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وزیر اطالعات تاکید کرد:

برخوردقاطع با مفسدان اقتصادی

نوبخت:

مرکز آمار تنها مرجع اعالم
تورم و رشد اقتصادی است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :در جلسات هیأت دولت و با
تأکید رئیس جمهور به این جمعبندی رسید هایم که مرجع رسمی و تنها
مرجع اعالم تورم و رشد اقتصادی کشور ،مرکز آمار ایران است.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور ،محمدباقر نوبخت در
پنجا هونهمین جلسه شورای عالی آمار اظهار داشت :مرکز آمار ایران هر
ماه به صورت منظم شاخص قیمتها را به صورت رسمی اعالم می کند
و در جلسات هیأت دولت و با تأکید رئیس جمهور به این جمعبندی
رسید هایم که مرجع رسمی و تنها مرجع اعالم تورم و رشد اقتصادی
کشور ،مرکز آمار ایران است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد :اگر چه بر اساس
قانون ،مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تولید و انتشار آمارهای کشور
است ،اما این امر نافی توانمند یها و ظرفیتهای بانک مرکزی نیست و
این بانک هم در تولید آمارهای مختلف فعالیتهای ارزشمندی انجام
میدهد ،اما ضرورت دارد که تمام آمارهای رسمی از سوی مرکز آمار
ایران منتشر شود.
الزم به ذکر است ،در پنجا هونهمین جلسه شورا یعالی آمار که
با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی ،وزارت امور اقتصادی و دارایی،
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت
کشور ،سازمان اداری و استخدامی کشور ،سازمان برنامهوبودجه کشور،
وزارت نیرو ،وزارت آموز شوپرورش ،وزارت راه و شهرسازی ،وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات ،سازمان ثبتاحوال کشور ،شرکت پست
و اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی برگزار شد ،در مورد چهار
موضوع حذف مواز یکاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص
قیمت و حسا بهای ملی ،پیشنویس قانون آمار کشور ،گزارش پیشرفت
برنامه ملی توسعه آمار کشور و نیز تمدید فعالیت کمیته آمارهای بخش
خصوصی به مدت  ۲سال تصمیمهای الزم اتخاذ و به عنوان تصمیم
شورای مذکور تصویب شد.

رشد  1221واحدی
شاخص کل بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت دیروز سهشنبه با رشد 1221
واحد روبرو شد.
براساس اطالعت مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ،شاخص
کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت دیروز سهشنبه  22مرداد  98با افزایش
 1221واحد به رقم  257هزار و  97واحد رسید .شاخص کل با معیار هموزن  722واحد
رشد کرده و به رقم  67هزار و  165واحد رسید .ارزش روز بازار دیروز به بیش از 943
هزار میلیارد تومان رسید .دیروز معاملهگران بورس اوراق بهادار بیش از  4.2میلیارد سهام،
حق تقدم و اوراق مالی در قالب 326هزار نوبت معامله به ارزش  1098میلیارد تومان داد
و ستد کردند.
دیروز شاخص قیمت با معیار وزنی -ارزشی  329واحد افزایش یافت و به رقم 69
هزار و  455واحد رسید.
شاخص قیمت با معیار هموزن  484واحد رشد کرده و به رقم  45هزار و  16واحد
رسید ،شاخص آزاد شناور  1485واحد رشد کرده و به رقم  291هزار و  382واحد رسید.
شاخص بازار اول بورس  817واحد رشد کرده و به رقم  186هزار و  387واحد رسید.
شاخص بازار دوم بورس با  2792واحد افزایش به رقم  524هزار و  899واحد رسید.
دیروز نمادهای همراه ،اخابر ،فوالد  ،رانفور ،حکشتی ،پارس همگی در تقویت شاخص
بورس اثرگذار بودند و نماد فارس بیشترین اثر در کاهش شاخص بورس را داشته است.
دیروز نمادهای پربیننده مربوط به بانک تجارت به قیمت هر سه م 409ریال ،سایپا،
مپنا ،ایران ترانسفو ،دادهگستر عصر نوین  ،پارس خودرو ،فوالد مبارکه ،نوسازی و ساختمان
تهران بودند .در فرابورس ایران نیز شاخص کل دیروز  28واحد رشد کرده و به رقم 3467
واحد رسید .ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس به  190هزار میلیارد تومان رسید.
دیروز معاملهگران فرابورس بیش از  1.9میلیارد سهام ،حق تقدم و سایر اوراق مالی
در قالب  286هزار نوبت معامله و به ارزش  1154میلیارد تومان داد و ستد کردند.
دیروز نمادهای هرمز ،ذوب ،بزاگرس ،شرانل ،ارفع ،شپاس بیشترین اثر تقویتی در شاخص
فرابورس را داشتهاند و نماد مارون بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را داشته است.
دیروز نمادهای پربننده فرابوس شامل ذوب آهن اصفهان ،ریلپرداز سیر،توسعه
و عمران استان کرمان ،صنایع کاغذ پارس ،بانک دی ،سرمایهگذاری میراث فرهنگی،
گسترش سرمایهگذاری ایران بودهاند.
به گزارش فارس ،دیروز با پیام ناظر بازار نماد کگاز  ، 1شرکت شیشه و گاز با توجه
به تغییرات بیش از  50درصدی قیمت سهام متوقف شد همچنین توقف نماد معامالتی
ثفارس ،شرکت عمران و توسعه پارس متوقف شد .نماد معامالتی شامال شرکت معدنی
امالح ایران و حق تقدم این نماد بعد از برگزاری مجمع عمومی بازگشایی شد.
دیروز نماد معامالتی بسوئیچ شرکت پارس سوئیچ و حق تقدم این شرکت بعد از
برگزاری مجمع عمومی ساالنه بازگشایی شد .همچنین نماد معامالتی پترول پتروشیمی
ق العاده
سرمایهگذاری ایرانیان و پارسیان ،بیمه پارسیان بعد از برگزاری مجمع عمومی فو 
بازگشایی شدند ،همچنین با پیام ناظر بازار نمادهی معامالتی دپارس ،پارس دارو وساخت
سرمایهگذاری ساختمان ایران ،دفارا ،داروسازی فارابی و حق تقدم این شرکت بازگشایی
شدند .دیروز همچنین وقفه نماد معامالتی رتکو یک ،شرکت کنترل خردگی تکینکو
با توجه به تغییرات  20درصدی قیمت سهام دچار وقفه معامالتی شد همچنین وقفه
معامالتی نماد بالبر 1شرکت کابل البرز با توجه به تغبیرات  20درصدی قیمت سهام به
مدت  60دقیقه در وضعیت سفارشگیری قرار گرفت و پس از آن معامالت در دامنه نوسان
فعلی ادامه خواهد یافت .دیروز همچنین توقف نماد چفیبر  ،1به علت افشای اطالعات با
اهمیت گروه ب با پیام ناظر متوقف شد ،نماد مرقام  ،1ایران ارقام به علت افشای اطالعات
با اهمیت گروه ب متوقف شد.

وزیر اطالعات با بیان اینکه عزتمندی ارزشمندترین دارایی ملت ایران
است ،گفت :مردم ما در مقابل تمام جنایات و توطئههای دشمنان ،راه
عزتمندی را در پیش گرفته اند.
حجتاالسالم سید محمود علوی پیشازظهر سهشنبه در شورای اداری
سمنان به میزبانی استانداری و با موضوع تودیع و معارفه مدیرکل جدید
اطالعات استان سمنان ،بیان کرد :ارزشمندترین داشته جامعه اسالمی
عزت است که امروز به لطف خدا در کشورمان باوجود انواع توطئهها و
جنایات ملت ما راه عزت را در پیشگرفته است.
وی بابیان اینکه دشمنان میکوشند تا مقابل این راه بایستند ،تأکید
کرد :عزت و کرامت مردم ایران اسالمی مقابل تحریم ابرقدرتها از مسیر

مقاومت ،تقوا و مجاهدت مردم و مسئوالن میگذرد و این راهی است که در
کاهش اثر تحریمها مؤثر است.
عضو کابینه دوازدهم گفت :صبر و پایداری و مقاومت در کنار تقوا
راهبرد کارآمد نظام مقابل تحریمها است که به حمداهلل مردم ایران اسالمی
آن را بهخوبی میدانند.
علوی بیان کرد :خداوند در قرآن موفقیت و پیروزی ملتهای مسلمان
را تضمین کرده است و لذا باید سختی و دشواریها را بهعنوان نردبان رشد
و تعالی نگاه کنیم.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی
باید یکی از اولویتها باشد ،افزود :همچنین میبایست حمایت از فعاالن

اقتصادی و رونق تولیدات صنعتی را بهخصوص در سطح استان سمنان
بهعنوان یک راهبرد در نظر داشته باشیم.
وزیر اطالعات بیان کرد :هزینههای تحمیلشده از تحریمهای آمریکا
و استکبار به تعبیر قرآن همان سختیهایی است که پسازآن گشایش
نصیب مردم مقاوم و صبور خواهد شد چراکه خداوند میفرمایند ا ِّن َم َع
یسراً.
ال ُع ْس ِر ْ
در این نشست مدیرکل جدید اطالعات استان سمنان معارفه شد که
البته اطالعات مرتبط با این خبر به اصحاب رسانه بیان نشده است.
سفر یک روزه علوی به استان سمنان برای حضور در مراسم معارفه
مدیرکل جدید اطالعات استان برنامه ریزی شده است.
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بودجه؛ غیرنفتی میشود
صالحی :آماده اجرای گام سوم هستیم

امکان غنیسازی سانتریفیوژهای فردو
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :هر موقع مسئولین
تصمیم الزم را درباره اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجام
اتخاذ کنند ،سازمان آمادگی دارد آن تصمیمات را در اسرع
وقت عملیاتی کند.
علی اکبرصالحی در مراسم آغاز عملیات احداث مرکز
تحقیقات ملی جداسازی و توسعه کاربرد ایزوتوپ های
پایدار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درباره گام سوم
کاهش تعهدات هسته ای تصمیمی گرفته شده است ،گفت:
هیات نظارت بر برجام در این خصوص تشکیل جلسه داده و
مشورت می کند و نظر رهبری هم اخذ می شود.
وی اظهار داشت :من هم اکنون در شرایطی نیستم که
درباره گام سوم صحبت کنم و اظهار نظر من هم در حد
حدس و گمان خواهد بود اما ما به عنوان مجری دستورات،
سناریوهای مختلفی را ارائه کردیم.
وی افزود :این سناریوها بررسی شده است اما اینکه تا
به حال دستوری در این خصوص صادر شده است یا خیر
ترجیح می دهم صحبت نکنم و هر موقع مسئولین تصمیم
الزم را اتخاذ کنند سازمان آمادگی دارد آن تصمیمات را در
اسرع وقت عملیاتی کند.
رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سوال دیگری
درباره تمدید معافیت های هسته ای ایران از سوی آمریکا
و اینکه آیا بازه زمانی این تمدیدها مشکلی در همکاری
هسته ای ایجاد نمیکند اظهار داشت :همکاریهای ما در
چارچوب برجام با اروپا ،روسیه و چین ادامه دارد.
صالحی ادامه داد :ساخت واحدهای  ۲و  ۳بوشهر به
خوبی پیش میرود و ما حتی از برنامه هم جلوتر هستیم
ضمن اینکه نباید فراموش کرد بحث تامین مالی این پروژه
هم بحث مهمی است اما در مجموع از زمان بندی پیش
بینی شده جلوتر هستیم.
وی یادآور شد :پروژه اراک هم تا امروز به خوبی پیش
می رود هر وقت مساله ای باشد ما با صداقت با مردم درمیان
می گذاریم .حدود یک سال پیش هم زمانی که وقفه ای از
طرف دوستان چینی دیدیم هم اطالع رسانی کردیم اما االن
پروژه به خوبی پیش می رود و مشکلی نداریم.
رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد :در این
پروژه قدم های بلندی برداشته شده است که ضرورت
اعالم آن االن وجود ندارد اما ما در اراک به بخش ساخت
تجهیزات رسیدیم و مراحل طراحی را پشت سر گذاشته ایم
که من وارد جزئیات نمی شوم اما ملت بدانند که مسائل به
خوبی پیش می رود.
صالحی اظهار داشت :بحث همکاری با اروپا در مرکز
نظام ایمنی هم به پیش میرود و یک آزمایشگاهی برای
تست فشار با همکاری اروپا در دست اجراست که اتحادیه
اروپا در این پروژه  ۲۰میلیون یورو متعهد شده است.
معاون رئیس جمهور افزود :برجام تاکنون به خوبی
پیش می رود اما اینکه در آینده چه اتفاقی می افتد را باید
ببینیم ضمن اینکه ما با امکانات خودمان می توانیم کار را
پیش ببریم هر چند ممکن است در بعضی مسائل کوتاهی
شود و زمان ما طوالنیتر شود و پروژه زمانبر شود اما فعال
کارها طبق تعهدات انجام میشود.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :اگر ما برجام
را به  ۳بخش فنی ،اقتصادی و حقوقی تقسیم کنیم در
بخش فنی هیچ مشکلی نداریم و بخش های مختلف آن
اعم از غنی سازی اکتشاف ،استخراج ساخت نیروگاه ها و
سایت های جدید به خوبی پیش می رود و ما به صورت
طبیعی پیش می رویم و سرعت ما هم متناسب با امکانات

و الزامات کشور است.
صالحی گفت :اگر هم در بعد حقوقی و سیاسی و
اقتصادی طرف مقابل بدقولی می کند .ما می توانیم در
بخش فنی واکنش متناسب را بدهیم و حوزه فنی برجام این
قابلیت را دارد .ما فقط در یک مورد در پروژه ایتر اعتراض
داشتیم که قرار شد اروپایی ها آن را به گونه دیگری جبران
کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اظهارات
آیت اهلل محمد یزدی از اعضای شورای نگهبان گفت:
سوءتفاهمی پیش آمده و حضرت آیت اهلل یزدی که از
اعضای شورای نگهبان هستند درباره کنوانسیونی که اخیرا
در مجلس تصویب شده تحت عنوان کنوانسیون پسماندهای
پرتوزا برداشت اشتباهی رخ داده است به نحوی که گویا ما
به کشورهای استکباری اجازه داده ایم سوخت مصرفی خود
را در ایران دفن کنند در حالی که درست عکس این است
و طبق مواد  ۱۱و  ۱۲این الیحه هیچ کشوری نمی تواند
کشور دیگری را وادار به دفن پسماندهای خود کند.
رئیس سازمان انرژی اتمی بیان کرد :امیدوارم شورای
نگهبان مطالعه دقیق تری بر روی این کنوانسیون داشته
باشد کما اینکه ما در  ۲.۵سال اخیر مشورت های گسترده
ای با مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون امنیت ملی
و با بخش هاش حقوقی دولت داشتهایم تا این الیحه را
منقح کنیم.
صالحی اضافه کرد :امیدواریم اعضای شورای نگهبان
هم عنایت داشته باشند چرا که مردم در چنین مواردی
نگران می شوند در حالی که چطور ممکن است ما چنین
الیحه ای به مجلس بدهیم و دولت های استکباری اجازه
دهیم سوخت مصرفی خود را در ایران دفن کنند ،حتما
اینطور نیست.
وی گفت :ما از آیت اهلل یزدی قرآن را آموخته ایم که
فرموده است در هر چیزی که اطالع ندارید اظهارنظر نکنید
و حتما ایشان حقیقت را تبیین خواهند کرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی در بخش دیگری از صحبت
های خود درخصوص پروژه هایی که عملیات احداث آن
امروز آغاز شده است ،افزود :این پروژه ،پروژه سنگینی است
و ساختمان آن هم ساختمان ویژه ای است و تجهیزاتی هم
نیاز دارد که باید از خارج خریداری شود .اگر همه چیز به
خوبی پیش برود شاید تکمیل این مرکز  ۳ -۲سال طول
بکشد.
صالحی عنوان کرد :در نطنز ،اراک ،اصفهان ،کارهای
به خوبی پیش می رود و امروز صنعت هسته ای با ۱۵
هزار پرسنل با قدرت کار خود را پیش می برد و هیچ چیز
متوقف نشده است و هر وقت هم به صالح دیده شده و
مسئوالن گفته اند به فعالیت هایمان شتاب دهیم دیدید
که انجام شده است.
وی تصریح کرد :هر اراده ای که مسوالن ارشد نظام
داشته باشند و صنعت هسته ای متصور بشوند ما می توانیم
با فوریت کامل آن را محقق کنیم و مردم مطمئن باشند که
این صنعت به خوبی فعالیت هایش پیش می رود.
رئیس سازمان انرژی اتمی در بخشی از سخنانش
اظهار داشت :ایزوتوپ های پایدار از روش های متنوعی
به دست می آیند که یکی از این روشها استفاده از
سانتریفیوژها است .وی گفت :در این مرکز از روشهایی
چون تبادل شیمیایی ،تقطیر تبریدی ،نفوذ حرارتی و تقطیر
غشایی استفاده می شود.
صالحی تصریح کرد :ما پیش از این در حد آزمایشگاهی
اقداماتی را آغاز کرده بودیم اما االن سطح کار ارتقا یافته به
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طوری که  ۵هزار متر مربع شامل  ۸کارگاه و  ۸آزمایشگاه
برای این عملیات احداث می شود.
رئیس سازمان انرژی اتمی یادآور شد :چنین مجموعه
ای در غرب آسیا بی نظیر خواهد بود و در این منطقه
کشوری سراغ نداریم که به این میزان وارد عرصه جداسازی
ایزوتوپ شود.
وی خاطرنشان کرد :فردو از با ارزشترین مجموعه
های سازمان انرژی اتمی است و حدود  ۱۶هزار مترمربع
تاسیسات در این مرکز احداث شده است که از جمله مراکز
آن می توان به مرکز ملی مواد که دو سال قبل تاسیس
شد و همچنین مرکز ملی خلع اشاره کرد که  ۲۰فروردین
امسال رونمایی شد.
صالحی گفت :این مرکز نه تنها به صنعت هسته ای
بلکه به سایر صنایع کشور هم خدمات رسانی می کند.
رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد :در حال
حاضر مجموعه فردو قابل مقایسه با  ۴-۳سال قبل نیست
به طوری که هم به تعداد کارشناسان و متخصصان و هم
به تاسیسات و زیربناهای آن اضافه شده است .به طوری که
تنها در بخش مرکز ملی مواد بیش از  ۲۰کارشناس ارشد،
مشغول به کار شده اند.
وی بیان کرد :در این مرکز هزار و  ۴۴سانتریفیوژ داریم
که در خالء هستند و  ۲آبشار در چرخش هستند و اگر
روزی اراده شود غنی سازی هم می کنند و کافی است
خوراک به این ماشین ها تزریق شود.
صالحی همچنین درخصوص همکاری های بین
المللی سازمان انژری اتمی گفت :در حال حاضر با اتحادیه
اروپا و روسیه همکاری های مختلفی داریم و پروژه های آن
به خوبی به پیش می رود.
رئیس سازمان انرژی اتمی عنوان کرد :فردو با لحاظ
کردن بهترین استانداردها خدمات ارزشمندی را به مجموعه
صنایع کشور ارائه می کند.
وی با اشاره به اتفاقاتی که اخیرا در یکی از مراکز اتمی
روسیه رخ داد اظهار داشت :از فرصت استفاده می کنم به
دولت فدرال روسیه و همتایان خود هم تسلیت می گویم.
معاون رئیس جمهور گفت :روس ها با وجود اینکه ده
ها تجربه در این حوزه دارد و با وجود تمام مالحظات دیدیم
که این اتفاق در کشور آنها افتاد و راکتور کوچک آنها دچار
آسیب شد بنابر این فناوری هسته ای بسیار حساس است
که ایجاب می کند باالترین استاندارها در آن رعایت شود.
صالحی بیان کرد :در واقع فناوری هسته ای نه فقط از
باب اقتدار آفرینی بلکه به علت اینکه صنایع کشور را چندین
درجه ارتقا می دهد حائز اهمیت است و باید استاندارهای
الزم را داشته باشد.
وی یادآور شد :از عزیزان رسانه ای که در این مراسم
حضور دارند خواهش می کنم به آرشیوهای خود مراجعه
کنند و تصاویر  ۴ -۳سال قبل این مرکز را هم با وضعیت
امروز آن مقایسه کنند .امروز حدود  ۷۰۰مهندس و
کارشناس در بخش های مختلف شرکت های مختلف در
این مجموعه فعالیت می کنند.
صالحی در پایان با بیان اینکه صنعت هسته ای بعد از
برجام با قدرت کامل به پیش می رود ،خاطرنشان کرد :از
پروژه های بزرگ این صنعت واحدهای  ۲و  ۳نیروگاه بوشهر
است که در دست اقدام است قرار بود مرداد ماه امسال بتن
ریزی شود که با مشورت های که داشتیم مقرر شد این
عملیات یکی دو ماه به تعویق بیفتد و احتماال عمالت بتن
ریزی اکتبر انجام شود با این حال کار عقب نیفتاده است و
تنها اعالم بتن ریزی یکی دو ماه عقب افتاده است.
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خبر
فرهنگی عنوان کرد

توزیع کاالی ارزان
حق مردم است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
گفت :توزیع کاالی اساسی با نرخ ارز دولتی
حق عموم مردم است و آنان باید بتوانند
با کار تهای الکترونیکی سهمیه خود از
کاالهای اساسی را دریافت کنند.
محمدحسین فرهنگی با انتقاد از
رویه دولت در تخصیص  ۱۴میلیارد دالر
با نرخ  ۴۲۰۰تومانی برای تامین کاالهای
اساسی ،گفت :متاسفانه دولت این بودجه
را به صورت پراکنده ،بی برنامه و ناعادالنه
توزیع میکند.
وی افزود :برای مثال گوشت سالم و
باکیفیتی به کشور وارد میشود اما صرفا در
برخی از شهرهای بزرگ توزیع میشود اما
در بسیاری از شهرهای کوچک و همچنین
حاشیه شهرها گوشت ارزان دولتی یا توزیع
نمیشود و یا آنکه بسیار کم عرضه میشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
با بیان اینکه دولت معموال کاالهای اساسی
و ارزان قیمت را به جاهایی میفرستند که
سروصدایی دارند و اعتراض میکنند ،گفت:
توزیع کاالهای اساسی با نرخ ارز دولتی
حق عموم مردم است و همان طور که
در گذشته کوپن وجود داشت ،در حال
حاضر هم مردم باید بتوانند با کار تهای
الکترونیکی سهمیه خود از کاالهای اساسی
را دریافت کنند و این فرآیند باید با
سیستمهای پوز کنترل شود.
فرهنگی با انتقاد از نحوه توزیع
نهاد ههای کشاورزی بیان کرد :توزیع
نامناسب نهاد هها برای کشاورزان مشکل
ایجاد کرده است و به هیچ وجه مشخص
نیست که نهاد ههای کشاورزی به چه نحوی
در اختیار کشاورز قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه در توزیع دارو هم
مشکالت زیادی وجود دارد ،گفت :در مورد
توزیع دارو هم وضعیت به همین صورت است
به طوری که این روزها وزیر بهداشت و درمان
مرتب در این باره انتقاد میکند ،این در حالی
است که وزیر خود باید مانع چنین اتفاقاتی
در وزارتخانه باشد و اینکه وی از چه کسی
انتقاد میکند ،برای ما جای تعجب دارد!
نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره
به اینکه بیتدبیری دولت در حل مسائل
داخلی غوغا میکند ،گفت :نمایندگان مجلس
به صورت مکرر و در جلسات غیرعلنی و
همچنین تذکرات شفاهی و کتبی خود
اعتراضهایی را در مورد نحوه تخصیص ارز
دولتی برای تامین کاالهای اساسی مطرح
کردهاند اما ظاهرا ً دولت هیچ گونه قصد و
ارادهای برای اجرای این قانون ندارد و فقط
همین یک مورد نیست و مواد مختلفی از
قانون برنامه و بودجه وجود دارد که یا از
سوی دولت اجرا نمیشود ،یا نادرست اجرا
میشود و یا آنکه به کل بر زمین مانده است.

