
در جري�ان تح�والت روز گذش�ته ب�ازار ارز 
بهاي دالر ن�زول ك�رد و به دنبال آن ش�اهد 
اصالح قيمت س�كه و طال بودي�م، در همين 
راس�تا رئيس بانك مركزي خطاب به مردم و 
اشخاصي كه در بازار ارز داللي مي كنند، گفت: 
»توانايي بان�ك مركزي را دس�ت كم نگيرند 
كما اينكه مي بينيد در يك روز ممكن اس�ت 
ارز، 1000 توم�ان پايين و باال ش�ود، بنابراين 
باي�د به اي�ن نكت�ه هم توج�ه ويژه ش�ود.« 
به گزارش »جوان«، هر چند تعديل بهاي ارز در 
روز سه شنبه هفته جاري را برخي از كارشناسان 
اقتصادي اصالح بازار معرفي كردند، اما افت بهاي 
ارز در روز گذشته از تسلط بانك مركزي بر بازار 
ارز خبر داد. عملياتي ش��دن ط��رح محدوديت 
س��قف 100 ميلي��ون توم��ان در ۲۴ س��اعت 
براي تراكنش ه��اي هر ش��خص  در درگاه هاي 
غيرحضوري از يكس��و و مداخل��ه بانك مركزي 
در بازار موجب ش��د تا بازار ارز ب��ا تعديل منفي 
قابل مالحظه روبه رو ش��ود، به طوري كه دالر در 

كف قيمتي در محدوده 13هزار تومان و در سقف 
قيمتي در ب��ازار آزاد در محدوده 13۴00تومان 

قرار گرفت. 
   تواناي�ي بان�ك مرك�زي را دس�ت كم 

نگيرند
عبدالناصر همتي رئيس بانك مركزي ظهر روز 
)چهارشنبه( در حاش��يه جلسه هيئت دولت در 
جمع خبرن��گاران اظهار داش��ت: ارز در كنترل 
اس��ت؛ خطاب به مردم و همچنين كس��اني كه 
نوس��ان بازي و دالل بازي مي كنن��د مي گويم 

توانايي بانك مركزي را دست كم نگيرند. 
وي افزود: بانك مركزي اين توانايي را دارد كه هر 
موقع اراده كند در بازار حضور داش��ته باشد و در 
عرضه و تقاضا نقش داشته و تعادل را در بازار به 
وجود آورد. رئيس بانك مركزي در ادامه عنوان 
كرد: مردم دارايي خود را در معرض ريسك خريد 
و فروش قرار ندهند كم��ا اينكه مي بينيد در يك 
روز ممكن اس��ت ارز، 1000 تومان پايين و باال 
شود،بنابراين بايد به اين نكته هم توجه ويژه شود. 

از سوي ديگر، محمد كش��تي آراي نايب رئيس 
اتحاديه طال و جواهر تهران در گفت وگو با خانه 
ملت، درباره افزايش قيمت سكه در روزهاي اخير 
گفت: كش��ور در يك هفته اخير باالترين رش��د 
ميزان قيمت سكه را در 9 ماه گذشته تجربه كرد، 
زيرا نرخ ارز به باالترين س��طح قيمتي در 9 ماه 
اخير يعني بيش از 1۴ هزار و ۲00 تومان رسيد و 
اين رشد نرخ ارز تأثير مستقيمي بر قيمت سكه 
و طال داش��ت. نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر 
تهران افزود: قيمت اونس جهاني تغيير محسوسي 
نداشت و حدود 1۴60 دالر اس��ت و در 10 روز 
اخير قيم��ت، اونس جهان��ي در محدوده 1۴60 
مانده است، بنابراين تأثيري بر افزايش قيمت طال 
و سكه در داخل كشور نداشته است. اقدامات بانك 
مركزي در محدود شدن تراكنش هاي بانكي در 

كاهش نرخ دالر مؤثر بود.
وي اظهار كرد: از عصر روز سه ش��نبه نرخ ارز به 
دليل اقدام��ات بانك مركزي در محدود ش��دن 
تراكنش ه��اي بانك��ي به ش��دت كاه��ش پيدا 

كرد و دالر 1۴۲50 تومان ب��ه 13600 تومان و 
محدوده هاي پايين تر نيز رسيد، يعني نرخ ارز در 

طول يك روز يك هزار تومان كاهش يافت. 
كشتي آراي با بيان اينكه كاهش نرخ ارز موجب 
شد قيمت طال و سكه افت داش��ته باشد، ادامه 
داد: روز س��ه شنبه قيمت س��كه به ۴ ميليون و 
800 هزار تومان رس��يد كه باالتري��ن نرخ در 9 
ماه گذشته بود، اما روز گذش��ته قيمت آن به ۴ 
ميليون و 6۲0 هزار توم��ان كاهش يافت، يعني 
در كمتر از ۲۴ س��اعت قيمت س��كه 180 هزار 

تومان افت داشت. 
    تقاضاي غيرمتعارف براي خريد سكه

 در مدت اخير ايجاد نشد
وي با بيان اينكه حباب در قيمت س��كه به علت 
افزايش تقاضا ايجاد مي ش��ود، تصري��ح كرد: از 
آنجايي كه در روزهاي اخير به رغم افزايش قيمت 
سكه، تقاضا براي خريد آن بيشتر نشده، بنابراين 
حباب سكه منطقي و حدود 30 هزار تومان بود. 
 در همين راستا، خبرگزاري مهر در گزارشي به 

نرخ هاي ارز و سكه و طال اشاره داشت. 
به گزارش خبرنگار مهر، قيم��ت هر دالر امريكا 
)اسكناس( روز ۲0 آذرماه 1398 در صرافي هاي 
بانكي ب��ه 13۴00 تومان براي فروش رس��يد. 
صرافي هاي بانك��ي هر دالر امري��كا را 13300 
تومان خري��داري مي كنن��د. قيمت ه��ر يورو 
)اس��كناس( براي فروش 1۴۷00 تومان و براي 

خريد 1۴600 تومان است. 
    قيمت سكه در بازار آزاد تهران 

همچنين قيمت سكه طرح جديد، چهارشنبه ۲0 
آذر ۴ ميليون و 550 هزار تومان، سكه طرح قديم 
۴ ميليون و 500 هزار تومان، نيم سكه ۲ ميليون 
و ۴۲0 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 550 
هزار تومان و سكه يك گرمي نيز 9۲0 هزار تومان 

نرخ گذاري شد. 
 هر چند برق��راري ثبات ب��ازار ارز مورد تأكيد 
كارشناسان اقتصادي است، اما اين اعتقاد وجود 
دارد كه ثبات بايد بر اساس واقعيت هاي اقتصاد 
باشد، زيرا اگر ارز س��ركوب شود يا قيمتش به 
ش��كل غير واقعي باال تعيين شود از طرفي در 
نرخ گذاري كاالهايي ك��ه با دالر تعيين قيمت 
مي شوند دچار خطا مي شويم و از طرف ديگر 
ني��ز ام��كان دارد در صورت س��ركوب قيمت 
زمينه را براي قاچاق كاالهايي چون طال فراهم 
آوريم، از اين رو مديريت عالمانه بازار ارز صاحب 

اهميت است.
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قدرت نمايي بانك مركزي مقابل دالر 
همتی: دالالن توانايی بانك مركزی را دست كم نگيرند

نگاهي به 30 سال سازندگي سپاهمهران ابراهیمیان
نگاه�ي ب�ه عملك�رد عمران�ي – صنعت�ي ق�رارگاه س�ازندگي 
خاتم االنبي�ا نش�ان مي ده�د بخش مهم�ي از پروژه هاي كش�ور 
توس�ط اي�ن ق�رارگاه ب�ه مرحل�ه بهره ب�رداري رسيده اس�ت. 
به گزارش »جوان«، پس از پايان جنگ تحميلي، فرزندان امام و انقالب 
اس��المي دريافتند كه دش��من روش مبارزه خود را با نظام جمهوري 
اس��المي ايران تغيير داده و از ح��وزه جنگ نظام��ي وارد حوزه نبرد 
اقتصادي شده است. از اين رو سپاه، رسالت و تكليف ديگري را بر دوش 
خويش احساس كرد و در سال 1368 بر مبناي اصل 1۴۷ قانون اساسي 
و موافقت فرمانده كل قوا مبني بر مش��اركت در امر بازس��ازي كشور، 
بخشي از توان مهندسي خود را وارد عرصه سازندگي كشور كرد تا در 
حد اختيارات و تجربيات دفاع مقدس و تحت عنوان قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبيا )ص(، در جهت ايجاد »تمدن نوين اسالمي« حركت كند. 
قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا )ص( با روحيه جه��ادي و با تكيه بر توان 
درون زاي كشور و در مسير »اقتصاد مقاومتي« و حمايت از كاالي ايراني 
توانسته است همچون بازوي اجرايي قوي براي دولت هاي مختلف ، ضمن 
به كارگيري صدها پيمانكار داخلي و تربيت مديران اليق به رقيب سرسخت 
پيمانكاران خارجي تبديل شود. قرارگاه به عنوان يك مجموعه تخصصي 
مجرب و توانمند در گرايش هاي راه و راه آهن، تونل و سازه هاي زيرزميني، 
سد و بند انحراف، كانال و ش��بكه هاي آبياري و زهكشي، معدن و صنايع 
معدني، نفت، گاز و پتروشيمي، بنادر و سازه هاي دريايي، ابنيه و پل سازي، 
خطوط انتقال نفت، گاز و آب و نيز گرايش خدمات مش��اوره مهندسي، 
پروژه هاي بزرگي را اجرا كرده است. در حوزه نفت و انرژي اجراي فازهاي 
15 و 16 پارس جنوبي به عنوان اولين پااليشگاه با مهندسي تمام ايراني، 
اجراي فاز 13 رج��ب و فازه��اي ۲۲، ۲3 و ۲۴ پارس جنوب��ي و اجراي 
پااليش��گاه ميعانات گازي س��تاره خليج ف��ارس به عن��وان بزرگ ترين 
پااليشگاه ميعانات گازي جهان از جمله دستاوردهاي قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبياست. اجراي بيش از ۴600 كيلومتر خطوط انتقال نفت و گاز 
در نقاط مختلف كشور و ايجاد 6 ميليارد ليتر مخزن بتني و فلزي نفت و 
فرآورده هاي نفتي و افزايش ظرفيت مخازن ذخيره ساز راهبردي كشور تا 

دو برابر از جمله خروجي هاي فعاليت هاي اين قرارگاه بوده است. 
از ديگر دس��تاوردهاي قرارگاه در حوزه عمراني مي توان به اجراي 6۲ 
سد در كشور با حجمي بالغ بر ۲5 ميليارد مترمكعب ذخيره آب اشاره 
داش��ت كه به معناي 50 درصد كل حجم مخازن آب كش��ور اس��ت. 
همچنين طي زمان مورد اشاره بيش از 6۴00 كيلومتر خط انتقال آب 
در 15 استان كشور، بيش از ۴00 كيلومتر تونل طويل انتقال آب، بيش 
از ۲600 كيلومتر آزادراه، بزرگراه و راه اصلي و ۴000 كيلومتر راه آهن 
به بهره برداري رسيده است. از ديگر افتخارات اين نهاد انقالبي هم اشاره 

به دستاوردهاي زير نيز خالي از لطف نيست:
-اجراي ۲80 كيلومتر مترو در شهرهاي مختلف با 150 ايستگاه 

-اجراي بيش از 1500 كيلومتر راه روستايي در 9 استان كشور
-اجراي شبكه سراسري فيبر نوري به طول ۲3 هزار كيلومتر 

-اجراي راه آهن سريع السير تهران-  قم-  اصفهان به عنوان اولين قطار 
پرسرعت كشور

- اجراي فاز نخست بندر شهيد بهشتي چابهار
-ساخت كشتي هاي اقيانوس پيما و سكوهاي دريايي

- اجراي هزاران پروژه محروميت زدايي در شعاع ۷0 كيلومتري پروژه ها
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا هم اكنون 13 هزار دستگاه تجهيزات و 
ماشين آالت منحصربه فرد عملياتي و راهبردي را در اختيار دارد كه در 
كنار اين امكانات بايد به اين مهم توجه كرد كه بيش از ۲00 هزار نفر در 

پروژه هاي گوناگون قرارگاه مشغول به كار شده اند. 
همچنين قرارگاه با 5 هزار پيمانكار بخش خصوصي در اجراي پروژه ها و 

ايجاد چتر حمايتي براي آنها همكاري نزديك داشته و دارد. 

 دولت 3/5 ميليارد دالر 
از صندوق توسعه ملي قرض مي گيرد

مركز اطالع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه 
كشور در خصوص گزارش روز گذش��ته جوان با عنوان » برداشت دولت 
از صندوق ملي ش��دت مي گيرد« توضيحاتي ارائه كرده است كه درباره 
جزئيات نحوه تخصيص منابع ارزي برداشته شده از صندوق توسعه ملي 

توضيح داده اند كه حسب قانون مطبوعات به شرح زير چاپ مي شود: 
با توجه به فروض در نظر گرفته ش��ده براي ميزان ص��ادرات نفت خام 
و ميعانات و خالص ص��ادرات گاز، مجموع درآمد ارزي كش��ور از موارد 
ياد ش��ده در س��ال 1399، معادل ۲۲/۲5 ميليارد دالر خواهد بود كه 
1۴/5 درصد آن يعني معادل 3/۲ ميليارد دالر س��هم شركت ملي نفت 
ايران و شركت دولتي تابعه وزارت نفت، ۴9/5 درصد سهم دولت يعني 
معادل 11 ميليارد دالر و 36 درصد س��هم صندوق توسعه ملي )مطابق 
قانون برنامه ششم توسعه( يعني معادل 8 ميليارد دالر است. با توجه به 
عدم تكافوي منابع و با استجازه انجام ش��ده، مقرر شده به ميزان 3/56 
ميليارد دالر به صورت تس��هيالت ارزي از صندوق توسعه ملي در قالب 
واگذاري دارايي هاي مالي، به مصارف معيني اعم از تقويت بنيه دفاعي، 
طرح هاي آبياري تحت فشار و نوين، آبخيزداري و آبخوانداري، مقابله با 
اثرات مخرب ريزگردها و تأثير آن بر شبكه هاي برق، طرح هاي آبرساني 
روستايي و عشايري و حمل و نقل ريلي برون شهري برسد. از اين رو، سهم 
صندوق توسعه ملي از منابع ورودي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات 
و خالص صادرات گاز در س��ال 1399، مطابق قانون 36 درصد و معادل 
8 ميليارد دالر است و برداشت 3/56 ميليارد دالر از صندوق به صورت 

تسهيالت ارزي با تضمين بازپرداخت توسط دولت خواهد بود.

مجلس بي اقتصاد! 
يكي از آفات انتخابات مجل��س و انتخاب نماين��دگان با روش 
فعلي اين است كه معموالً افراد بر اساس توانمندي خود و ميزان 
آش��نايي و ضريب نفوذ در منطقه ح��وزه انتخابيه خود انتخاب 
مي شوند به جاي اينكه بر اس��اس نيازمندي هاي تخصصي در 

حوزه سياستگذاري و كميسيون هاي مختلف برگزيده شوند. 
 اين چالش يا تعارضي اس��ت كه اگر چه نمي ت��وان براي آن در 
اين م��دت كوتاه  برنامه اي در مس��ير رفع اين معضل از س��وي 
سياستگذاران ارائه داد، اما دست كم مي توان با تكيه بر عملكرد 
اين دوره مجلس اع��م از ترس و رخوت در تصميمات درس��ت 
و بموقع در حوزه اقتص��اد، انتخاب هاي منطقي دس��ت كم در 

شهرهاي بزرگ را پيگير شد. 
طرح هاي ناگهاني بنزين كه مي توانست در طول شش سال اخير 
و به اس��تناد قانون هدفمندي تدريجي و كارآمد باشد، بررسي 
پايه هاي جديد مالياتي براي كاهش ات��كا به درآمدهاي نفتي، 
كوچك سازي دولت و منضبط كردن شركت هاي دولتي و دولت 
در هزينه كرد كه در ميان راهروهاي مجلس به سرانجام نرسيد 
ويا تصويب چند ساعته قانون تجارت همگي نشان مي دهد كه 
خأل نمايندگان متخصص در حوزه اقتصاد و صداي واحد، مقتدر 
و منس��جم در اين دوره محرز بوده و آن طور كه بايد از ظرفيت 

سازماني اين نهاد مهم كشور استفاده نشده است. 
در سويي ديگر به تعبير كارشناسان اقتصادي اصالح طلبان كه 
نه تنها در دور جديد انتخابات مجلس خ��ود را باخته اند بلكه از 
قبل اولويتي براي اصالح س��اختاري اقتصاد قائل نبودند و تنها 
هدفشان در مجلس حاضر ننشستن رقباي سياسي بر كرسي هاي 
مجلس به هر ش��كل ممكن بوده اس��ت. همچني��ن نگاهي به 
نامزدهاي جناح جريان اصولگرا نيز نش��ان مي دهد كه برنامه و 
تيم منسجمي براي كميسيون ها و تصميم هاي اقتصادي مجلس 
ندارند و يا دست كم تا كنون اين نگاه جدي به مجلس را رسانه اي 

و عيان نكرده اند. 
به اين ترتيب اگر قرار باشد در فرصت باقيمانده انتخابات مجلس 
در روي همين پاشنه بچرخد نمي توان خروجي بهتري از مجلس 
حاضر در حوزه تصميم گيري هاي اقتصادي انتظار داشت و كشور 
همچنان به اميد فردايي كه در دسترس نيست روزمرگي را تكرار 
خواهد كرد. اين در حالي است كه حتي به اذعان سياستمداران 

نيز مشكل اولويت دار فعلي كشور اقتصاد است. 
 اگ��ر اين ف��روض را بپذيري��م براي بهب��ود وضعيت چ��ه بايد 
كرد؟ راهكار هاي س��ه گانه زير مي تواند مقدمه اي براي بسط و 
گسترش اين نوع راهكارها داد تا مجلس بعدي مجلسي جدي تر 
در حوزه سياستگذاري صحيح در حل مشكالت اقتصادي باشد. 
1-  نخس��ت آنكه نامزده��اي انتخاباتي حداقل در ش��هرهاي 
بزرگ عالوه بر ش��عارها، انتقاد از رقبا و نقد برنامه هاي سياسي 
جريان هاي مختلف بايد به دنبال يك برنامه منسجم اقتصادي 

شامل برنامه هاي  بلند مدت و ميان مدت و كوتاه مدت باشند. 
اين برنام��ه مي تواند در حكم شناس��نامه جري��ان و گروه هاي 
مدعي باشد. بديهي است منظور از برنامه اقتصادي بيان سخنان 
في البداهه در مناظرات تلويزيوني شبيه مناظره هاي نامزدهاي 
رئيس جمهوري نيس��ت كه اگر مثاًل آقاي فالن��ي درباره كمك 
معيش��ت به مردم طرح ارائه و ي��ا براي ايجاد ش��غل آمار اعالم 
مي كند، بالفاصله جريان رقيب دو عدد باالتر از طرح طرف مقابل 
اعالم كند ويا بعد از دوسال همان طرح كمك معيشتي مذموم 
شده را به شيوه اي ناقص و از سر اجبار عملياتي كند و بعد هم نه 
نمايندگان حامي يك جريان زير بار اين تصميم بروند و نه رأس 

يك جريان سخن از بي خبري زمان اجرا سر دهد. 
بنابراين بايد جريانات برنامه هاي خود را با ش��ناخت حيطه و 
اختيارات مجلس ارائه و روند تغييرات را از مسير قانونگذاري 
و الزام كردن هاي منطقي دولت بر مدار توس��عه و پيشرفت به 
مردم ارائه دهند. همچنين بايد در ش��رايط و وضعيت كمبود 
درآمدهاي نفتي و تحريم هاي ظالمانه مراقب وعده هاي پوچ 
بود) وعده هاي آس��فالت كردن جاده ها و احداث كارخانه هاي 
فوالد در شهرهاي بي آب و هر آنچه در خارج از يد و اختيارات 

يك نماينده است.(
۲-  به محض تشكيل مجلس بر قوت بخشي مركز پژوهش هاي 
مجلس و ميخكوب كردن مصوبات به پشتوانه پژوهش هاي آن 
مركز در هر حوزه، به خصوص در اقتص��اد اهتمام ورزيد وگرنه 
نتيجه همين مي ش��ود كه تصميمات اقتص��ادي بيش از آنكه 
پشتوانه علم اقتصاد داشته باش��د متكي بر تصميمات سياسي 

و اجباري است. 
3-  پيشنهاد سوم نيز كه معموالً كارشناسان حوزه سياستگذاري 
اقتصادي برآن تأكيد دارد، اين است كه به محض تعيين تكليف 
نامزدهاي مجلس ب��ه جاي دعواه��اي جناحي پي��ش از همه 
اختيارات نمايندگان را به آنها گوشزد كرده، بودجه ريزي و نقش 
مجلس در بودجه و آشنايي با كليات اقتصاد را در قالب دوره هاي 
آموزشي براي نمايندگان اجباري كنند، همان طور كه آشنايي با 

آيين  نامه هاي داخلي مجلس الزم و ضروري است. 
اگر چنين شود ظرفيت س��ازماني مجلس در مسير پيشرفت و 
توسعه كشور به جاي افول به كلي دگرگون خواهد شد و حتماً 

نمايندگان دور بعد نزد مردم عزيزتر!

   ادامه از صفحه اول
پس از فراخوان فرهاد دژپس��ند، وزير اقتصاد 
جه��ت س��وت زني در ح��وزه مقابله با فس��اد 
اقتصادي، تشكل هاي دانشجويي سراسر كشور 
در پاس��خ به اين فراخوان با انتش��ار يك بيانيه 
اولين سوت را در حوزه صدور مجوزهاي كسب 
و كار به صدا درآوردن��د. در بخش هايي از اين 

بيانيه آمده است:
آقاي دژپسند در جلس��ه شوراي گفت و گو 
در مورد فساد و روش برخورد با آن گفته اند: 
»براي مبارزه با فس��اد كريدور ويژه ايجاد 
مي كنم و آماده هر گونه برخوردي هستيم. 
بايد سيستم سوت زني راه اندازي كنيم و هر 

كس با فساد مواجه شد سوت بزند.« 
جناب وزير! سال 89 بود كه رهبر انقالب » همت 
مضاعف، كار مضاعف« را براي نام سال انتخاب 
كردند. دقيقاً از همان سال مسائل كشور رنگ و 

بوي اقتصادي گرفت. 
سه سال بعد يعني در سال 9۲ مجلس شوراي 
اسالمي اصالحيه قانون اجرايي شدن اصل ۴۴ را 

تصويب كرد. اصالحيه اي كه بنا بود يك مسئله 
بزرگ در كشور را حل كند و آن مسئله چيزي 

نبود جز » صدور مجوزهاي كسب و كار«. 
مجوزهايي كه رانت و فس��اد را ب��راي صاحبان 
امضاهايي كه قدرت انحصاري اعطاي مجوزها 

را داشتند ايجاد كرده بود. 
اين قانون بنا بود با تأسيس هيئت مقررات زدايي 
چند مسئله را در حوزه مجوزهاي كسب و كار 

حل و فصل كند:

1- س��قف زماني را براي صدور مج��وز هر نوع 
كسب و كار تعيين كند. 

 ۲- ش��رايط و مراح��ل ص��دور مجوزه��ا را 
آسان تر كند. 

3- مقررات زائد و دست و پاگير را حذف نمايد. 
عالوه بر آن بنا بود اين هيئت، تدبيري بينديشد تا 

به بهانه اشباع بازار از صدور مجوزها دريغ نشود. 
جناب وزير! ش��ما اكنون رئي��س اين هيئت 
هس��تيد چنان ك��ه وزراي پيش��ين اقتصاد 

رياس��ت آن را بر عهده داشتند؛ همانطور كه 
وزراي قبلي اقتصاد هيچ اقدامي در اين حوزه 
انجام ندادند شما نيز همان راه را ادامه داديد و 
رانت اعطاي مجوزهاي كسب و كار چون يك 
غده سرطاني تن زخمي اين اقتصاد را روز به 

روز نحيف تر مي كند. 
آقاي دژپس��ند! در ماه هاي گذشته گفتيد 90 
درصد مصوبات اين هيئت اجرا نمي شود. مگر 
مجري اين مصوبات كيس��ت؟ غير از خود اين 
هيئت كه رياس��ت آن نيز بر عهده شماس��ت؟ 
هيئتي كه از مسئوالن ارشد هر سه قوه تشكيل 
شده اس��ت و نهادهاي نظارتي اصلي كشور نيز 

عضو آن هستند. 
جناب وزير! با صداي بلند س��وت مي زنيم براي 
ش��ما و تمام رانت هايي كه از پس قانون گريزي 
 شما و هيئتي كه رياست آن بر عهده شماست.

] ايجاد شده است[
آقاي وزير به جاي آنكه به دنبال جايزه دادن به 
سوت زن ها باش��يد، قانوني را كه 11 سال پيش 

تصويب شده است، اجرا كنيد.

» سوت زني« دانشجويان در گوش وزير
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