل نان 
سنگک و لواش منتشر کردند که بسیار 

بیش از روزهای گذشته عرضه می شد.
گرچه رئیس اتحادیه صنف نانوایان 
سنگکی این اقدام را گران فروشی اعالم 
کرده و خواستار گزارش آنها شده است، 
اما اخبار تکمیلی که قطره چکانی منتشر 
می شود، نشان می دهد که آنچه قرار است 
بر اساس مبلغ دستوری دولت عرضه شود 
آنقدر کم اســت که عمال کفاف مصرف 
روزانه شهروندان را هم نمی دهد و به این 

طریق بسیاری از مردم عمال محبورند نان 
را با نرخ های جدید و با قیمت های چند 

برابر تهیه کنند.
 افزایش قیمت به بهانه جنگ اوکراین 
با شــروع ســال 1401 بحث ها در 
خصوص حذف ارز ترجیحی قوت گرفت؛ 
ارز ترجیحی که بخشی از آن از افزایش 
قیمت آرد صنعتی جلوگیری می کرد. 
اما ســرانجام روز 11 اردیبهشت امسال 
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان 
و مصرف کننــدگان در نامه ای به معاون 
صنایع عمومی خواست قیمت های جدید 
ماکارونی را که افزایش قیمتی نزدیک به 
سه برابر داشته به کارخانه ها ابالغ کند و 
روز بعد هم خبر افزایش قیمت نان باگت 

در فضای مجازی منتشر شد.
هرچند رئیس جمهــور درباره این 
افزایش قیمت، توضیحی نداد، اما حامیان 
او در مجلس و فضای مجازی، با انداختن 
تقصیر بر گردن بحران اوکراین و جنگ 
روسیه، از زیر بار پاسخگویی شانه خالی 
کردند. این در حالی اســت کــه در پی 
جنگ روســیه علیه اوکراین، افزایش 
جهانی قیمت آرد 20 درصد بوده و تورم 
300درصدی که در ایران در حال تجربه 
آن هستیم به نظر قرابت چندانی با بحران 
جهانی ندارد.  این موضوعی بود که اکانت 
روزنامه سابق جامعه نو هم به آن اشاره کرد 
و در توئیتر نوشــت: »تبلیغات حکومت 
می گوید قیمت جهانی گندم 70 درصد 

افزایش یافته، دروغ اســت! پیش بینی 
سازمان خواروبار جهانی چنین نیست 
و افزایــش فعلی هم حــدود 20 درصد 
است. عوام بدبخت باید باور کنند گران 
شــدن 300 درصدی آرد نــه به خاطر 
ناکارآیی حکومت، بلکه به دلیل جنگ 

در اروپاست«.
از سوی دیگر برخی دیگر از حامیان 
افزایش قیمت، نرخ قبلی آرد را موجب 
قاچاق دانســته و افزایــش قیمت آن را 
به نفع مردم ارزیابــی کردند! موضوعی 
که وزیر اقتصاد بارها به آن اشــاره کرد 
و خبرگــزاری فارس هم در گزارشــی 
نوشت: »دولت ساالنه 30 هزار میلیارد 
تومان تنها به گندم و آرد بخش صنعت 
یارانه می داد که محصوالت غذایی مانند 
ماکارونی، بیسکوییت و انواع شیرینی به 
قیمت پایین تری دست مردم برسد، اما 
بررسی ها نشان داد که نه تنها این یارانه 
سر سفره مردم نرســید بلکه به صورت 

قاچاق یا صادرات محصوالت یارانه دار از 
مرز ها خارج  شد. حتی در داخل اینگونه 
محصوالت به قیمت ارزان دست مردم 
نمی رسید و به نظر می رسید که این یارانه 
کالنی که به آرد بخش صنعت تخصیص 
می یافت به هدف نخــورده و هدر رفته 

است«.
 حواشی احتکار ماکارونی ازسوی 

یک مدیر ارزشی!
اما همزمــان با افزایــش قیمت آرد 
صنعتی خبر رسید که یک شرکت مشهور 
ماکارونی با گران شــدن این محصول، 
اقدام به جمــع آوری ماکارونی ها از بازار 
کرده تا بعد از احتــکار، مجدداً با قیمت 
باالتری بفروشــد. خبرگــزاری ایرنا در 
این باره گزارش داده اســت که با تالش 
پلیس امنیت اقتصادی استان البرز ۶70 
تن ماکارونی احتکار شده در شرکت تک 

ماکارون در کرج توقیف شد. 
این در حالی است که بنا به گزارش های 
رسمی رضا مطلبی کاشانی، مالک تک 
ماکارون و چندین شرکت و موسسه عظیم 
است و ارتباطات ویژه ای با مسئوالن عالی 
رتبه و روحانیون سرشناس دارد و حتی 
نامش در شمار هیات امنای حرم مطهر 
رضوی نیز به چشم می خورد. فردی که 
بنا به اظهارات احمد توکلی، نماینده سابق 
مجلس و یاشار سلطانی خبرنگار، از محل 
یارانه آرد منافع زیادی به جیب زده است.

یاشــار ســلطانی،  اخیراً ســندی 

منتشر کرد که نشــان می دهد شرکت 
تک ماکارون بیش از 77 میلیارد تومان 
گرانفروشــی کــرده و در ماجرای اخیر 
گرانی آرد نیز قصد داشــته تا با احتکار 
منافع کالنی به جیب بزند. این در حالی 
اســت که در این بازار پرآشــوب، اغلب 
مصرف کنندگان تکلیف خود را با فردای 
قیمت نان نمی دانند و نگران تهیه آن برای 

روزهای آتی هستند. 
  حذف یارانه کار خودش را کرد

در حالی دولت می گویــد نان مردم 
گران نمی شود و مردم در فروشگاه ها چند 
برابر نرخ همیشه هزینه نان می کنند که 
گویا نمایندگان مجلس هم از آنچه قرار 
است بر سر نان سفره مردم بیاید، اطالع 

چندانی ندارند.
روح اهلل ایزدخواه، نماینده مجلس در 
واکنش به اظهارات وزیر کشاورزی که از 
ارائه یارانه به مــردم به دلیل گران کردن 
آرد خبر داده، در اینستاگرام نوشته است: 
»گران کن و یارانه بده، نســخه وارداتی 

مدیریت اقتصادی«.
ایزدخواه نوشت: »حذف ارز ترجیحی 
کار خودش را می کند. به آقایان گفتم این 
کار تورم دارد؛ گفتند فقط 7 درصد. گفتیم 
تورم از یارانه جلو خواهــد زد. گفتند ارز 
ترجیحی به هدف اصابت نکرده. گفتیم از 
اصالح ساختار تولید شروع کنید نه گران 

کردن. گفتند ارز نداریم«.
این نماینــده مجلــس می افزاید: 
»حاال معلوم شد اوال ارز ترجیحی با تمام 
مشــکالتش به هدف اصابت کرده بود. 
واال نباید شــاهد این گرانی های فاحش 
می بودیم. ثانیا مشــکل کمبــود ارز از 
راه دیگــری قابل حل بــود. ثالثا معلوم 
شــد که نسخه نویســان دولت چقدر 
پیش بینی هایشان از گرانی، واقعی بوده 

است«.
 سهم هر فرد هفت دهم نان سنگک

در حالــی در هفته هــای اخیر بارها 
خبرهایی مبنی بر اینکه قرار است به ازای 
هر کد ملی یارانه نان پرداخت شــود که 

کمتر کسی از جرئیات آن اطالعی دارد. 
گفته می شود در صورت حذف کامل 
ارز ترجیحی گنــدم و آرد، ما به التفاوت 

قیمت فعلی و قیمت جدید افزایش یافته 
از طریق کارت جبران می شود. اما هنوز 
هیچ جزئیاتی از مبلغ یارانه نان اعالم نشده 
و حتی مشخص نیست که یارانه نان، یارانه 
نقدی است که به حســاب سرپرستان 
خانوار واریز می شود و امکان استفاده از آن 
برای مصارف دیگر هم وجود دارد یا اینکه 
سهمیه ای اســت که فقط از آن می توان 

برای تهیه نان استفاده کرد.
اگرچه اطالعاتــی درباره مبلغ یارانه 
نان اعالم نشده، اما احسان ارکانی،  عضو 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس به 
رقم ناچیز یارانه نان اشاره کرده و گفته در 
»طرح کارت نان« دولت حدود هفت دهم 
نان سنگک به ازای هر فرد در نظر گرفته 
می شود، هر چه بیشتر از آن، نان گرفته 

شود، به قیمت آزاد حساب می شود.
به گــزارش تجارت نیــور، در قانون 
بودجه سال 1401، مبلغ یارانه نان حدود 
چهار هزار میلیارد تومان عنوان شــده 
اســت. با توجه به اینکه قرار است به کل 
جمعیت ۸4 میلیون نفری ایران یارانه نان 
پرداخت شود، سهم هر فرد از این بودجه، 
ســاالنه 47 هزار تومان و ماهانه کمتر از 
چهار هزار تومان می شــود؛ معادل یک 

نان سنگک یا کمتر از 10 عدد نان لواش!
این بدان معنی اســت که در صورت 
اجرایی شــدن تمام و کمــال آنچه که 
رئیس جمهــور وعده آن را داده اســت، 
بسیاری مجبورند تا بخشی از نان مصرفی 

خود را خارج از سهمیه تهیه کنند.
آنچه مسلم است، گرانی اقالم اساسی 
و کوچک شدن سبد خانوارهای ایرانی در 
سال های اخیر، روند افزایشی پرشتابی 
یافته است. کوچک شدن سبد خانواده از 
حذف اقالم پروتئینی و میوه و سبزیجات 
و حبوبات آغاز شده و حال به نان و روغن 
رسیده است. حذفیاتی که تبعات فراوانی 

در سالمت و ابعاد دیگر جامعه دارد. 

حذف ارز ترجیحی آرد به بهانه های واهی افزایش قیمت جهانی گندم و قاچاق؛

گران کن ،یارانه بده و ژست کارآمدی بگیر!

خبر

مدیرکل دفتر توســعه منابع فیزیکــی و امور عمرانی 
وزارت بهداشــت با اشــاره به وضعیت پروژه های عمرانی 
نیمه کاره وزارت بهداشــت، گفت: در حال حاضر در کشور 
حدود ۵0 هزار تخت بیمارســتانی در وضعیت فرسودگی 
هستند. در صورت تأمین منابع اعتباری ساالنه معادل 30 
هزار میلیارد تومان برای ســاخت و تجهیز بیمارستان ها، 
امکان نوسازی بیمارستان های فرســوده ظرف پنج سال 
وجود دارد.امیر ساکی در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت 
پروژه های عمرانی نیمه کاره وزارت بهداشت، گفت: حدود 

۵ هزار و 100 پروژه عمرانی جهت توســعه زیرســاخت 
بهداشــت و درمان با زیربنای بالغ بر 12 میلیون مترمربع 
شامل پروژه های بیمارستانی، درمانی، بهداشتی، آموزشی، 
کمک آموزشی، خوابگاه، ورزشــی و ... در سراسر کشور در 
دست اجرا قرار دارد.وی درباره اعتبار مورد نیاز برای اتمام 
این پروژه ها، گفــت: اعتبار مورد نیاز جهــت تکمیل این 
پروژه ها بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان است و اعتبار مورد 
نیاز برای تجهیز آن ها نیز حدود ۵0 هــزار میلیارد تومان 

برآورد شده است.

۲۵۸ پروژه بیمارستانی در دست اجرا
ســاکی ادامه داد: در حــال حاضر تعــداد 2۵۸ پروژه 
بیمارستانی با ظرفیت بالغ بر 4۸000 تخت کل و زیربنای 
بالغ بر 4.۸ میلیون مترمربع با میانگین پیشــرفت فیزیکی 
۶0 درصد در کل کشور و همه اســتان ها، از جمله مناطق 

محروم در دست اجرا قرار دارد. اعتبار مورد نیاز برای ساخت 
این پروژه ها بالغ بر ۵0 هزار میلیارد تومــان و اعتبار مورد 
نیاز برای تجهیزات آن ها، 4۵ هــزار میلیارد تومان برآورد 
شده است.ســاکی درباره وضعیت بیمارستان های فرسوده 
در کشــور و برنامه وزارت بهداشت برای نوسازی یا بازسازی 
این بیمارســتان ها، گفت: مطابق با بررسی های انجام شده، 
در حال حاضر در کشــور حدود ۵0 هزار تخت بیمارستانی 
در وضعیت فرسودگی هستند. طبق برنامه ریزی های انجام 
شــده و تأمین اعتبارات مورد نیاز باید ساالنه 10 هزار تخت 
بیمارستانی تکمیل شــود. در صورت تأمین منابع اعتباری 
ساالنه معادل 30 هزار میلیارد تومان برای ساخت و تجهیز 
بیمارستان ها، امکان نوسازی بیمارستان های فرسوده ظرف 

۵ سال وجود دارد.

ساالنه معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع الزم است

فرسودگی ۵۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور 

در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، 
مبلغ یارانه نان حدود چهار 
هزار میلیارد تومان عنوان 

شده است. به این ترتیب 
سهم هر فرد ایرانی از این 

بودجه، ماهانه کمتر از چهار 
هزار تومان؛ معادل یک نان 

سنگک یا کمتر از ۱۰ عدد 
نان لواش است!

در حالی که در پی جنگ 
روسیه علیه اوکراین، 

افزایش جهانی قیمت آرد 
۲۰ درصد بوده، در ایران 

به این بهانه در حال تجربه 
افزایش ۳۰۰درصدی قیمت 

آرد هستیم!
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سعیده علیپور

وزیر آموزش و پرورش تهدید کرد
تجمعات غیرقانونی می تواند 
همکار فرهنگی را اخراج کند

تداوم تجمعات اعتراضی معلمان سراسر کشور 
در اعتراض به شــرایط 
شــغلی و وضعیــت 
رتبه بندی واکنش وزیر 
آموزش و پرورش را در 

پی داشت.
به گزارش تسنیم، یوســف نوری با اشاره به بند 
23 هیئت تخلفات که تجمعات غیرقانونی می تواند 
همکار فرهنگی را اخراج کند؛ تجمعات قانونی برای 
رســیدن به مطالبات بحق معلمان را حق معلمان 
دانســت و گفت: باید این مــوارد از طریق قانونی 

پیگیری شود.
    

 ایرانی ها سومین 
مردم عصبانی جهان

مؤسســه نظرســنجی بین المللی گالوپ در 
تحقیقی عصبانی ترین 
ملل جهان را در لیستی 
مرتب کرد که بر اساس 
آن، ایرانی هــا پــس از 
مردم ارمنستان و عراق، 

سومین ملت عصبانی جهان هستند.
پس از ایران پاکستان، موروکو و ترکیه قرار دادند.

    
آلودگی هوای خوزستان  

۲۵برابر حد مجاز!
در پــی ورود توده گــرد و غبار به خوزســتان، 
14 شهرستان استان 
درگیر این پدیده شده 
و میزان آلودگی هوا در 
آبادان بــه 2۵ برابر حد 

مجاز رسید.
اداره کل حفاظت محیط زیســت خوزستان، 
میزان غلظت گرد و غبــار با انــدازه 10 میکرون 
)PM10( را در شــهرهای آبادان سه هزار و 74۶، 
سوسنگرد یک هزار و 1۶7، شــادگان یک هزار و 
۸1۹، شــوش یک هزار و 320 گزارش کرد. این در 
حالی است که حداکثر میزان مجاز گرد و غبار 1۵0 

میکروگرم در متر مکعب است.
    

 توانایی »ایران« برای باروری 
تا ۵ سال آینده

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
»ایــران« مــاده یوز 
باروری است و حداقل 
تا ۵ ســال آینده توان 
بــاروری و تولید مثل 

دارد.
علی سالجقه افزود: آنچه اهمیت دارد این است 
که به جمعیت یوزهای در اسارت کشور اضافه شده و 

ما می توانیم ژن این گونه را حفظ کنیم.
    

رئیس پلیس پایتخت مطرح کرد
  گالیه از هزینه گزاف

 صندوق امانات بانک ها
رئیس پلیــس پایتخت گفت: وقتی بــا افراد و 
مالباختــگان صحبت 
می کنیم کــه چرا این 
حجــم از ارز و طال را در 
منزل نگهداری کرده اند. 
این افراد از هزینه گزاف 
صندوق های امانت برای نگهداری از این نوع اموال 
گالیه مند هستند و معتقدند هزینه اجاره صندوق 

امانات باالست.
سردار حســین رحیمی به ایلنا گفت: از حدود 
سه ماه مانده به پایان سال گذشــته برنامه  مبارزه 
هماهنگ پلیس های تخصصی و جدی با سارقان را 
شروع کردیم و در این رابطه توانسته ایم حدود ۶ تا ۸ 

درصد سرقت منزل را کاهش دهیم.
    

»اورژانس یار«؛ طرح جدید 
اورژانس تهران

رئیس مرکز اورژانس تهــران از برنامه ریزی و 
انجام هماهنگی های 
الزم جهت اجرای طرح 
جدیــد »اورژانس یار« 

خبر داد.
یحیی صالح طبری 
به ایســنا گفت: طی این طرح قصد داریم با افرادی 
که پزشک و پرستار هستند یا تحصیالت مرتبط با 
فوریت های پزشکی دارند، همکاری کنیم. اورژانس 
در نظر دارد در هر کوچه یا محله ای چند اورژانس یار 
داشته باشــد تا در زمان ضروری به اورژانس کمک 

کنند.

از گوشه و کنار

»آگهی مناقصه عمومی شماره 2001005265000011«
شهرداری کرج در نظر دارد برابر بودجه مصوب شورای اسالمی شهر, پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

نحوه پرداخت رتبه الزممبلغ سپرده به ریالمبلغ پروژه به ریالشرح پروژهردیف
قرارداد

بهسازی و بازسازی پله های کوچه های اسالم آباد – ۱
 ۵ ابنیه ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰سطح منطقه یک – تا سقف اعتبار

نقدییا ۵ راه و ترابری

۱-سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد: ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 9۰ روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و با واریز 
فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب 7۰۰7۸69۴۸6۲۳ بانک شهر ۲- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب 
ضبط خواهد شد ۳- مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب 7۰۰7۸۵۳۱۳79۵ به نام شهرداری کرج از طریق سامانه الکترونیک دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir می بایست واریز گردد ۴- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت ۱۴:۳۰ تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ جهت خرید اسناد مناقصه 
به سامانه الکترونیک دولت )ستاد( مراجعه نمایند ۵- شرکت کنندگان می بایست ضمن بارگذاری ضمانت نامه شرکت در مناقصه در سامانه ستاد، نسبت به تحویل 
اصل ضمانت نامه تا پایان وقت اداری تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱ به آدرس کرج- میدان توحید - بلوار بالل - دبیرخانه شهرداری کرج واقع در طبقه اول اقدام نمایند 6- در 
صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد، مالک عمل سامانه ستاد خواهد بود 7- پیشنهادات رسیده در مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ در کمیسیون 

عالی معامالت شهرداری کرج مطرح و پس از بررسی و کنترل، برنده مناقصه اعالم خواهد شد ۸- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

*جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۳۵۸9۲۴۲۳-۰۲6 تماس و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمائید./ ۰۴

اداره امور قراردادها و پیمانها-شهرداری کرج

 نصب  نیوجرسی
  به جای گاردیل

 در بزرگراه های تهران 
معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد چرایی 
جایگزینی نیوجرســی به جای گاردیل در 
برخی معابر و بزرگراه های تهران گفت: یکی 
از بزرگترین معضالت در بزرگراه تردد عرضی 
عابرینی است که بیشــتر شامل بی خانمان 
و معتاد هستند. همین مســئله سبب بروز 
تصادف و صدمات جانــی و حتی فوت افراد 
می شود، پس نیوجرســی با همکاری اداره 
کل ایمنی و مهندسی با اولویت معابر پرخطر 

جایگزین گاردریل شد.
به گزارش ایسنا، محمدرضا شیخ بهایی 
افزود: در مکان هایی که تردد عرضی عابرین 
وجود دارد، تصادفات حادثه خیز رخ می دهد 
و همچنین در مسیر کانال ها همچون بزرگراه 
امام علی و یاسینی که کانال آب جنب بزرگراه 
است، نیوجرســی ها جایگزین گاردریل ها 

می شوند.


