«ابتکار» دالیل افزایش نرخ دالر را بررسی کرد

رهبر انقالب در پیام تبریک به مناسبت هفته بسیج
تأکیدکردند

مشکلگشایی در همه مسائل
با همت بلند ،درستاندیشی
و توکل به خدا
صفحه 2

بازی ارز در زمین سیاست
شرح درصفحه 6

پیشخوان
سرمقاله

آرمان عبدالعالی صبح دیروز اعدام شد

علیرضا صدقی

پایان تلخ
قصه آرمان و غزاله

پایان دوستیهای انتخاباتی
زمین سیاست ،بازیهای گاه عجیب و باورنکردنی خود را
دارد .بازیهایی که از مواجهه تمام قد در عرصه دیپلماسی
داخلی یا خارجی آغاز میشوند و تا مذاکرات پشت درهای
بسته امتداد پیدا میکنند.
توافقهای پنهانی ،زدوبندهای مخفیانه ،پروپاگاندای
عملیاتی ،تخریب و تایید کاذب و… همهوهمه تنها
گوشهای و بخشی از بازیهایی است که در عرصه
سیاست رخ نشان میدهد.
سیاستپیشگان و سیاستورزان از هر کشور و
جامعهای که باشند با این بازیها آشنا هستند تا جایی
که به نظر میرسد نزدیک شدن به نهاد قدرت سیاسی
در کشورها باید از معبر چنین بازیهایی عبور کند .حال
این بازیها گاه وجه داخلی دارد و گاه از منظر بیرونی و
بینالمللی قابل بررسی و ارزیابی است.
از دیگر سو ،تجربه نشان داده برخی بازیکنان کارنابلد
میدان سیاست در مواقعی تمامی معادالت پذیرفته شده
این پوکر خطرناک را تغییر داده و مسیر را به طور کلی
دگرگون میکنند .کارنابلدانی که هر از چندی در جهان
پیدا میشوند و تاثیری شگرف بر ساختار سیاسی و
اجتماعی جامعه جهانی به یادگار میگذارند.
در چنین مقاطعی است که بازیکنان کالسیک و
نامآشنای عرصه سیاستورزی در کشورها ،مبتنی بر بازی
بازیکن تازهوارد تصمیمهایی گاه عجیب ،خطرناک و حتی
نابودکننده میگیرند .گاهی هم همین تصمیمهای عجیب
و خطرناک میتواند یک کشور را از ورطه نابودی و تباهی
بیرون کشیده و افقهایی تازه در برابر دیدگان ناظران و
آحاد جامعه بگشاید.

گروه جامعه :ماجرای غزاله و آرمان را تقریبا همه میدانند.
قصه تلخ سرانجام یک عاشقی و هیجان نوجوانی .این داستان
طوالنی سرانجام بدون پیدا شدن پیکر غزاله ،روز گذشته با اعدام
آرمان به پایان رسید .آرمان و غزاله را دیگر همه میشناسند.
دو نوجوانی که درگیر یک ماجرای عاشقی بودند و هیجانات
و ناآگاهیهای همین سنین باعث کشته شدن غزاله به دست
آرمان شد.
آرمان عبدالعالی ۶ ،سال پیش ،دوست غزاله شکور بود و
پدرش استاد دانشگاه .این دو در ترکیه با هم آشنا شده بودند.

احکام باید معقول باشد
که منجر به شبهه نشود

صفحه 3

صفحه 2

پس از سقوط لیر مقابل دالر صورت گرفت

اعتراضات خیابانی علیه اردوغان
صفحه 7

س جمهوری در جلسه هیئت دولت:
رئی 

حقوقهای نامتعارف در دولت و
شرکتهای دولتی قابل تحمل نیست
صفحه 2

سفرم به ایران بینتیجه بود

جنگ سایهها
ارثیهای شوم برای بایدن

وزارت صمت در حالی دیوار ،شیپور و باما را ملزم به احراز هویت آگهیدهنده
خودرو و احراز وجود خودرو کرده که عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای
مجازی معتقد است این کار عالوه بر اینکه باعث سوق دادن کاربران به اینستاگرام
و تلگرام برای آگهی کردن خودرو خواهد شد ،رویکردی نادرست برای احراز هویت
است.
به گزارش اقتصاد  ،۲۴روز سهشنبه هفته گذشته ۲۵ ،آبان  ،۱۴۰۰وزارت
صنعت ،معدن و تجارت (صمت) نامهای با موضوع «ساماندهی آگهیهای
الکترونیکی خودرو» برای اتحادیه کسب و کارهای مجازی ارسال کرد .این نامه
ازسوی اتحادیه به دیوار ،شیپور و باما ،پلتفرمهای ثبت آگهی آنالین ابالغ شد.
در این نامه با اشاره به «تاثیرگذاری درج آگهیهای غیر واقعی خودرو و
قیمتسازیهای صوری بر اذهان عمومی و ...نگرانی عمومی از گرانفروشی»،
پلتفرمهای درج آگهی خودرو موظف شدهاند بسترهایی را برای احراز هویت
آگهیدهنده و احراز وجود خود خودرو ،تنها با استفاده از سامانه امتا و سماوا
ایجاد کنند.
رفتار دوگانه وزارت صمت در قبال سایتهای آگهی
پلتفرمهای آگهی اعالم میکنند وزارت صمت رفتاری دوگانه درخصوص پیشبرد
منظور خود با آنها در پیش گرفته و قصد دارند در واکنش به آن ،اقداماتی انجام
فزاده ،مدیر اجرایی شیپور میگوید هر سه پلتفرم درحال تنظیم
دهند .نیما اشر 
نامهای در واکنش به اتفاق هستند.
قیمتسازی خودرو در اینستاگرام و تلگرام است
مدیر اجرایی شیپور با بیان اینکه رویکرد دولت در قبال پلتفرمها رویکرد درستی
نیست ،میگوید :در جلسهای که هفته گذشته در وزارت صمت برگزار شد ،نظر
پلتفرمها را خواستند ،اما فردای آن روز ،ابالغیهای به اتحادیه فرستادند و بدون
نظرخواهی ما را ملزم به احراز هویت کردند .پلتفرم درج آگهی کنترل خاصی
نمیتواند روی قیمتهای بازار داشته باشد و قیمتسازیها در اصل ،در فضای
زیرزمینی مانند صفحات اینستاگرامی و کانالهای تلگرام رخ میدهد که نظارتی
روی آنها نیست .درواقع مهاجرت کاربران بهسمت این پلتفرمها نیز از اردیبهشت
سال  ۹۸و با ممنوعیت درج قیمت در سایتهای نیازمندی آنالین شدت گرفت.
هزینه باالی احراز هویت برای پلتفرمهای آگهی
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز گفت :بحث احراز
هویت خوب است فقط باید به گونهای اجرا شود که کاربران پلتفرمها ریزش
پیدا نکنند .این مسئله را بارها پلتفرمها گفتهاند و برای آن هزینه کردهاند .از
طرف دیگر تصوری در دولت وجود دارد که پلتفرمها باعث شدهاند قیمت خودرو
نوسان پیدا کند که در سالهای قبل ما این مسئله را اثبات کردهایم که پلتفرمها
نقشی در نوسان قیمت خودرو ندارند .رضا الفتنسب با بیان اینکه هزینههای این
کار برای پلتفرمهای آگهی زیاد است ،گفت :بحث احراز هویت اگر بخواهد برای
پلتفرمهایی که چند صد هزار آگهی دارند هزینه داشته باشد ،کار سختی است.
الفتنسب با تاکید بر اینکه ما با احراز هویت مشکلی نداریم ،اما باید نظر
پلتفرمها لحاظ شود ،گفت :باید وزارت صمت با مشورت با پلتفرمها روش درستی
را برای احراز هویت پیدا کند نه اینکه دستوری این مساله را پیگیری کند.
تیغ دولت بر گلوی پلتفرمهای نیازمندی آنالین
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت :احراز هویت در
تمام دنیا بر بستر موبایل اتفاق میافتد؛ یعنی فرد موظف است براساس قانون
مسئولیتی که در زمان دریافت سیمکارتش امضا میکند ،آن را در اختیار کسی
قرار ندهد تا جلوی سوءاستفاده با نامش گرفته شود.
الفتنسب با بیان اینکه اگر احراز هویت درست صورت بگیرد باید تکلیف سیم
کارتهای بی هویت روشن شود ،گفت :اپراتورها زیر نظر حاکمیت کار میکنند،
دولت آنجا را رها کرده و فشار را روی پلتفرمها گذاشته است.
نوسان قیمت خودرو ربطی به پلتفرمهای آگهی ندارد
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی ادامه داد :هر وزیر جدیدی
روی کار میآید ما باید ثابت کنیم گرانی خودرو ارتباطی به پلتفرمهای آگهی
ندارد .در این پلتفرمها غالبا نمایشگاهداران به خرید و فروش خودرو مشغول اند.
الفتنسب با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم در این مورد با مرکز اصناف تعامل کنیم
تا نظرات پلتفرمها را اعمال کنند ،گفت :ازسوی مرکز اصناف فشاری بر پلتفرمهای
آگهی است که به صورت دستوری این کار را انجام دهند؛ در حالی که این کار
هزینه زیادی برای پلتفرمها خواهد داشت.
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فروش و توزیع اینترنتی
کاالهای اساسی با قیمت مصوب
افزایش یابد
صفحه 2

معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد:

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی:

نظرات پلتفرمهای آگهی را اعمال کنید

معاون اول رئیس جمهوری
در جلسه ستاد تنظیم بازار:

ادعای گروسی درباره نتایج سفر به تهران

ترامپ بدترین مواضع را علیه ایران داشته است

ادامه درصفحه 2

خبر

رئیس قوه قضاییه:
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گروه بازار و سرمایه  -قیمت دالر در بازار روز چهارشنبه  ۳آذر از ابتدای معامالت روند
صعودی به خود گرفت و حدود  ۴۵۰تومان افزایش قیمت داشت .قیمت دالر در بازار آزاد
ظهر روز  ۳آذر به  ۲۹هزار تومان هم رسید.
دالر روز گذشته به  29هزار تومان رسید ،این عدد از اوایل مهرماه سال  ۱۳۹۹بیسابقه
محسوب میشود .کارشناسان و فعاالن بازار معتقدند چند عامل دست به دست یکدیگر
داده که سبب افزایش قیمت دالر و هیجانی شدن بازار ارز شده است .یکی از این عوامل
صحبتهای اخیر معاون اول رئیس جمهور است .چندی پیش محمد مخبر معاون اول

رئیس جمهور در مصاحبه خود با یکی از خبرگزاریهای گفته است بخش عمدهای از منابع
تخصیصی ارز در سال جاری هزینه شده است .برخیها معتقدند این صحبت به بازار ارز
سیگنال افزایش قیمت میدهد چرا که دولت با محدودیت منابع ارزی روبهرو است .از
سوی دیگر علی طباطبایی ،کارشناس بازارهای مالی درباره افزایش قیمت دالر در گفتوگو
با تجارتنیوز گفته است« :یکی از مهمترین عوامل افزایشی قیمت دالر در بازار ایجاد
هیجان در بازار است .دخالت رئیسجمهور در بازارهای اقتصادی در چند روز گذشته در
کنار پتانسیل رشد نرخ ارز ،از دیگر عوامل افزایش قیمت دالر در روزهای اخیر بوده است.

عزم دولت برای تصویب مالیات بر مجموع درآمد
معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد گفت :یکی از مسائل
جدی ما افزایش دومینووار حقوق کارمندان دولت است چرا
که ما از یکسو حقوق کارمندان را افزایش میدهیم و از سوی
دیگر ،تورم باال میرود.
به گزارش مهر ،هادی سبحانیان معاون سیاستگذاری
وزارت امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه  ۳آذر در
نشست خبری این وزارتخانه با تبیین ابعاد نقشه راه تورمی
وزارت اقتصاد گفت :دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد
که در شاخصهای اقتصادی وضعیت مناسبی نداشتیم.
برای مثال شاخص رشد اقتصادی در سالهای گذشته در
نرخ صفر قرار داشته و نرخ تورم نیز در باالترین نرخ خود
بود .همچنین نرخ تشکیل سرمایه نیز متأسفانه گاها ً به
نرخهای منفی رسیده و بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی
کشور در  ۶ماه نخست سال به مصرف رسیده بود .در کنار
همه اینها ،هزینههای دولت نیز روندی رو به رشد داشت
و تقریبا ً تمام تنخواه سال  ۱۴۰۰مصرف شده بود .در چنین
شرایطی دولت جدید با انبوهی از مشکالت اقتصادی روی
کار آمد که برای ساماندهی این وضع حتما ًباید راهکارهایی
مبتنی بر شناخت دقیق از ریشهها میداد اما متأسفانه
تاکنون اغلب اقدامات اقتضایی بودهاند و به مثابه یک
آتشنشان صرفا ًدر حد خاموش کردن آتش عمل کردهایم.
اگر ما نتوانیم یک رسته از راهکارها و اقدامات اجرایی آن
تدوین کنیم ،عمال ًاقداماتمان اقتضائی خواهند بود.
وی ادامه داد :ما معتقدیم که هماکنون نیازمند اصالح
رابطه میان ملت ،حاکمیت و قوای سهگانه از منظر اقتصادی
هستیم چرا که این بازیگران هر یک وظایف و تکالیفی در
مقابل یکدیگر دارند .اگر نتوانیم اقتصاد را پیشبینیپذیر
کنیم ،سرمایهگذاری کشور تحت تأثیر قرار گرفته و فعالیت
سرمایهگذاران متوقف خواهد شد بنابراین حقی که ملت بر
گردن حاکمیت دارد ،مطالبه پیشبینیپذیری اقتصاد است.
در سالهای گذشته ذائقه سیاستگذاران اقتصادی و مردم به
سمت برنامههای کوتاه مدت سوق پیدا کرده و میخواهند
تمام مشکالت ریشهای اقتصاد را در کوتاه مدت حل کنند به
همین دلیل برای سیاستگذاران نیز اینطور تلقی میشود که
با اقدامات سطحی میتوانند مشکالت ریشهای را حل کنند
اما واقعیت آن است که شاید بتوان با تزریق یک م ُسکن،
عالئم یک بیماری را قطع کرد درحالیکه ریشههای آن قطعا ً
باقی خواهد ماند و دوباره با شدت بیشتری ظهور خواهد
کرد.
معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد افزود :اکنون نیازمند
آن هستیم که در عرصه اقتصاد یک مدیریت واحد وجود
داشته باشد چرا که اقتصاد مانند خودرویی است که باید
یک راننده داشته باشد .ما به عنوان وزارت اقتصاد که متولی
سیاستگذاری اقتصادی در کشور است ،برای پاسخ به
مطالبات مردم در خصوص سیاستهای دولت ،یک برنامه
راه تنظیم کردهایم که باید برای عملیاتی شدن آن ،ارگانهای
مختلف دولت همراهمان شوند.
سبحانیان دو مسئله تورم و رکود را از جمله مسائل مهم
اقتصاد امروز کشور دانست و گفت :در اولین اقدامات
دولت باید این دو شاخص مورد بررسی و مدیریت قرار گیرد.
اگر ما به دنبال کاهش تورم هستیم ،نباید از ایجاد رکود در
کشور هراسان باشیم چرا که تجربه بسیاری از کشورها در
دهههای گذشته نشان میدهد زمانی یک کشور میتواند
به رشد اقتصادی برسد که تورم باالی آن کنترل شود .به

عقیده ما با طراحی این نقشه ،ارائه آن و وحدت سازمانهای
اقتصادی دولتی میتوان به اهداف خود در این دو شاخص
رسید.
وی با بیان اهمیت سازگاری ارگانهای مختلف اقتصادی
افزود :ما نمیتوانیم یک مسیری را در پیش بگیریم که در
تضاد با سیاستهای کالن اقتصاد کشور باشد بنابراین
سازگاری دستگاههای مختلف اقتصادی ،مهمترین نکته در
اجرای این برنامه است چرا که در چنین شرایطی میتوان
چشمانداز مناسبی متناسب با این برنامه متصور شد.
سبحانیان راهکارهای مهار تورم را در دو حوزه کوتاهمدت
و بلندمدت برشمرد و گفت :اقدامات وزارت اقتصاد در
اینباره باید از روز اول آغاز شود اما اثرات آن اقدامات ممکن
است در میانمدت یا بلندمدت ایجاد شود .اقداماتی که ما
امیدواریم در کوتاهمدت بتوان نتایج آن را شاهد بود ،مواردی
همچون کاهش فشار و تراز ارزی و کاهش انتظارات تورمی
است و اقدامات بلندمدت ما نیز در دو حوزه ناترازی بودجه
و انضباطبخشی به خلق پول بانکی مشاهده میشود.
معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد در خصوص کاهش
فشار در تراز ارزی اظهار کرد :دیپلماسی اقتصادی فعاالنهتر
جهل وصول منابع ارزی بلوکه شده ،کاهش ممنوعیتهای
صادراتی ،تهاتر نفت و حذف ارز ترجیحی  ۴۲۰۰تومانی از
جمله راهکارهای مهم ما در این حوزه است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع ارز  ۴۲۰۰تومانی
بیان کرد :ما برای این اقدام نیازمند اقناع مردم هستیم و
باید مردم قانع شوند که تخصیص این منابع به صورت فعلی
منافع ملت را به دنبال ندارد .اگر ما بتوانیم این یارانه را به
مصرفکننده نهایی پرداخت کنیم ،قطعا ًسود بیشتری برای
مردم خواهد داشت.
سبحانیان از عزم وزارت اقتصاد برای کنترل انتظارات
تورمی خبر داد و گفت :یکی از اقدامات مهم وزارت اقتصاد
در این حوزه مربوط به نظام بانکی میشود که طبق اعالم
وزیر اقتصاد ،قرار است فرم قراردادها و فهرست ابربدهکاران
بانکی در اختیار مردم قرار گیرد .در سالهای گذشته این

برای اولینبار است که صورتهای مالی بانکها به صورت
عمومی منتشر میشود بنابراین ما امیدواریم با این اقدامات
بتوان عزم دولت برای مدیریت انتظارات تورمی را نمایان
کرد.
وی با اشاره به کسری بودجه ساالنه کشور گفت :یکی
از دالیل تورم در کشور ما ناترازی بودجه است .برای
مثال حدود  ۳۰۰تا  ۴۰۰هزار میلیارد تومان میزان کسری
بودجه است که برای بودجه  ۱۴۰۰تخمین زده شده است.
اقدامات کوتاهمدت وزارت اقتصاد برای این حوزه را میتوان
در واگذاری اموال و داراییهای دولتی ،تسهیل فروش اوراق
بدهی و وصول حداکثری معوقات بیان کرد البته در همه
نقاط دنیا تأمین کسری بودجه با فروش بدهی اتفاق میافتد
اما در کشور ما به دلیل اینکه حجم باالیی از مطالبات
انباشته در بازار سرمایه وجود دارد ،باید اقداماتمان در این
حوزه با مالحظات بازار سرمایه شکل گیرد .راهکارهای میان
مدت رفع کسری بودجه را نیز میتوانیم در سرفصلهایی
چون کاهش مصارف بودجه و افزایش منابع آن ارائه دهیم.
وی با اشاره به اهمیت انضباط بخشی به مفاد بودجه ادامه
داد :نظام حقوق و دستمزد یکی از اجزای مهم این بخش
است که ما در آن نیازمند هستیم حقوق و دستمزد کارمندان
طبق کارت ملی هر شخص به ذینفع نهایی پرداخت شود.
از سوی دیگر ،با اصالح نظام اداری استخدامی نیز باید در
وضعیت قرارداد کارمندان بازنگری شود.
معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد در خصوص حذف
فرابودجه نیز گفت :طبق بررسیها ،منابع بسیاری در
بودجه وجود دارد که در سرجمع منابع بودجه ذکر نمیشود
و این به معنای آن است که مدیریت این منابع از اختیار
خزانه خارج شده است؛ مصداق آن نیز صندوق توسعه ملی
است که امیدواریم منابع آن وارد بودجه سالهای آتی شود.
سبحانیان با اشاره به راهکارهای وزارت اقتصاد برای
افزایش منابع بودجه گفت :افزایش پایههای مالیاتی یکی
از مهمترین راهکارهای ما در این حوزه است .برای مثال
در خصوص مالیات بر مجموع درآمد جلسات متعددی در

این وزارتخانه برگزار شده البته این موضوع مربوط به امسال
نیست و از دولت گذشته همچنان معطل مانده اما ما به
دنبال تصویب هر چه سریعتر آن هستیم.
عزم دولت برای تصویب مالیات بر مجموع درآمد
وی ادامه داد :با اجرایی شدن تصویب مالیات بر مجموع
درآمد ،میتوان شاهد افزایش درآمدهای مالیات و افزایش
عدالت مالیاتی در کشور بود البته برای افزایش پایههای
مالیاتی ،اقدامات دیگری همچون اصالح نظام مالیاتی
از ممیزمحور به سیستممحور و همچنین ساماندهی
معافیتهایمالیاتیهستیم.
معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد در ادامه در خصوص
مدیریت بازار بورس گفت :ما معتقدیم اگر قرار است بازار
بورس به ثبات برسد باید اقتصاد کشور ،پیشبینیپذیر و از
ابزارهای مختلف برای پوشش ریسک مواد اولیه در بازارهای
مختلف استفاده شود.
وی با اشاره به اهمیت ابر پروژههای پیشران اظهار کرد:
یکی از کلیدیترین برنامههای وزارت اقتصاد این است که
ابر پروژههای پیشران در کشور شناسایی و تأمین مالی
آنها مبتنی بر روشهای غیرتورمی صورت گیرد که این کار
نیازمند یک مدیریت واحد است .معیارهای ما برای تعیین
این پروژهها نیز مواردی همچون ارزآوری ،اشتغال و خلق
مزیت پایدار برای اقتصاد کشور است.
سبحانیان تأکید کرد :آنچه امروز ارائه شد صرفا ًنقشه راه
وزارت اقتصاد است و این به معنای برنامه عملیاتی نیست.
آنچه در ماههای گذشته از طریق ستاد اقتصادی دولت ابالغ
شد آن است که دستگاهها برنامه عملیاتی خود را مبتنی بر
این نقشه راه در حوزههای مختلف با زمانبندیهای مشخص
ارائه دهند.
تصویب مالیات بر خودروهای لوکس در کمیسیون
اقتصادی
وی با اشاره به اقدامات دولت در عرصه اقتصاد بیان کرد:
مالیات بر خودرو و خانههای لوکس یکی از مهمترین مواردی
بود که در دولت قبل به سرانجام مشخصی نرسید .با تالش
تیم اقتصادی دولت سیزدهم در حال حاضر قانون خانههای
لوکس ابالغ شده و قانون مالیات بر خودروهای لوکس نیز
در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده است.
معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد گفت :یکی از اقدامات
مهم دولت اختصاص  ۳۲هزار میلیارد تومان از منابع
هدفمندی یارانهها برای تولید و سرمایهگذاری بوده که اکنون
این مبلغ به دستگاهها واریز شده و تا پایان سال احتماال ً۱۰
هزار میلیارد تومان در این حوزه عملیاتی خواهد شد.
سبحانیان در پایان در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش
حقوق و دستمزد کارمندان دولت توضیح داد :یکی از مسائل
جدی ما افزایش دومینووار حقوق کارمندان دولت است چرا
که ما از یکسو حقوق کارمندان را افزایش میدهیم و از سوی
دیگر ،تورم ناشی از این افزایش حقوق به تمام مردم کشور
وارد میشود .ما به این قائل هستیم که این موضوع باید
هر چه سریعتر کنترل شود ،البته طرحهای جایگزینی در
این رابطه ارائه شده است .برای مثال وزارت اقتصاد پیشنهاد
کرده که مازاد افزایش حقوق کارمندان صرف خرید زمین به
اسم همان کارمندان شود چرا که در چنین شرایطی منابع
ریالی دولت با کیفیت بهتری کنترل میشود البته سازمان
برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی به عنوان متولیان
اصلی این موضوع در حال پیگیری آن هستند.

