اخبار

اقتصاد-سیاست

گوناگون

معاونسیاسیاستاندارخبرداد:

Mon.Oct.21.2019. No.4255

لغو روادید برای زائران عراقی
از  2آبان تا  6دی

معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی اســتانداری
خراسان رضوی گفت :با توجه به این که در مبحث
اربعین ،عراق همکاریهای بســیار خوبــی را با ما
انجام داده ،ما نیز تســهیالت متقابــل موقتی را از
 2آبان تا  6دی در قالب روادیــد در نظر گرفته ایم.
«حسن جعفری» در گفتوگو با ایسنا ،در خصوص
لغــو روادید  زائــران عراقــی در دهه پایانــی صفر،
اظهــار کرد :این تســهیالت بــه صورت ویــژه برای
عراقیهاســت واز زمانی که وارد ایران می شوند و
مهر ورود دریافت می کنند ،نیــاز به روادید ندارند
و میتوانند در دهه آخــر صفر و ماه ربیــع االول در
مشهد حضور داشته باشند.

 154پروازرفتوبرگشت
اربعیندرمشهد
طــی  ۲۰روز گذشــته و در ایــام اربعین حســینی،
 ۳۰۸عملیــات پروازی مســافربری شــامل 154
پــرواز رفــت و برگشــت در مســیر مشــهد – نجف و
مشــهد-بغداد انجام شــد .مدیرکل فرودگاه های
خراســان رضوی در گفت و گــو با ایرنا ایــن خبر را
اعالم و اظهــار کرد :در این مــدت  ۲۲۶پرواز رفت
و برگشت در مسیر مشــهد  -نجف و  ۸۲پرواز رفت
و برگشت در مسیر مشهد  -بغداد از نهم تا  ۲۷مهر
ماه جاری انجام شد« .محمدباقر قاسمزاده افزود:
گنجایش هر هواپیمای مسافربری در مسیر مشهد
به فرودگاه های نجف و بغداد بــه صورت میانگین
 ۲۵۰نفر اســت .وی ادامــه داد :با هدف تســهیل
انتقــال زائران بــه عتبات عالیــات در ایــام اربعین
امسال برنامهریزی شد طی روزهای  ۱۵مهر تا ۱۵
آبان پروازهای مسیر نجف با حدود دو برابر افزایش
نسبت به ماه های عادی سال به  ۱۴۱پرواز رفت و
برگشت برسد.

مدیر توسعه بازرگانی
سازمان جهاد کشاورزی استان اعالم کرد:

صادرات ماهانه بیش از ۹هزارتن
تخم مرغ استان به خارج کشور

مدیر توســعه بازرگانی ســازمان جهاد کشاورزی
اســتان با بیان این که خراســان رضــوی رتبه دوم
تولیــد تخــم مــرغ را در کشــور دارد ،افــزود :آمار
دام پزشــکی بــرای صــادرات خــارج کشــور تخم
مرغ  ۹هزارو  ۶۰۰تن در ماه اســت که بیشــتر به
کشــورهای عراق ،افغانســتان ،پاکســتان ،قطر و
قرقیزســتان اســت« .حمید جنتی» در گفت وگو
با باشــگاه خبرنگاران افــزود :ماهانــه حدود ۱۰
هزار تن تخــم مرغ در اســتان تولید مــی کنیم که
از۲۷۰واحد تولیــدی مرغ تخم گــذار تامین می
شــود .همچنین ظرفیت فعلی تولید تخم مرغ در
خراسان رضوی  ۳۴۰تن در روز است که ظرفیت
اسمی بیشتر از  ۵۰۰تن است.

کالته/مدیرفرودگاهسبزوارگفت:عملکردفرودگاه
این شهرستان در نیمه نخست امسال از لحاظ انجام
پرواز مسافری ،جابه جایی مسافر و حمل بار باالتر از
شش مرکز استان دارای فرودگاه است.
علیاصغر روشنبین در گفت وگو با خراسان رضوی
اظهــار کرد :فرودگاه ســبزوار بــا انجــام  ۱۹۶پرواز
مســافری ،جابه جایی  ۱۰هزار و  ۸۹۶نفر مســافر
حدود  ۷۲تــن بار ۱۱صدم درصــد از کل پروازهای
کشــور را به خود اختصاص داده و از لحاظ عملکرد
در ردهای باالتر از شش مرکز استان دارای فرودگاه
قرار گرفته است.
وی با بیان این که فرودگاه ســبزوار به عنوان دومین
فــرودگاه عملیاتی پــس از فرودگاه بزرگ مشــهد از
اهمیت ویژه ای برخوردار است ،افزود :فرودگاه این
شهرستانبهعنوان پشتیبانفرودگاهشهیدهاشمی
نژاد مشهد فعالیت می کند.
مدیر فرودگاه سبزوار ادامه داد :هم اکنون پروازهای
مســافری فــرودگاه ســبزوار توســط ســه شــرکت
هواپیمایی ایران ایر(هما) ،ماهان و آتا با  ۱۴سورتی
پرواز در تمام ایام هفته به صورت رفت و برگشــت از
تهران به سبزوار و برعکس انجام می شود.
روشــن بین بیان کرد :با توجه به وجود سابقه انجام
پرواز به سوریه و عراق از فرودگاه سبزوار امیدواریم با
پیگیری های در حال انجام به زودی شاهد برقراری
مجدد پروازهایی به مقصد عتبات عالیات از فرودگاه
سبزوار باشیم.
وی تصریــح کــرد :فــرودگاه ســبزوار با ســه هــزار و
 ۱۷۷متر طول ۴۵ ،متر عــرض و ۱۸هزار مترمربع
پارکینگهواپیماظرفیتپذیرشسههواپیمایبدنه
متوسط به صورت همزمان را دارد و هواپیمای بدنه
متوســط تا رده ایرباس  ۳۲۰می توانــد در فرودگاه
سبزوار نشست و برخاست کند.
مدیر فرودگاه ســبزوار مســطح و اســتاندارد سازی
ســطوح پروازی و توســعه پایانــه مســافری را از مهم
ترین اولویــت های کاری فــرودگاه این شهرســتان
اعالم کرد.

دوشنبه  ۲۹مهر  . ۱۳۹۸شماره ۴۲۵۵

کارنامه نمایندگان مشهد و استان
از نگاه جبهه پایداری و شورای هماهنگی اصالح طلبان

با نزدیک شــدن بــه اســفندماه و انتخابــات مجلس شــورای
اســامی ،فعالیت های احزاب و گروه های سیاســی پررنگ
شده و اظهارنظرهای متعددی در این باره مطرح می شود .از
جملهایناظهارنظرهابررسیعملکردنمایندگانفعلیاستان
و مشهد در مجلس شورای اسالمی است که برخی چهره ها و
نمایندگان احزاب و گروه های سیاســی نکاتی را در این باره
مطرح می کنند .تازه ترین اظهارنظرهــا در این باره ،صحبت
های ســخنگوی جبهه پایداری در اســتان و همچنین رئیس
شورای هماهنگی اصالح طلبان خراسان رضوی است که در
ادامه بخش هایی از این گفت و گو را می خوانید:
•برای انتخابات  98قطعا تغییراتی در لیست حاصل
خواهد شد

ســخنگوی جبهه پایداری با اشــاره به رویکردهای این جبهه
برای انتخابات مجلس در اســفند ،98گفت :قطعا تغییراتی
درلیستفعلینمایندگانمشهدحاصلخواهدشد.مصطفی
باقرزاده در گفتوگو با ایسنا ،در خصوص عملکرد نمایندگان
مشهداظهارکرد:معدلعملکردنمایندگانمجلسدرمشهد
در چند مدل کارنامهای قابل بررســی اســت .اگــر بخواهیم
نماینــدگان مشــهد را با دیگــر حوزههــای انتخابیه مقایســه
کنیم ،از عملکــرد خوبی برخوردار هســتند ،اما اگر بخواهیم
در بدنه جریان و تفکر انقالبی نمرهدهی کنیم ،ممکن اســت
تراز این نمایندگان کاهــش یابد ،البته تراز برخی باالســت و
برخی ممکن است پایینتر باشد ،اما در این مرحله نیز از نمره
مطلوبیت برخوردار هســتند .وی اضافه کــرد :اگر بخواهیم
همین نمایندگان را در چارچوب دســتورها و خواســتههای
مردمی و فرامیــن رهبری به صورت کامل و نســبت آن ها را با
موضوعاتی از جنــس گام دوم انقالب و نگاه تمدنی بررســی
کنیم ،ممکن است برخی نمایندگان نتوانند نمره قبولی الزم
را بگیرند و باید جای خود را به گزینههایی بدهند که در عرصه
انتخابات پیش رو جایگزین آن ها خواهند شد.
باقــرزاده خاطرنشــان کرد :ایــن بدین معنا نیســت کــه این
افراد نمیتواننــد گزینههای مناســبی بــرای عرصه خدمت
به انقالب باشــند ،همه آن ها درخور شــاخصه های متعددی
برای کمک بــه گفتمان انقالب هســتند ،امــا عرصه مجلس
پیش رو شاخصههایی را نیاز دارد که ممکن است برخی نمره

نطق قبل دستور داشتند و در مســائلی مانند بانوان ،جوانان
و ورزش فعــال بودند .ایــن نماینــدگان در تاکید بر مبــارزه با
فساد حرفهایی زدند و فعال بودند اما از اکثریت مجلس و نیز
نمایندگان استان و مشهد هیچ کار شاخصی ندیدیم.
•زمینه حضور حداکثری را فراهم کنند

مطلوب یا بسیار باال برای ایجاد یک مجلس توانمند را نداشته
باشــند .وی ادامه داد  :وظیفه جریانهای انقالبی این است
نها را معرفی کنند ،برای انتخابات سال94
که بتوانند بهتری 
بهترینهایی که به آن ها رســیدند ،این افراد بودند اما به نظر
میرســد برای انتخابات ســال  98قطعا تغییراتی در لیست
حاصل خواهد شد.
•هم اکنون لیست مجزا ارائه نخواهیم کرد

باقــرزاده همچنیــن با اشــاره به
جلســات شــورای وحــدت
اصولگرایان در استان گفت :هم
اکنــون مــا لیســت مجــزا ارائــه
نمیکنیم ،زیرا فرایند وحدت در
مسیری که پیش میرود ،باالتر از
حداقلهــای جبهــه پایــداری را
دارد ،اما برای این که در زمان نهایی اظهارنظر کنیم باید ادامه
مسیر را رصد کرد و دید که ادامه مســیر نیز با این شاخصه ها
طیمیشودیابهدلیلدخالتهاییکهبعضابرخیگروههای
سیاسی،بیشترازمرکزکشورعالقهمندهستنددرعرصههای
استانیدخالتکنند،ممکناستتغییراتیدرآنرقمبخورد.
باقرزادهافزود:اینراکهجریانجبههپایداریقائلبهفهرست
نهایی خواهد شــد یا نه ،باید به ادامه مسیر نشست گروههای
مختلف انقالبی در عرصه وحدت موکول کرد .آن چه خود را
نشان میدهد ،دورنمای بسیار روشنی است که همه افراد و

گروهها توانستند با این دورنما دور هم بنشینند و جمعبندی
کنند .ممکن است انتقاداتی به این قضیه وجود داشته باشد
کهبیانآندربسترفعلیجایزوصالحنیستزیرااگرانتقاداتی
کهبهصورتعلنیمطرحمیشوددرقالبمصاحبهوخبرخود
را نشان دهد ،به جریان وحدت ضربه میزند.
•از اکثریت مجلس و نمایندگان استان و مشهد هیچ کار
شاخصی ندیدیم

رئیــس شــورای هماهنگــی
اصالحطلبان خراســان رضوی
نیز در گفت و گو با ایســنا درباره
عملکــرد نمایندگان اســتان در
مجلس گفت :متاسفانه مجلس
گذشــته یکــی از ضعیفتریــن
و ناکارآمدتریــن مجالــس بــوده
است .گاهی ما مجلس قبلی را بسیار ضعیف میدانستیم اما
این مجلس در نهایت ضعف قرار دارد ،ما میتوانیم در استان
کارهایی را که نمایندگان انجام دادند ،بشــماریم که فشار بر
سیستماجراییاستانبرایتغییرمدیرانوبههمزدنانسجام
سیستم اجرایی بوده اســت .اکثر کارهای برخی نمایندگان
از این دست بوده و کار درخشــان و قابل ذکری از نمایندگان
اســتان مشــاهده نکردیم« .مهدی عبایی خراسانی» تصریح
کرد :مــا اصالحطلبان در لیســت امیــد خود در اســتان چند
نماینده داشــتیم که کوتاه نیامدند ،کار کردنــد ،حرف زدند،

عبایی خراســانی در خصــوص وضعیت شــورای هماهنگی
اصالحطلبــان در آســتانه انتخابــات مجلــس نیــز گفت :ما
اصالحطلبان مشکل ثبت نام و رد صالحیت نیز داریم ،مانند
اصولگرایــان نیســتیم کــه از وضعیتمان چنــدان مطمئن
باشــیم .اصولگرایــان تقریبــا از ظرفیتهای خــود مطمئن
هســتند و میداننــد کاندیدای اصلــی آنها تایید میشــود
که این تضمین یا بــه صورت زبانــی یا به خاطــر ارتباطهای
نزدیک بــا نهادهــای مربوط بــه حاکمیت داده میشــود اما
ما اصالحطلبان گاه تا شــب تبلیغات یا دو ،ســه روز مانده به
انتخابات دنبال تایید صالحیت هســتیم ،یعنی نیروهای ما
ثبتنام میکنند ،برخی نیروها تاییــد و برخی رد صالحیت
می شوند و به مرحله دوم میروند تا شورای نگهبان بررسی
کنــد و گاه تا نزدیــک انتخابات طــول میکشــد .وی افزود:
همیشه خواست ما از حاکمیت این بوده که زمینهای فراهم
کننــد تا مــردم ،اصالحطلبــان و افــرادی که به نظــام ایمان
دارند و بــرای آن تالش میکننــد ،به صــورت حداکثری در
انتخابــات حضور و بــرای فعالیــت و گفتوگو زمینه داشــته
باشند .اگر این موارد فراهم نشود ،ما حداکثر از این عرصهای
که انتخابات ایجــاد کرده ،برای گفتــن حرفهای خودمان
استفاده میکنیم ،یعنی آن موارد در خصوص مبارزه با فساد،
آزادی و عدالت اجتماعی را کــه از حاکمیت و دولت مطالبه
داریم ،مطرح میکنیم ،هر چند کاندیدا نداشــته باشیم و از
کاندیداهای دیگــر میخواهیم که عمل کننــد ،در حقیقت
روی برنامههــا نــه افراد تکیــه میکنیــم .عبایی خراســانی
تصریح کرد :شورای هماهنگی و شــورای سیاستگذاری،
راهبردها و تاکتیکهای مربــوط را انجام میدهند که هنوز
زود اســت و به آن مرحله نرســیده ایــم .در آذرمــاه چند گام
اساســی دیگر داریم ،آن زمان مصادیقی را که شورای عالی
سیاســتگذاری از احــزاب پیگیری کــرده و به آن رســیده،
درخواست میکند تا بر اساس آن ثبت نام ها انجام شود.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان اعالم کرد:

 45درصدمعینهایاقتصادی
درگامتعریفوعملیاتیکردنپروژهها
عکس تزیینی است

عملکرد فرودگاه سبزوار باالتر از
 ۶مرکز استان دارای فرودگاه است

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

۳

مدیرکلزمینشناسیواکتشافاتمعدنیشمالشرقکشورخبرداد:

100کیلومترمربعاز دشت مشهد
در محدوده فرونشست

مدیرکل زمینشناسی و اکتشافات شمال شرق
کشورگفت:طبقمطالعاتانجامشدهاز2718
کیلومترمربعمساحتدشتمشهدحدود۱۰۰
کیلومترمربعدرمحدودهفرونشستقراردارد.به
گزارششبکهخبرینفتوانرژی،جعفرطاهری
بابیاناینکهپدیدهفرونشستزمیندرپنجدشت
بحرانی خراســان رضوی همچنان ادامــه دارد،
افزود:تداومپدیدهخشکسالیظرفدودههاخیر
در بخش وسیعی از کشــور و همچنین برداشت
بیرویهآبازسفرههایزیرزمینیموجباتوقوع
پدیدهفرونشستزمیندربسیاریازدشتهای
حاصلخیز را فراهم کرده اســت.وی اظهار کرد:
با توجه به کمبود آب شــیرین در مناطق خشک،
روشهایغیرعلمیبرداشتآبهایزیرزمینی
در بسیاری از مناطق در حال به کارگیری است،
این برداشــتهای بیروی ه سبب شده مشکالت
جانبیبهمسئلهبحرانآبافزودهشودکهامروزه
بهصورتمشکالتاساسیدرآمد هونهتنهابحران
آبراجدیترکرده،بلکهپیامدهایمنفیدیگری
را نیز در پی داشت ه است .طاهری گفت :از جمله
این مشــکالت پدیده فرونشســت دشتهاست
که اگر اقدامی برای مقابله بــا آن صورت نگیرد،
بــهزودی از دیگــر مخاطــرات طبیعــی ســبقت
میگیرد .مدیرکل زمینشناســی و اکتشــافات
شمال شرق کشــور افزود :این پدیده آثار مخرب
زیادی بر شــرایط اقلیمــی و محیطی منطقه می
گذارد ،خشــک شــدن زمین حاصلخیــز ،ایجاد
شکستدرساختمانها،پلها،راههایارتباطی

و دیگر ســازهها ،ایجاد فرو چالهها و مشکالتی از
اینقبیلازعواقبفرونشستدشتهاست.
•طرح پایش فرونشست ها  ،اعتبار
استانی ندارد

طاهریادامهداد:بهمنظورارائهبرنامهکاربردی
برای مدیریت فرونشست زمین ،سال  ۹۵اداره
کل زمینشناســی و اکتشــافات شــمال شــرق
کشــور پروژهای را با عنــوان «پایش فرونشســت
در دشــتهای خراســان رضوی» باهــدف تهیه
نقشــه پهنهبندی میزان نشســت و نقشــه خطر
آن به اســتانداری خراســان رضوی ارائه کرد که
البته باوجــود پیگیریهای متعدد هنــوز امکان
جذب اعتبار استانی برای انجام کامل این پروژه
فراهم نشــده اســت .وی گفت :در اســفند سال
 ،۹۶از محل منابع در اختیار سازمانی ،اعتباری
برای پایــش فرونشســت در پنج دشــت بحرانی
خراسانرضویاختصاصیافتکهاینمطالعات
جامعترین مطالعات مرتبط با پدیده فرونشست
در این استان به شمار میرود و نتایج آن بهزودی
بهمراجعذیربطارسالمیشود.
•دشتهای جوین و خواف در ردههای
بعدی میزان فرونشست

مدیرکل زمینشناسی و اکتشافات شمال شرق
کشــور بابیان اینکه طبق مطالعات انجامشــده
از  2718کیلومترمربع مســاحت دشت مشهد
حدود ۱۰۰کیلومترمربعدرمحدودهفرونشست

قرار دارد ،تصریح کرد :بر اســاس بررســیهای
بهعملآمده هم اکنون دشــت بردســکن از نظر
وجود عوارض سطحی شــامل درز و شکافهای
ایجادشــده در مناطق مسکونی و دشت نیشابور
ازنظــر نرخ باالی فرونشســت زمیــن در بین پنج
دشــت بحرانی اســتان در بحرانیتریــن حالت
قرار دارند .طاهــری ادامه داد :پسازآن دشــت
مشــهد از وضعیــت بحرانــی برخــوردار اســت،
دشــتهای جویــن و خــواف در ردههــای بعدی
میزانفرونشستدرایناستانقراردارندکهپس
ازنهاییشدنپردازشدادههاوکنترلمیدانی،
نتیجهآندرآیندهنزدیکمنتشرخواهدشد.
•عوارض فرونشست زمین

وی عوارض فرونشســت زمین را شامل کاهش
ظرفیت ذخیره آبخوان و شــکافهایی دانست
که در مناطــق دارای فرونشســت زمین موجب
تخریــب مــزارع ،کانالهــای آبیاری و ســازهها
میشود ،این شــکافها همچنین به بزرگراهها
و خطــوط راهآهن آســیب وارد میکند .به گفته
مدیــرکل زمینشناســی و اکتشــافاتمعدنی
شمال شــرق کشــور ،با توجه به توان تخصصی
و اجرایی الزم در بررســی فرونشســت دشتها
با تامین اعتبــارات الزم ،مطالعات فرونشســت
در دیگــر دشــتهای اســتان تکمیــل و با نصب
تجهیزات فنــی و پایش میدانــی هدفمند ،روند
بررســی فرونشســت زمیــن در ایــن مناطــق به
صورت مستمر ادامه می یابد.

دبیرنهادمردمیاقتصادمقاومتیاستانباتشریح
وضعیتمعینهایاقتصادیدرگامهایششگانه
اجــرای طــرح مثلــث توســعه اقتصــادی اســتان
گفت :بررسی های ما نشــان می دهد ،از مجموع
تفاهمات منعقد شــده بــا معین هــای اقتصادی،
 30درصد در گام اول یعنــی مطالعه و جمع آوری
اطالعــات اقتصادی-فرهنگــی کامــل منطقــه
و تهیــه الگوی پیشــرفت قــرار دارنــد 15 .درصد
گام دوم را برداشــته اند و به دنبال اعتمادســازی
و آموزش در مناطق تحت پوشــش خود هســتند.
 10درصد فعال در گام ســوم قرار دارند و به برنامه
ریــزی و ایجاد شــبکه هــای ارتباطــی و همچنین
تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده مشغول
اند .امــا در ایــن میــان 30 ،درصد بــه گام چهارم
رســیده اند و کار توانمندســازی ،تعریف پــروژه و
ایجاد صنــدوق های ُخــرد را پیگیری مــی کنند.
15درصد هم گام های پنجم و ششــم را برداشته
انــد و در پــی عملیاتی کــردن و اجــرای پــروژه ها
پایش،نظارتوپایدارسازیهستند.
• 96درصد کل روستاهای استان تحت
پوششمعینهاست

به گزارش روابــط عمومی اتاق بازرگانی اســتان،
«علــی اکبــر لبافــی» در نهمیــن نشســت هیئــت
نمایندگان اتاق مشــهد تصریح کــرد :در مجموع
 87شرکت و سازمان با امضای  102تفاهمنامه،
بهعنــوان معیــن اقتصــادی ،فعالیت خــود را آغاز
کردهاند 92.درصد معینها از بخش خصوصی و
 5درصد آنها مؤسسات غیردولتی هستند و تنها
 3درصد را بخش دولتی شــامل میشــود .لبافی
ادامــه داد :از این مجمــوع 31.5،درصد معینها
در بخــش صنعت فعــال انــد 24،درصد از
بخش کشاورزی هستند 20.4 ،درصد
را خدماتیها عهدهدار شــدهاند و بقیه
نیــز در بخشهای عمرانــی ،اجرایی،
معدنی و گردشــگری فعالیت دارند.
وی افزود :اگر مجموع
قر ا ر د ا د هــا ی

منعقد شده با معینهای اقتصادی ،به مرحله اجرا
و حصول نتیجه برسد؛ بر اساس برآوردهای ما96
درصد استان تحت پوشــش قرار میگیرد .لبافی
متذکر شــد :از مجموع  2596روستا در خراسان
رضوی با انعقاد 102تفاهمنامه معین اقتصادی،
 2490روســتا ،یعنی 96درصد کل روســتاهای
اســتان،تحت پوشــش معینهای اقتصــادی قرار
دارد.
•حذف موفق یارانههای پنهان انرژی،
مشروط به بسترسازی مناسب است

رئیس اتــاق ایران نیــز در این نشســت با اشــاره به
تصمیم دولت برای حذف یارانه های پیدا و پنهان
به ویژه در بخش انرژی گفت :اگرچــه این اقدام در
نگاهکالنخودعدالتمحوریوتوزیعبهینهمنابع
کشوررادنبالمیکند،اماهمچنانکهدرنشست
غیرعلنی با نمایندگان مجلس موضعمان را اعالم
کردیم ،باید بستر الزم برای اجرای این اصالحات
فراهمآیدتاخسرانیمتوجهبخشهایمولدنشود
ومنابعحاصلازحذفاینیارانهها،درمحلموثری
صرف شــود .غالمحســین شــافعی تصریح کرد :
در همان برهه بیان شــد که این اقدام به مثابه یک
جراحیبزرگاستوطبیعتاچنینعملخطیری،
بدون خونریــزی نخواهد بود .اذعــان داریم که هر
اصالحگری در نظام اقتصادی ،با دشــواری هایی
همراه اســت اما صراحتا باید اعالم کنیم که طرح
هدفمندی یارانــه ها به اهداف خود دســت نیافت
چرا که مقرر بود تا بخشی از منابع هدفمندسازی
یارانههــا در قوانین بودجه ســنواتی بــرای کمک
به تولیــد (موضوع مــاده  8قانــون هدفمند کردن
یارانهها)تخصیصیابداماتنها2درصدازمنابع
مزبور ،سهم این بخش شد.در پایان این
جلسه مقرر شد تا در جلســه ای فوق
العاده ،اعضای هیئت نمایندگان با
جزئیات بیشــتری از اقدامــات نهاد
مردمی اقتصاد مقاومتی آشنا
شوند و بسترهای همکـــاری
بیــشــتـــرفراهمشود.

