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تشکیلکمیته
اقداممشترکبرای
نظارت بر بازار

وزیر دادگستری از تشکیل کمیته
اقدام مشترک برای نظارت بر بازار خبر داد و
گفت :این کمیته متشکل از نمایندگان سه
وزارتخانه جهاد کشاورزی ،وزارت صنعت
و سازمان تعزیرات وزارت دادگستری به
همراه نماینده اصناف و بسیج اصناف به
منظور تشدید نظارتهای اصناف و مردم ،
هر هفته تشکیل جلسه میدهد.به گزارش
خانه ملت ،امینحسین رحیمی درباره نحوه
نظارت بر بازار از طرف سازمان تعزیرات
برای جلوگیری از افزایش قیمتها به ویژه
نرخ کاالهای اساسی ،گفت :در این زمینه
تصمیمات خوبی برای بهتر شدن نظارتها
و همافزایی بین دستگاهها صورت گرفته که
بر همین اساس کمیتهای با عنوان «کمیته
اقدام مشترک» تشکیل شده است.وزیر
دادگستری افزود :کمیته اقدام مشترک
متشکل از نمایندگان سه وزارتخانه جهاد
کشاورزی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و سازمان تعزیرات وزارت دادگستری به
همراه نماینده اصناف و بسیج اصناف
به منظور تشدید نظارتهای اصناف و
مردم است که هر هفته تشکیل جلسه
میدهد.رحیمی اضافه کرد :این کمیته
مصوبات ستاد تنظیم بازار که زیر نظر
معاون اول رییسجمهوری قرار دارد و هر
هفته هم جلسه برگزار میکند را اجرایی
و پیادهسازی میکند.

رئیسکلسازمانخصوصیسازی:

بزرگترینمزایدهتاریخدرپیشاست
تالش کردیم تکالیف قانون بودجه را در قسمت مربوط به فروش مستقیم سهام یعنی حدود  90هزار میلیارد تومان را
از طریق فروش سهام باقیمانده دولت در شرکت های بزرگ بورسی محقق کنیم
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ريل گذاري
وزارت جهاد
براي خوداتکايي
در محصوالت
استراتژيک
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برنامه مجلس براي
کاهش اختالف حقوق ها

 3ماه حقوق نگیر ،ببینم
دوباره شعار میدهی؟

مصطفی داننده
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بررسي عملکرد  100روزه وزير جهاد
کشاورزي نشان از آن دارد که سيد جواد
ساداتي نژاد در دستيابي مجدد کشور
به خود اتکايي در محصوالت کشاورزي
بسيار مصمم است.بررسي عملکرد 100
روزه وزير جهاد کشاورزي نشان از
آن دارد که سيد جواد ساداتي نژاد در
دستيابي مجدد کشور به خوداتکايي در
محصوالت کشاورزي بسيار مصمم است.

سرمقاله

روزنامهنگار

برنامههاي
وزارت صمت
براي افزايش
توليد خودرو

پیامد حذف ارز ترجیحی
اوج گیری قیمت هاست
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یادداشت
عوامل موثر در قرمز پوش
ماندن بورس چیست؟

دبير کميسيون انرژي مجلس تأکيد کرد؛

ترجيح نقش حمايتي وزارت نفت
به جاي احداث پتروپااليشگاهها
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