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وزیر کشور خبر داد:
تعطیلی سه روزه تهران و کرج در 
صورت موافقت ستاد مقابله با کرونا

وزیر کشــور گفت: 
در صــورت موافقــت 
ســتاد مقابله بــا کرونا 
عالوه بــر تعطیلی آخر 
هفته، ســه روز دیگر به 

تعطیلی تهران و کرج اضافه خواهد شد. به گزارش 
ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی بیــان کرد: یکی از 
پیشنهاد هایی که در این جلســه مطرح شد، این 
بود که بتوانیم عالوه بر تعطیلــی آخر هفته 2 یا 3 
روز دیگر از ستاد مجوز بگیریم تا به تعطیلی تهران و 
کرج اضافه شود.  او کشور خاطرنشان کرد: به نیروی 
انتظامی مأموریت داده شده، عالوه بر جرائمی که در 
دستورالعمل بوده است، در این مقطع اگر خودرویی 

در جاده بود آن را عودت دهد. 
    

خدمات اوتیسم تحت پوشش 
سازمان بیمه سالمت قرار گرفت

مدیرعامــل انجمن 
اوتیســم ایــران گفت: 
پوشش خدمات بیمه ای 
توان بخشــی مربوط به 
افراد اوتیســم توســط 

سازمان بیمه سالمت و سایر سازمان های بیمه گر 
پایه آغاز شد. به گزارش ایرنا، سعیده صالح غفاری 
افزود: با توجه به پیگیری های انجام شده برای پوشش 
بیمه ای خدمات توان بخشی شــامل کاردرمانی، 
گفتاردرمانی و رفتاردرمانی و حمایت های مدیرعامل 
سازمان بیمه سالمت، این خدمات تحت پوشش 
بیمه قرارگرفته اســت. او ادامه داد: بیمه نیروهای 
مسلح نیز خدمات مربوطه را تحت پوشش قراردادند 
تا افراد تحت پوشــش این بیمه نیز از این خدمات 
بهره مند شوند. مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران بیان 
کرد: مصوبه شورای عالی بیمه سالمت نیز در هفته 
اخیر توسط وزیر بهداشت به سازمان های بیمه گر که 
خدمات توان بخشی اوتیسم را تحت پوشش دارند، 
ابالغ شده است. در این ابالغیه بسته خدمتی تعریف 
و کدهای خدمتی نهایی و خالصه شــرح خدمات 
در ســطوح یک، دو و ســه طیف اختالل اوتیسم 

قیدشده است.
    

زالی مطرح کرد: 
 باید در مقابل کرونا 

آرایش جنگی بگیریم
فرمانــده عملیات 
مدیریت بیماری کرونا 
در کالن شــهر تهران، با 
ابراز نارضایتی از وضعیت 
واکسیناسیون در کشور 

تأکید کرد: پروفایل کشــور در برابــر این بیماری 
مطلوب نیست. کشــور در برابر ویروس کرونا باید 
آرایش جنگی به خود بگیرد و در تمام سازمان ها باید 
اقداماتی فراتر ازآنچه تاکنون انجام شده است، صورت 
گیرد. به گزارش خبر آنالین، دکتر علیرضا زالی کشور 
گفت: اگر واکسیناسیون به موقع انجام نشود، شاهد 
خیزهای مجدد کرونا خواهیم بود.  زالی با اشاره به 
اختالل حدود ۱۰ تا ۱۴ روزه در تأمین واکسن، یادآور 
شد: هم اکنون حدود دو هفته از برنامه واکسیناسیون 
کشور عقب هســتیم. وی اظهار امیدواری کرد با 
راه اندازی حدود ۹۰ مرکز تجمیعی واکسیناسیون 

بخشی از این تأخیر دوهفته ای جبران شود.
    

در گفت وگو با ایلنا اعالم شد؛ 
۶ کشته و ۲ مفقودی در حوادث 

جوی اخیر در کشور 
سخنگوی سازمان 
مدیریت بحران کشور 
از کشته و مفقود شدن 
۸ نفر در حوادث جوی 
اخیر در کشور خبر داد.  

»علی بختیــاری« در گفت وگو بــا خبرنگار 
ایلنا درباره حوادث جــوی از تاریخ 23 لغایت 
2٧ تیرمــاه گفــت: در این مدت ۱۰ اســتان 
آذربایجان شــرقی، آذربایجــان غربی، البرز، 
کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان، سمنان، 
مازندران، هرمزگان و کردســتان و همچنین 
3۰ شهرستان در این استان ها متاثر از حوادث 
جوی بوده اند.  وی ادامــه داد: در این مدت به 
٧3٧ نفر امدادرســانی و برای ۱۹۴ نفر اسکان 
اضطراری فراهم شده است همچنین ۴3 نفر به 
محل امن منتقل شده اند.  سخنگوی سازمان 
مدیریت بحران کشور خاطرنشان کرد: در این 
مدت ٦ نفر  شامل ٥ نفر در سیالب و یک نفر به 
دلیل رعد و برق جان خود را از دســت داده اند. 
همچنین 2 نفر در شهر بافت در استان کرمان 

مفقود هستند. 

از گوشه و کنار

نسرین هزاره مقدم

»تورم« همه دســتمزِد مزدبگیران 
شــاغل و بازنشســته را بلعیده است؛ 
دیگر »توانــی« برای بیــش از نیمی از 
جمعیت کشــور باقی نمانده است که 
بتواننــد گرانی های بیشــتر را تحمل 
کنند؛ این گروه عظیم مــردم »واقعاً« 
دیگر نمی توانند از پس یک موج جدید 
گرانی ها بربیایند؛ سفره های مردم دیگر 

به راستی جای قیچی کردن ندارد!
کافیست صدای محمدعلی براتی، 
یک بازنشســته ی حداقل بگیــر را که 
در شهرســتان محروم قروه در استان 
کردســتان زندگی می کند، بشنویم تا 
متوجه شــویم که گرانی بیشتر دیگر از 
اساس »ممکن« نیســت؛ نباید اتفاق 
بیفتد: » این ماه تصمیم گرفتم یک بدهی 
یک میلیون تومانی به یکی از دوستانم را 
بپردازم؛ بدهی مربوط به ٦ ماه قبل بود که 
تاکنون توان پرداخت آن حاصل نشده 
بود. به همین دلیل مجبور شــدیم این 
ماه از خرید بعضی از اقالم  مصرفی ماهانه 
مانند برنج و روغن و.... صرفنظر کنیم تا 
بتوانیم باالخره از عهده پرداخت بدهی 
خود برآییم. این درد دل صادقانه ی من 
را به گوش مســئوالن برسانید و از آن ها 
بخواهید دیگر چیــزی را گران نکنند؛ 

گرانِی بیشتر، نه؛ دیگر نمی توانیم...«
امــا به نظر می رســد هیــچ گوش 
شــنوایی برای شــنیدن این صداهای 
زجرکشیده وجود ندارد؛ ظاهراً دولتی ها 
و نمایندگان مجلس به همراهی گروهی 
از تولیدکننــدگان، عزم خــود را جزم 
کرده اند با حذف ارز دولتی ۴2۰۰ تومانی، 
موج گرانی بیشــتر را در نیمه دوم سال 
به مصرف کنندگان کم درآمد تحمیل 
کنند. این گروه ها تماماً با این استدالل 
پیشروی می کنند که »ارز ۴2۰۰ تومانی 
مفسده می آورد و تولید رانت می کند« و 
این در حالیست که قرار بود با ارز دولتی، 
کاالهای اساسی به قیمت ارزان به دست 
مصرف کنندگان برســد. حال به جای 
نظارت و کنترل بر چرخه ی تخصیص 
ارز دولتــی و برنامه ریــزی دقیق برای 
اختصاص آن به کاالهای اولیه و واسطه اِی 
تولید یا اقالم ضروری سفره های مردم، 
می خواهند »آزادســازی نرخ ارز« را با 
سرعت بســیار پیش ببرند و در همین 
راستاســت که مدام تبلیغ می کنند ارز 
دولتی فساد و رانت به وجود می آورد! اما 
به این سوال پاسخ نمی دهند که ارز آزاد و 
گرانی ارز، واقعاً چه چیز به بار می آورد؛ آیا 
جز فقر بیشتر، سوءتغذیه و عقب ماندگی 
معیشتی، هیچ نتیجه ی دیگری خواهد 

داشت؟!
 حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 

فساد می آورد!
شــانزدهم تیرماه، مهدی طغیانی 
)عضو کمیسیون اقتصادی مجلس( در 
این رابطه گفــت: در بودجه برای حذف 
ارز ۴2۰۰ تومانــی محدودیت یا الزامی 

در خصوص نیمه اول یا دوم سال وجود 
ندارد. در واقع این محدودیت در روزهای 
آخر بررســی بودجــه در صحن علنی 
حذف شد. البته این موضوع در گزارش 
کمیسیون تلفیق بودجه، گزارش دوم 
اصالحی لحاظ شــده بود. بعدا همان 
هم حذف شــد؛ دولت تاکیــد کرد در 
طول سال تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی 
به کاالهای اساسی را حذف می کنم. در 
آن مقطع دولت گفت شما تاریخ ندهید 
و محدودیت زمانــی در این حوزه ایجاد 
نشــود تا با آرامش ایــن فرایند حذف 

تکمیل شود.
وی در خصــوص احتمال 

حذف ارز ۴2۰۰ در دولت 
سیزدهم نیز گفت: بازه 
زمانــی و تاریخ حذف 
ارز ترجیحی در اختیار 
دولــت اســت. دولت 

ســیزدهم نیز زمانی که 
ببیند شــرایط برای این امر 

فراهم شــده اســت آن را حذف 
خواهد کرد.

پیشتر در بهمن ماه ۹۹، عبدالناصر 
همتی )رئیس کل بانک مرکزی ایران( 
با بیان اینکه قیمتگــذاری تولیدات و 
کاالهای با دوام به نرخ ارز حساس است و 
بانک مرکزی طی سال جاری ۹ میلیارد 
دالر ارز ۴2۰۰ تومانــی بــرای تامین 
کاالهای اساسی اختصاص داده است؛ 

اعالم کرده بود: ارز باید تک نرخی باشد 
و رانتی نباشد ولی این کار باید با تدبیر 
انجام شود تا شوک قمیتی به جامعه 
وارد نشــود. مخالف حذف ارز ۴2۰۰ 

تومانی نیســتم، اما باید ابعاد مختلف 
آن دیده شــود و آسیبی به 
زندگی روزمــره مردم وارد 

نشود.
اتفاق دیگر این است که در رسانه ها 
مدام اینگونه وانمود می کنند که »همه 
تولیدکنندگان خواســتار حــذف ارز 
۴2۰۰ تومانی هستند«؛ یعنی آزادسازی 
نرخ ارز که منجر به گران شدن کاالهای 
اولیه و واســطه ای تولید می شود، مورد 
نظر و خواست تولیدکنندگان است؛ این 
پروپاگاندای رسانه ای علیه ارز دولتی نیز 

مشــابه ادعاهای قبلی با این استدالل 
پیش می رود که »کی دیده و کی گرفته! 
ارز دولتی فقط رانت اســت و به دست 
تولیدکننده واقعی یا مصرف کننده ی 

کم درآمد نمی رسد!«
برای نمونه، بیســت و سوم تیرماه، 
ســیداحمد مقدســی )رئیس هیات 

مدیره انجمن صنفی 

گاوداران( گفت: تمام نهــاده مورد نیاز 
تولیدکنندگان بــا ارز ۴2۰۰ تومانی به 
دست آنها نمی رســد و همه دامداران 
خواهان حذف ارز ۴2۰۰ تومانی هستند 
چراکه جز زیان و ایجاد رانت برای عده ای 
خاص، نفعی برای تولیدکننده نداشته 

است.
وی تصریــح کرد: قبــول داریم که 
سطح درآمد و قدرت خرید مردم بسیار 
کاهش یافته و قادر بــه خرید خیلی از 
محصوالت نیستند اما تاوان این اتفاق را 
نباید تولیدکننده بدهد و تولید از دست 
برود. بهتر است دولت برای جبران این 
مساله ارز ۴2۰۰ تومانی را حذف و یارانه 

آن را مستقیماً به مردم بدهد.
همه شواهد و نشانه ها دال بر تالش 
برای حذف ارز ۴2۰۰ تومانی در ســال 
جاری است؛ کمااینکه این پروسه همین 
امروز هم کلید خورده اســت و قیمت 
اقالم ضروری خانوارها یک به یک بعد از 
حذف یارانه ی ارزی، آزادسازی می شود؛ 
تبلیغات برای حذف ارز دولتی در حالی 
باال گرفته که کارشناسان اقتصادِی حامی 
طبقه ی کارگر و همه فعاالن کارگری، 
مخالِف جدِی حذف ارز ۴2۰۰ تومانی 

هستند و می گویند: باید چرخه تخصیص 
ارز تا رســیدن به دست مصرف کننده، 
نظارت و مدیریت شــود تا فساد و رانت 
به وجود نیاید؛ چاره ی »رانتی شدن ارز 
دولتی« این نیست که ارز را آزاد کنیم و در 

این شرایِط بحران معیشتی به مردمی که 
توان نفس کشیدن ندارند بگوییم بروید 
همه اجناس را با ارز آزاد خریداری کنید!
مخالفت کارشناسان اقتصادی با 

آزادسازی نرخ ارز
مرتضی افقه )استاد اقتصاد دانشگاه 
شهید چمران اهواز( که یکی از مدافعان 
ارز ۴2۰۰ تومانی اســت؛ در این رابطه 
با تاکید بر ضرورت نظارت بر چرخه ی 
تخصیص ارز دولتــی می گوید: اگر قرار 
باشد آزادسازی بیشــتر اتفاق بیاورد، 
دیگر آســتانه ی تــاب آوری طبقات 
مردم پشت سر گذاشته خواهد شد، نه 
فقط دهک های فرودســت بلکه طبقه 
متوسط نیز تاب گرانی بیشتر را ندارند و 
با این کار، یعنی آزادسازی کامل نرخ ارز، 
متوسط زدایی از اقتصاد با سرعت بیشتر 

اجرایی خواهد شد.
فرامــرز توفیقی )رئیــس کمیته 
دستمزد کانون عالی شوراها( نیز در این 
رابطه می گوید: از ابتدای ۹۹، زمزمه های 
آزادسازی نرخ مولفه های تاثیرگذار بر 
سبد معیشت به گوش می رسید؛ حاال 
هم ادعا می کنند بزرگ ترین آســیب، 
ارز ۴2۰۰ تومانی است و مفسده ایجاد 

می کند؛ جالب است که در ماه های اول، 
بانک مرکزی، لیست دریافت کنندگان 
ارز دولتی را منتشــر می کرد و در این 
زمینه شفاف ســازی می شد که با فشار 
گروه های مختلف، انتشار این لیست ها 
متوقف شــد! حاال قصد دارنــد هم ارز 
دولتی را حذف کنند و هم همانطور که  
سید احمد مقدسی )رئیس هیات مدیره 
انجمن صنفی گاوداران( درخواســت 
کرده، نرخ گذاری دســتوری و کنترل 
دولت بر قیمت هــا را از میان بردارند؛ 
ایشــان می گویــد می دانیم 
مردم تــوان ندارنــد اما 
نباید قیمت گذاری 
دستوری و ارز دولتی 
در کار باشــد! باید به 
ایشان به عنوان یک 
تولیدکننــده گفت 
اگر می دانید که مردم 
دیگر توان ندارند، پس 
توقــع دارید تولیدات 
گران تر شده ی شما را 
چه کسانی خریداری 

کنند؟!
به گفته توفیقی، یک 
سبد حداقلِی بخورو نمیر، 
امروز به ۱۰ میلیون و ٧٥۰ 
هزار تومان رســیده است؛ 
آنهم در صورتی که خانواده 
کارگری روزی فقط یک 
وعده غذای گرم بخورد 
و دو وعــده ی دیگر را با 
نان و پنیر بگذراند! در 
این شــرایط، مجلس 
نیز همراهِ این به ظاهر 
ن  تولیدکنندگا
است؛ به مردم در 
باغ سبز نشان 
می دهنــد و 
مدام می گویند به جای ارز ۴2۰۰ تومانی 
)که اگر بر آن نظارت شود با یک عدالت 
ذاتی، اثرات آن به همه مصرف کنندگان 
و مردم خواهد رسید(، منابع حاصل از 
آزادســازی نرخ ارز را به مردم »یارانه« 
بدهند و این در حالیســت که این ادعا 
فقط همان در باغ سبز نشان دادن است 
و بس! باید پرسید مگر یارانه پردازی های 
قبلی موفق بوده است؛ مگر ارزش یارانه 
دریافتی مردم با تورم به روزرسانی شده و 
مگر مستحقان واقعی توانسته اند سهمی 
عادالنه از این یارانه ها داشــته باشند؟! 
بیایید گرانی بیشتر به سفره ها تحمیل 
کنند و بعد از مردم بخواهید در بانک ها 
صف بکشند و دست شان را برای یارانه یا 
اعانه دولت دراز کنند؟! آیا این »عدالت« 

است؟!
توفیقی ایــن ادعاهــا را تنها وعده 
و وعید می داند و می گویــد: چهار ماه 
است که دولت قرار اســت سامانه ای 
برای پیگیری شــکایات معترضان به 
حذف یارانه باز کند اما هنوز این اتفاق 
نیفتاده؛ کدام یارانه؛ همه چیز را چند ده 

درصِد بیشتر گران کنند و بعد وعده ی 
یارانه ی چند ده هزار تومانی بدهند! آیا در 
سیاست  گذاری های اقتصادی آقایان، 
محاسبه ی »تاب آوری معیشتِی مردم« 

اساساً هیچ جایگاهی دارد؟!
مرتضی افقه نیــز در ارتباط با این 
دست سیاست های تعدیلی و عواقب 
آن در کشــوری کــه نرخ متوســط 
دســتمزد یک ســوم خط فقر است؛ 
هشدار می دهد و می گوید: اگر این اتفاق 
بیفتد و بازهم تورم بیشتر مخصوصاً به 
کاالهای اساسی تحمیل شود، شاهد 
ریزش دسته جمعی طبقات متوسط 
به زیر خط فقر خواهیم بود؛ دهک های 
فرودست در قعر جدول فقر و در اعماق 
چندکیلومتری خط فقر مطلق دست 
و پا خواهند زد و طبقات متوســط نیز 
ناخواسته به زیر خط فقر رانده می شوند؛ 
این »ریزش طبقاتی« اولین دستاورد 

آزادسازی بیشتر خواهد بود!
تکرار پشت تکرار؛  نفت اما سر 

سفره های مردم نیامد!
همنشینِی »آزاد می کنیم اما یارانه 
می دهیــم« یک گزینه ی تکــراری در 
اظهارات مســئوالن و کاربدســتان در 
بیش از ده سال گذشته است؛ احمدی 
نژاد نیز در ۸۸ زمانی که می خواســت 
هدفمندسازی یارانه ها را با حدف یارانه ی 
حامل های انرژی آغاز کند ادعا کرد قرار 
است پول نفت بیاید بر سر سفره های مردم 
اما در عمل، آزادسازی های یک دهه ی 
گذشته نتیجه ای جز فقیرترسازی مردم 
به خصوص طبقه ی کارگر نداشته است.

 حاال هم نمایندگان مجلس، فعاالن 
اقتصادی، اتاق های بازرگانی و البی های 
قدرتمند آن ها دوباره دور برداشــته اند 
و مدام می گویند ارز را آزاد می کنیم اما 
نگران نباشید قرار اســت به مردم یارانه 
بدهیم! حال سوال اینجاست که وقتی 
یک وعده غــذای گــرم و دو وعده نان و 
پنیر، ماهــی نزدیک به یــازده میلیون 
تومان خرج دارد، چطور قرار است با یارانه 
چند ده یا چند صد هــزار تومانی که به 
برخی از مردم پرداخت می شود )البته اگر 
بشود(، خالءها و کاستی های سبد خرید 
محرومان پر شود، محرومانی که همین 
امروز همان نان و پنیر را نمی توانند بَِخرند 

و سر سفره بگذارند!

سبد معیشت ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان شده است 

مردم »واقعًا« نمی توانند از پس یک موج جدید گرانی برآیند

خبر

مدیرعامل پیشین انجمن حمایت از حقوق 
کــودکان در خصوص تفاوت شــرایط کودکان 
زباله گرد تحت تکفل پیمان کار با دیگر کودکان 
زباله گرد بیان کــرد: طبق مقرراتــی که وجود 
دارد پیمان کاران مکلف هستند کودکان را وارد 
چرخه فعالیت های مربوط به تفکیک زباله نکنند. 
همچنین آن ها مکلف هستند اتباع بیگانه ای که 
فاقد مجوز کار هستند را هم وارد این چرخه نکنند. 

آن دسته از افرادی هم که برای مشارکت در این 
شغل واجد شرایط هستند و به کارگیری می شوند 
حتماً باید بیمه بشوند و از لباس و امکانات مناسب 
به ویژه امکانات ایمنی مناسب هم برخوردار باشند.

 کودکان زباله گرد 
قراردادهای رسمی دارند!

به گزارش میزان، فرشید یزدانی ادامه داد: اما آن 
دسته از کودکان زباله گردی که در چرخه تفکیک 

زباله مشغول به کار هســتند برای عموم جامعه 
در ساعت های صبحگاهی قابل مشاهده هستند 
که مثاًل در سطل های بزرگ زباله سطح شهر در 
حال زباله گردی و تفکیک زباله های  تر و خشک 
هســتند. این دســته از کودکان زباله گرد طبق 
قرارداد کار می کنند و رسمی محسوب می شوند. 
اما آن دسته ای که به صورت مستقل سرگرم این 
کار هستند فعالیت هایشــان از بعدازظهر شروع 
می شود. این دســته از زباله گرد ها که معموالً از 
ساعت دو یا سه بعدازظهر کار را شروع می کنند 
بخش غیررسمی زباله گردان هستند که تابع هیچ 

ضابطه ای هم نیستند.
کودکان زباله گرد غیررسمی و 

آسیب پذیری باال
یزدانی خاطرنشــان کرد: این دسته از زباله 
گردان از امنیت شــغلی برخوردار نیســتند و 

آسیب پذیری این ها هم بســیار بیشتر خواهد 
بود. در این دسته دوم کودکانی که کمتر امکان 
مالکیت آن هــا وجود دارد تعداد بیشــتری را 
تشــکیل می دهند. آســیب هایی که کودکان 
مربوط به این دســته دوم با آن روبرو می شوند 
بسیار فراتر از دســته اول است. چون در دسته 
اول به هــر حــال ضابطه هایی وجــود دارد و 
حداقل هایی رعایت می شــود. درواقع در این 
دسته اول یک حاشــیه امنیت حداقلی برای 

کودکان وجود دارد.
 این فعــال حقوق کودکان اظهــار کرد: در 
دســته دوم هیچ گونه حاشــیه امنیتی وجود 
ندارد. یعنی حتی به آن ها گفته می شــود که 
زباله های کــدام مناطق را بایــد بگردند. ولی 
این کودکان ممکن اســت دچار اشتباه بشوند 
و زباله های منطقه دیگری را هــم بگردند. در 

چنین حالتی به شــدت با آن هــا برخورد های 
خشــن اتفاق خواهد افتاد. گاه حتی مشاهده 
شده پیمانکاران این کودکان را می گیرند و در 
کیوسک هایی زندانی می کنند و بابت رها کردن 
 این کودکان از اربابانی که با آن ها ارتباط دارند 

پول می گیرند. 
این مواردی که من بیان می کنم خاطراتی 
اســت که خود این کودکان زباله گرد برای ما 
تعریف کرده اند. گاهی پیش آمده که یکی از این 
کودکان زباله گرد دچار اشتباه شده و از خیابانی 
که برایش تعیین شده به آن طرف خیابان رفته 
که زباله های آن طرف متعلق به پیمانکار دیگری 
بوده است. در چنین حالتی بدترین نوع برخورد 
با این کودک اتفاق می افتد. واقعیتی که وجود 
دارد ناامنــی در این مجموعه بــرای کودکان 

بسیار باالست.

یک فعال حقوق کودک:

کودکان زباله گرد در معرض خشونت هستند

به گفته رئیس کمیته 
دستمزد کانون عالی 

شوراها، یک سبد حداقلِی 
بخورو نمیر، امروز به ۱۰ 

میلیون و ۷۵۰ هزار تومان 
رسیده است؛ آنهم در 

صورتی که خانواده کارگری 
روزی فقط یک وعده غذای 
گرم بخورد و دو وعده  دیگر 

را با نان و پنیر بگذراند!

مرتضی افقه، استاد اقتصاد 
دانشگاه شهید چمران 

اهواز: با آزادسازی کامل 
نرخ ارز، دیگر آستانه ی 
تاب آوری طبقات مردم 

پشت سر گذاشته خواهد 
شد، نه فقط دهک های 

فرودست بلکه طبقه 
متوسط نیز تاب گرانی 

بیشتر را ندارند و با این کار، 
متوسط زدایی از اقتصاد 
با سرعت بیشتر اجرایی 

خواهد شد
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