
 فتح نهایی 
در پیش است

فرمان��ده کل س��پاه گف��ت: ام��روز کل 
پوش��ش  تح��ت  اش��غالی  س��رزمین های 
موش��ک های مقاوم��ت اس��ت و ای��ن یعنی 
س��قوط رژیم صهیونیس��تی که البته به اینجا 
ختم نمی ش��ود و فتح نهای��ی حتما به وقوع 
خواهد پیوس��ت. سردار سرلشکر محمدعلی 
جعفری- فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی صبح دیروز در همایش طالیه داران 
اقتص��اد مقاومتی و محرومیت زدایی بس��یج، 
در دانش��گاه تربیت مدرس گفت: بس��یج در 
هم��ه عرصه های اجتماعی نقش تعیین کننده 
و اساس��ی داش��ته و دارد.وی اف��زود: بعد از 
عرصه های امنیتی و نظامی، نقش بس��یج در 
عرصه س��ازندگی تعیین کننده و سرنوش��ت 
س��از اس��ت.جعفری ادامه داد: دشمن روی 
تهدید و فشار و جنگ اقتصادی متمرکز است 
تا مقاومت م��ردم را دچار تردید کند.فرمانده 
کل سپاه خاطرنشان کرد:رابطه مردم و رهبری 
انقالب، یک رابطه دلی است و پیام 9 دی بعد 
از فتن��ه نیز همین بود.وی با بیان اینکه برخی 
مسولین ش��اید توجه نمی کنند که ایستادگی 
روی اص��ول و ارزش ها، مولفه اصلی قدرت 
 ماس��ت، خاطرنش��ان کرد: مش��کل دیگر ما 
ب��ی توجهی نس��بت ب��ه مولفه ه��ای اصلی 
ق��درت در نظام جمهوری اس��المی اس��ت.
فرمانده کل سپاه ادامه داد: زیر بار زور نرفتن 
و باورهای دینی و اقت��دار طلبی مردم ایران، 
مولفه قدرت اس��ت نه بحث های اقتصادی 
و نفت.جعف��ری گفت: امروز ب��ه پیامدهای 
انقالب اسالمی که یک تحول بزرگ جهانی 
است، کمتر توجه می شود.وی افزود: رهبری 
معظم انقالب تاکید می کنند که تغییر قدرتها 
در جه��ان و تبدیل قدرتهای مادی به معنوی 
را خ��وب بفهمیم.فرمان��ده کل س��پاه با بیان 
اینکه نباید عزت و اقت��دار را در بیگانگان و 
دش��منان جستجو کنیم بلکه این امر در ایران 
و دست خداست، اظهار داشت: اگر مسولین 
روی مولفه ه��ای اصلی قدرت و اقتدار ملی 
تمرکز کنند، ش��رایط خیلی عوض می شود.
جعفری گفت: مش��کل ما این است که نگاه 
کالن نداری��م و رهب��ری معظ��م انقالب هم 
به این موضوع تاکی��د کرده اند.وی ادامه داد: 
اگر نگاه کالن و جامع نداشته باشیم در همه 
عرصه ها و تصمیم گیری ها و حتی مذاکرات 
و مسایل هس��ته ای ممکن است دچار اشتباه 
شویم.فرمانده کل س��پاه تصریح کرد: تسلیم 
ش��دن آمریکایی ها در برابر اقت��دار ایران، در 
رفتارش��ان در منطقه و مذاکرات معلوم است 
و مالحظات دش��من در مقابله با ایران کامال 
حس می ش��ود. البت��ه زیاده روی هایش��ان در 
برخی موارد، بخاطر خوی درنده ش��ان است.
جعف��ری در بخش دیگری از س��خنان خود 
گفت: امروز کل منطقه سرزمین های اشغالی 
تحت پوشش موشکهای مقاومت است و این 
یعنی س��قوط رژیم صهیونیس��تی که البته به 
اینجا ختم نمی ش��ود و فت��ح نهایی حتما به 
وقوع خواهد پیوست.فرمانده کل سپاه تاکید 
کرد: جنگ ما فتح فلسطین را بدنبال خواهد 
داش��ت.جعفری افزود: ع��ده ای باور ندارند 
که ملت ایران به خاطر جایگاه مس��تقلش و 
ایستادگی در برابر سلطه گران مورد تهاجم ها 
و فشارهاس��ت ن��ه به خاطر پیش��رفت های 
هس��ته ای و اگر این باور را داش��ته باش��یم، 
ممکن است طور دیگری مذاکره کنیم.وی با 
بیان اینکه رهبری تاکید دارند انقالب همچنان 
در حرک��ت اس��ت، گفت: برخ��ی مخالفان 
داخلی در اوایل انقالب شعار توقف انقالب 
را می دادند و می گفتند به لبنان و فلسطین و 
غیره کاری نداش��ته باشید و به مردم خودمان 
برس��ید.جعفری تصریح کرد: توجه به رفاه، 
اقتصاد و معیش��ت بدون توجه به ارزش های 
اعتقادی و فرهنگی مردم مسئله ای است که 
ما به آن توجه نداریم. مردم ما حاضرند برای 
حفظ اقتدار و ارزشهای خود، فشار اقتصادی 
را تحمل کنند.وی خاطرنشان کرد: وابستگی 
هر مسئولی به اراده مسئول باالترش و یا آرای 
مردم یک مش��کل در نظام اسالمی برای آنها 
بوجود می آورد و آن این است که از عمل به 
تکلیف الهی فاصله می گیرند و توجه شان تنها 
به کسی اس��ت که آنها را نصب کرده است. 
البته توجه به مردم خوب اس��ت و وظیفه هر 
مسئولی است، اما مشکل این است که فقط به 
بخشی از خواست های مردم توجه می شود.
فرمانده کل سپاه افزود: رفاه، آسایش و امینت 
بخش��ی از خواست مردم اس��ت و خواست 
اصل��ی آنها حفظ باورها و اصولی اس��ت که 
بر اساس آن انقالب کردند.جعفری در پایان، 
هفته بس��یج را نقطه عطف انقالب دانست و 
گفت: با این فرمان امام)ره(، انقالب بیمه شد.
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پایان نشست وزیران خارجه ایران و 5+۱

مذاکرات هسته ای 
 تا 10 تیر 
تمدید شد

ضرب االجل یک س��اله ای��ران و ۱+۵ برای 
حل اختالفات بعدازظهر دیروز دوش��نبه باالخره 
پای��ان یاف��ت  و طرفین برتمدی��د مذاکرات برای 
حص��ول توافق جامع موافقت کردند. ش��هر وین 
از روز سه ش��نبه - )27 آبان م��اه( میزبان دهمین 
دور مذاک��رات جام��ع هس��ته ای بین ای��ران و 6 
کشور )آمریکا، فرانس��ه، روسیه،  چین، انگلستان 
و آلمان( بود.روز گذش��ته در ش��رایطی به پایان 
رس��ید که هیئت های دیپلماتیک مذاکراتی فشرده 
و س��نگین را برگزار کردن��د و تمام گزارش های 
رسانه ای حاکی از حساسیت باالی این مذاکرات 
داش��ت.روز گذش��ته هیئت ایرانی با هیئت های 
چین، آمریکا و روس��یه مذاکرات��ی را برگزار کرد 
و نشس��تی س��ه جانبه نیز میان هیئ��ت ایرانی با 
هیئت آمریکایی با حضور کاترین اش��تون برگزار 
ش��د.مهمترین دیدار روز گذش��ته دیدار وزرای 
خارج��ه ایران و آمریکا ب��رای اولین بار طی چند 
روز اخیر بود که به صورت دو جانبه به گفت وگو 
پرداختند. پس از ای��ن دیدار یک مقام نزدیک به 
تی��م مذاکره کنن��ده گفت: در مالق��ات ظریف و 
کری در خصوص موضوعات مختلف هس��ته ای 
و همچنین راه حل ه��ای مربوط به آنها گفت وگو 
و سناریوهای مختلف نیزمورد بحث و تبادل نظر 
قرار گرفت که موضوع نحوه ادامه مذاکرات یکی 
از آنها بود.همچنین روز گذش��ته وزرای خارجه 
ایران و روس��یه به همراه معاونانشان به گفت وگو 
 پرداختند و قرار اس��ت ظری��ف و همتای چینی 
نی��ز دیدار و رایزنی کنند.دیروز با نزدیک ش��دن 
به ساعات پایانی ضرب االجل چهار ماهه توافق 
ژنو بازار ش��ایعات هم داغ شد، از یک سو برخی 
رس��انه ها از حصول توافق س��خن به میان  آورند 
و عده ای هم از حضور حس��ین فریدون در وین 
خبر دادند.برخی منابع غربی هم گزارش دادند که 
ایران و گروه ۱+۵ روز دوشنبه موافقتنامه  شفاهی 
را تح��ت عنوان »توافق سیاس��ی« اع��الم کرده و 
س��پس زمانی دو ماهه برای تعیین جزئیات توافق 
جامع، اختص��اص می دهند.در این میان انتش��ار 
خبر دیدار وزیر خارج��ه آمریکا در وین با وزیر 
خارجه عربس��تان و گفت وگو درب��اره مذاکرات 
هسته ای یکی از مهمترین و جنجالی ترین خبرها 
بود. درهمین حال منابع رسانه ای نزدیک به ایران 
دیدار کری با سعود الفیصل را »غیر سازنده« و در 
راس��تای اهداف رژیم صهیونیستی دانستند. طبق 
توافق ص��ورت گرفته میان دو طرف هر ماه 700 
میلیون دالر از س��رمایه های ای��ران در بانک های 
خارجی آزاد می ش��ود. اما هنوز مشخص نیست 
در ازای این مبلغ ایران چه اقدامات هس��ته ای را 
عالوه بر آن چه در ۱0 ماه گذشته صورت گرفته 
اس��ت انجام خواهد داد.بر اساس توافق اولیه ژنو 
ایران غنی س��ازی 20 درص��دی خود را تعلیق و 
ذخایر اورانیوم غنی شده 20 درصدی اش را نیمی 
به اکس��ید اورانی��وم و نیمی دیگ��ر را رقیق کرد.
هم چنی��ن ایران پذیرفت تا اورانیوم غنی ش��ده ۵ 
درص��دی خود را که از تاریخ اجرای توافق تولید 
می ش��ود به اکس��ید تبدیل کند.عالوه بر این در 
مدت تمدید چهار ماهه توافق ایران پذیرفت تا در 
ازای آزاد ش��دن 2.8 میلیارد دالر از دارایی هایش 
حدود 4 تن از اورانیوم های غنی ش��ده تا کم تر از 

2 درصد را به اورانیوم طبیعی تبدیل کند.

www.Tafahomnews.com

روزنامه اقتصادی صبح ایران

سه شنبه  4 آذر 1393-  2 صفر  1435- سال دهم شماره 2457- قیمت:500تومان

 Tuesday, 25 Nov 2014 Vol.10 - 2457 - price: 5000 Rials

هفته بسیج گرامی باد

برخی تحلیلگران انرژی معتقدند اوپک کارایی 
س��ابق خود را از دس��ت داده و در نشست آینده نیز 
توافقی در خصوص کاهش تولید بین اعضا صورت 
نخواه��د گرفت که در نهای��ت این موضوع موجب 
کاهش قیمت نفت به 60 دالر خواهد شد.اواخر هفته 
جاری یکصد و شس��ت و ششمین نشست اعضای 

س��ازمان کش��ورهای ص��ادر کننده نف��ت در اوپک 
برگ��زاری می ش��ود.این نشس��ت از آن حیث حائز 
اهمیت اس��ت که قیمت جهانی نفت در سراش��یبی 
است و مشخص نیس��ت چه زمانی قرار است بازار 
نفت شاهد تثبیت قیمت ها باشد.نماینده سابق ایران 
در اوپ��ک با بیان ای��ن که پیش بین��ی درباره نتیجه 

اجالس اوپک در پایان این هفته سخت است و اگر 
اعضا بر سر کاهش تولید به تفاهم نرسند اوضاع بدتر 
می شود، می گوید اوپک همچنان توان تاثیرگذاری 
در بازار نفت را مانند گذشته دارد و باید دید که چه 

زمانی تصمیم به استفاده از این توان می گیرد.
ادامه در صفحه 2

اوپک بر سر دو راهی

 حفظ بازار یا کنترل قیمت
متروی تهران 

جهانی شد 

بدهی میلیاردی 
 مشترکان 
به مخابرات

دبی��ر ش��ورای عال��ی هماهنگ��ی ترافی��ک 
شهرهای کش��ور س��اماندهی امداد خودروها را 
یک��ی از مصوبات یکصد و دوازدهمین جلس��ه 
این شورا عنوان کرد و گفت: شهرداری ها مکلف 
ش��دند با همکاری وزارت ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات ش��ماره تلفن یکسانی در سراسر کشور 
برای امداد خودروها در نظر بگیرند. مهدی یدی 
همدان��ی   گف��ت: بر اس��اس م��اده 22 آیین نامه 
تبص��ره )۱( م��اده )3۱( و )32( قانون رس��یدگی 
به تخلفات رانندگی و بن��د 4 ماده )3( آیین نامه 
مدیری��ت ایمنی حمل و نقل و س��وانح رانندگی 
مص��وب هیئت وزیران که در س��الهای 88 و 90 
به تصویب رسیده اس��ت، و ماده )۱3( آیین نامه 
اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو 
وزارت کشور متولی س��اماندهی امداد خودروها 
در ش��هرهای کشور تعیین شده است. وی افزود: 
بر اس��اس یکصد و دوازدهمین مصوبه جلس��ه 
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور از 
ای��ن پس صدور پروانه فعالیت برای تمامی امداد 
خودروها از طریق ش��هرداری ها انجام می شود و 
هیچ امداد خودرویی بدون پروانه شهرداری حق 
فعالیت در ش��هر را نخواهد داش��ت. تعرفه امداد 
خودروها نیز باید به تصویب شورای شهر برسد 
بر این اس��اس ش��هرداری ها و شوراهای اسالمی 
ش��هر می توانند نظارت کافی ب��ر امداد خودروها 
داش��ته باش��ند. وی ض��رورت انج��ام مطالعات 
مهندسی ترافیک برای شهرها را از دیگر مصوبات 
جلسه ش��ورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای 

کشور اعالم کرد و افزود: این شورا در دو جلسه 
موضوعات مطالعات مهندسی ترافیک و قوانینی 
که در مطالعات مهندسی ترافیک شهرهای باالی 
200 ه��زار نفر بای��د انجام ش��ود را به تصویب 
رس��اند که باب جدیدی در مدیریت ش��هری باز 
می کن��د. همدانی تاکید ک��رد: مطالعات در هفت 
گروه دسته بندی ش��ده اند و شهرداری ها موظف 
هس��تند اقدامات خود در شبکه معابر، اصالحات 
هندس��ی، مدیریت چراغ ها، تابلوگذاری ها،  تغییر 
جهت در معابر و مدیریت پارکینگ ها و پارک های 
حاشیه ای را بر اساس مطالعات انجام شده اجرایی 
کنند و از انجام اقدامات سلیقه ای پرهیز کنند. در 
حقیقت با این مصوبه تمامی اقدامات شهرداری ها 
پش��توانه مطالعاتی خواهند داش��ت. دبیر شورای 
عال��ی هماهنگ��ی ترافیک ش��هرهای کش��ور با 
اش��اره به تصویب دس��تور العمل ضوابط صدور 
گواهینام��ه برای راهبران قطار توس��ط ش��ورای 
عالی هماهنگی ترافیک در س��ال ۱39۱ گفت: با 
توج��ه به تجربیاتی که در س��الهای اخیر در مترو 
تهران و مشهد بدس��ت آمده است، بزودی قطار 
شهری در شهرهای شیراز،  تبریز،  اصفهان و اهواز 
راه اندازی می ش��ود و از این رو اصالح دس��تور 
العمل انتخاب، آموزش و سنجش مهارت صدور 
گواهینامه راهبری قطارهای برقی شهری و حومه 
ای )مسافربری( در دستور کار شورای عالی قرار 
گرفت. وی افزود: ضرورت داشت با تجربیاتی که 
بدس��ت آمده ضوابط مربوط به صدور گواهینامه 
راهبران قطارهای ش��هری اص��الح می گردد؛ بر 

همین اساس با مشارکت شهرداری تهران، مشهد 
و س��ایر کالن ش��هرهایی که دارای قطار شهری 
هس��تند اصالح ضوابط مورد تصویب ش��ورای 
عال��ی هماهنگی ترافیک ش��هرهای کش��ور قرار 
گرفت. همدانی همچنین دس��تور العمل انتخاب، 
آموزش، س��نجش مه��ارت و ص��دور گواهینامه 
راهبری ماشین آالت نقلیه ریلی کمکی را آخرین 
مصوبه این جلسه ش��ورای عالی خواند و افزود: 
اف��رادی که در راهبری ماش��ین آالت نقلیه ریلی 
کمکی و دستگاه هایی که در ساخت و بهره برداری 
از سیس��تم های ریلی به کارگیری می شوند؛ باید 
گواهینامه داش��ته باشند و گواهینامه شان تابع یک 
نظام آموزشی باشد. وی تاکید کرد: این مصوبه نیز 
با مشارکت شهرداری هایی که دارای قطار شهری 
هس��تند تهیه و به تصویب شورای عالی رسید. به 
این ترتی��ب از این پس هرگونه گواهینامه چه در 
م��ورد راهبری قطارهای ش��هری و چه در مورد 
ماش��ین آالت نقلیه ریلی کمکی باید بر اس��اس 
دستور العمل تعیین شده صادر شود. دبیر شورای 
عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ادامه داد: 
این دستور العمل نسبت به دستور العمل های قبلی 
قدری سخت گیرانه تر است تا افرادی که انتخاب 
می شوند از مهارت کافی برخوردار باشند. قطعا با 
توجه به اینکه عده زیادی از شهروندان در صورت 
اشتباه راهبر سالمتشان به خطر می افتد، سعی شده 
تا بر روی مسائل آموزشی تاکید بیشتری صورت 
گیرد و از افرادی که شرایط جسمی مناسب تری 

برخوردار هستند استفاده شود.

وزیر اسبق بهداشت با اشاره به اجرای طرح 
تحول س��المت و همچنین ش��روع فاز سوم این 
طرح ک��ه مربوط به تعرفه های جدید س��المت 
اس��ت از نحوه اجرای بزرگترین پروژه سالمت 
انتقاد کرد.به دنبال اجرای طرح تحول س��المت 
که از ۱۵ اردیبهش��ت 93 در سطح بیمارستانهای 
دولتی و دانش��گاهی سراس��ر کش��ور آغاز شده 
است، برخی دس��ت اندرکاران و صاحب نظران 
حوزه سالمت، به ش��یوه اجرای این طرح انتقاد 
کرده اند. در این بین، دکتر مس��عود پزشکیان که 
در دولت دوم اصالحات، وزیر بهداشت بوده و 
در حال حاضر نیز عضو کمیس��یون بهداشت و 
درمان مجلس است، به شدت اجرای این طرح را 
زیر سئوال برده و نسبت به تبعات و آسیب های 
آن هش��دار داده است.پزش��کیان گفت:  ممکن 
است بیماری ۱0 بار به یک پزشک مراجعه کند 

و پزش��ک نتواند مشکل بیمار را تشخیص دهد. 
با هر بار مراجعه ای که پزشک نمی تواند مشکل 
بیمار را تش��خیص دهد آیا بای��د بیمار پرداختی 
داش��ته باش��د، این غلط اس��ت . نهایتا راهی که 
م��ا می رویم در خری��د خدمت با این روش راه 
پرهزینه ای است.پزش��کیان در خصوص ریشه 
زیرمیزی چیس��ت؟  افزود :کم بودن درآمد است 
ی��ا تناقص و ش��کاف در درآمدها؟ این که گفته 
می ش��ود ریش��ه زیرمیزی تعرفه هاست، حرفی 
است که می خواهند در ذهن جامعه ایجاد کنند.
پزش��کیان در ادامه افزود: با برنامه ای که دولت 
پیش گرفته اس��ت ممکن است آرامش نسبی در 
امر درمان ایجاد ش��ود اما ب��ه تدریج هزینه ها با 
ش��دت بیشتری افزایش خواهد داشت به طوری 
که ن��ه دولت قادر خواهد بود ای��ن هزینه ها را 
پرداخت کند و نه مردم.بر اس��اس آمار سال 88 

در حالی که در کش��ورهای توس��عه یافته درآمد 
پزش��کان متخصص��ان کمت��ر از 2 براب��ر درآمد 
پزش��کان عمومی اس��ت در ایران شاهد درآمد 
حداقل بیش از ۵ برابر پزش��کان متخصص در 
مقایس��ه با پزش��کان عمومی هس��تیم.بر اساس 
کتاب جدی��د تعرفه های س��المت، پزش��کان 
متخص��ص عض��و هیئ��ت علم��ی ج��دای از 
حق��وق هیئت علمی درآمدش��ان از کارانه های 
بیمارس��تان آن هم از هر بیمارستان بالغ بر 2.۵ 
برابر می ش��ود. به طور مثال کارانه حداقل ۱0 
میلیون تومانی هر پزش��ک به 2۵ میلیون تومان 
در ه��ر م��اه افزایش خواهد یافت. )بخش��ی از 
بیانیه س��ازمان نظام پرس��تاری (با اجرای کتاب 
جدی��د تعرفه ها حداقل دریافتی یک متخصص 
با حداکثر دریافتی یک پیراپزش��ک بیش از ۵0 

برابر اختالف خواهد داش��ت.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور: 

امدادخودروها ساماندهی می شوند

انتقاد وزیر اسبق بهداشت از بزرگ ترین پروژه سالمت

ش��رکت راه آه��ن ش��هری ته��ران و 
حومه)مت��رو( در بخش توس��عه خطوط در 
حال س��اخت به رتبه دوم جهان صعود کرد. 
همزمان با رکوردشکنی این شرکت در پیشبرد 
عملیات حفاری و س��اخت تونل و ایس��تگاه 
در 6 پ��روژه )4 پروژه داخل ش��هر و 2 پروژه 
خطوط اقماری( به طول حدود 200 کیلومتر 
و فاصل��ه زی��اد جمهوری اس��المی ایران در 
منطقه خاورمیانه با دیگر کشورها از نظر دارا 
بودن خطوط مترو و خطوط در حال ساخت 
و جایگاه مهم کش��ورمان در میان کشورهای 
دارنده سیس��تم حمل و نقل مت��رو، معاونت 
تحقیقات فنی ش��رکت مترو به استناد آمارها 
و اطالع��ات اتحادیه بین المللی حمل و نقل 
عمومی)UITP ( گزارش��ی مقایسه ای تهیه 

کرده که منتشر گردید.
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حدود 2۵ درصد قبض های مش��ترکان 
تلفن ثابت اس��تان تهران ه��ر دوره با تاخیر 
پرداخت می شود و در نهایت آمار بدهی های 
مش��ترکان تلفن ثابت و هم��راه به مخابرات 
رقم��ی بالغ بر ۱00 میلیارد تومان می ش��ود. 
زمانی اگر مش��ترکان تلف��ن ثابت قبض های 
خ��ود را پس از قطع ش��دن تلف��ن به دلیل 
بدهی پرداخت نمی کردند، تلفن آنها س��لب 
امتیاز می شد اما اکنون مدتی است این قانون 
برداشته ش��ده و همین موضوع مخابرات را 
در دریاف��ت هزینه های مرب��وط به قبوض با 
مشکالت متعدد مواجه کرده است، تا جایی 
که به گفته مس��ووالن مخابرات استان تهران 
در ح��ال حاضر تنها در پایتخت در هر دوره 
ح��دود 30 ت��ا 40 میلیارد توم��ان ناوصولی 
وج��ود دارد. ب��ه گفت��ه مع��اون مدیرعامل 
مخاب��رات تهران در ح��ال حاضر حدود 2۵ 
درصد قبض های تلفن ثابت مشترکان تهرانی 
ب��ا تاخی��ر پرداخت می ش��ود و در این میان 
عده ای مش��ترک بدرفتار هم هس��تند که به 
دلیل بدهی های مخابراتی خط های آنها یک 
طرفه و قطع می شود. همچنین صحبت های 
مدیران مخابراتی گویای آن است که در حال 
حاضر مش��ترکان تهرانی ح��دود 40 میلیارد 
توم��ان بدهی معوقه به مخابرات دارند و این 
رقم مربوط به افرادی می ش��ود که حتی پس 
از قطع ش��دن خطش��ان مبلغ بدهی خود را 
پرداخ��ت نکرده اند. عالوه بر این رقم حدود 
30 تا 40 میلیارد تومان هم به ناوصولی های 
هر دوره مربوط می شود که با تاخیر پرداخت 
می شود. اما در کنار بدهی های تلفن ثابت در 
حوزه پرداخت قبض های موبایل نیز دیرکرد 
و ناوصولی ه��ای متع��ددی صورت می گیرد 
که در مجموع جم��ع این ارقام بیش از ۱00 
میلی��ارد بدهی را برای مجموعه مخابرات به 
دنبال دارد. اما س��ال گذش��ته، دستورالعملی 
ب��رای نح��وه برخ��ورد دارن��دگان پروانه با 
مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه، فرایند 
و ش��رایط اعمال محدودیت، قط��ع ارتباط، 
س��لب امتیاز و ح��د نصاب کارک��ردی که 
براس��اس آن یک مشترک بدهکار محسوب 
می شود، تعریف ش��د. بر اساس این مصوبه 
که تیرماه سال قبل از سوی کمیسیون تنظیم 
مقررات ابالغ ش��ده بود، حد نصاب کارکرد 
خطوط تلفن به سه دسته تلفن پس پرداخت 
بدون ودیع��ه و تضمین پرداخت، تلفن پس 
پرداخ��ت دارای ودیعه و تلفن پس پرداخت 
دارای تضمین پرداخت تقس��یم ش��د. بدین 
ترتیب براساس این دستورالعمل، خط تلفنی 
که مش��ترک آن در زم��ان ثبت نام فقط هزینه 
اتصال، مالی��ات و عوارض را پرداخت کرده 
و فاق��د ودیعه و تضمین پرداخت نزد دارنده 
پروانه است، تلفن پس پرداخت بدون ودیعه 
و تضمین پرداخت تعریف ش��د. تلفن پس 
پرداخت دارای ودیعه، نیز طبق این تعاریف 
خط تلفنی محس��وب می ش��ود که مشترک 
آن در زمان ثبت نام ع��الوه بر هزینه اتصال، 
مالی��ات و عوارض، ودیعه را نی��ز به دارنده 

پروانه پرداخت کرده است.
ادامه در صفحه 2

احتمال بازگشت لیزینگ به حوزه مسکن
       صفحه 4


