
  

سیاسی 2
 کمک ۲۰۰میلیون ریالی رئیس مجمع برای آزادی 

زندانیان نیازمند

آیت الله صادق آملی الریجانی، به منظور کمک به آزادی زندانیان جرایم 
غیرعمد مبلغ ۲۰۰میلیون ریال را به ستاد دیه اهدا کرد ند.

به گزارش ایلنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تجلیل از اقدام 
خداپسندانه نیکوکاران در ماه رمضان برای آزادی زندانیان نیازمند، خواستار 
مشارکت هموطنان خیّر در رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان شدند 
و به همین منظور مبلغ ۲۰۰میلیون ریال را به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد 

اختصاص دادند.
جشن گلریزان هر سال در ماه مبارک رمضان، به همت ستاد مردمی 
رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با حضور جمعی از 
مسئوالن و خیّرین نیکوکار در تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار 

می شود.

 امیری در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛
الیحه جامع انتخابات نتیجه کار کارشناسی دقیق با 

مشارکت گروه های سیاسی است

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: ما در مجلس گفتیم که الیحه جامع 
انتخاباتی دولت نتیجه کار کارشناسی بسیار مبسوط و دقیق است که با 

مشارکت گروه های سیاسی انجام شده است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حسینعلی امیری در پایان جلسه هیأت 
دولت در جمع خبرنگاران گفت: راجع به برگزاری انتخابات و استانی شدن 
انتخابات مجلس شورای اسالمی عنایت دارید که دولت به استانی شدن 

انتخابات مجلس شورای اسالمی نظر موافق داشت.
وی ادامه داد: طرحی را نمایندگان مجلس شورای اسالمی تهیه کرده 
بودند که این طرح احکام متعددی داشت از جمله استانی برگزار شدن 
انتخابات در مجلس شورای اسالمی که نظر دولت هم با آن موافق است.

امیری خاطرنشان کرد: مادر مجلس هم گفتیم که الیحه جامع انتخاباتی 
دولت نتیجه کار کارشناسی بسیار مبسوط و دقیق است که با مشارکت 

گروه های سیاسی انجام شده است.

ذوالنور:
گرد و خاک آمریکا برای گرفتن امتیاز است

رئیس کمیته هسته ای مجلس با اشاره به حضور ناو آمریکا در خلیج 
فارس گفت: این اقدامات صرفاً گرد و خاک های سیاسی و تهدیدات 
آمریکایی ها دست به این اقدام  آمریکا برای اخذ امتیاز است وقطعاً 

نمی زنند.
حجت االسالم مجتبی ذوالنور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به 
حضور ناو آمریکایی در خلیج فارس، گفت: قطعاً آمریکا چنین ریسکی 
نمی کند که با ایران وارد جنگ نظامی شود چرا که ما بازدارندگی خود را باال 

برده ایم و فرمول سود و هزینه را به ضرر آمریکا تغییر داده ایم.
وی تأکید کرد: قطعاً اگر آمریکا علیه ایران حمله نظامی کند، این اقدام 
بی پاسخ نمی ماند و بیش از آنکه به ایران ضربه بزنند، از طرف ما ضربه 

خواهند خورد.
به  اشاره  با  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  هسته ای  کمیته  رئیس 
فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دوران بزن در رو تمام شده 
است، گفت: بیانات رهبر معظم انقالب بر اساس اطالعات پشت پرده و 

توانمندی های نظامی و دفاعی کشور است.
ذوالنور تصریح کرد: ما شروع کننده جنگ نیستیم و عالقه ای به جنگ 

نداریم و توان خود را به کار می گیریم که جنگی اتفاق نیفتد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به هزینه ای که برای شروع جنگ برای 
دشمن درست کرده ایم، قطعاً آنان هم دست به این کار نخواهند زد 
و این اقدامات صرفاً گرد و خاک سیاسی و تهدیداتی برای گرفتن امتیاز 
است و همه اطمینان داشته باشند که جنگ نظامی میان ایران و آمریکا 

رخ نخواهد داد.

آغاز توقف برخی تعهدات برجامی بر اساس دستور 
شورای عالی امنیت ملی

توقف برخی تعهدات برجامی بر اساس دستور شورای عالی امنیت ملی 
آغاز شده است.

به گزارش ایسنا، یک مقام مطلع در سازمان انرژی اتمی اعالم کرد: 
اجرای برنامه های  مربوط به توقف برخی تعهدات کشور در برجام که در 

بیانیه شورای عالی امنیت ملی بر آن تاکید شده آغاز شده است.
وی خاطرنشان کرد: توقف برنامه های مربوط به رعایت سقف تولید 
در  آب سنگین  بدون محدودیت  تولید  و همچنین  غنی شده  اورانیوم 
تاسیسات اراک که در دوره ۶۰ روزه مربوط به گام اول بر انجام آن تاکید 

شده، برنامه هایی است که با جدیت دنبال می شود.
این مقام مسئول که نخواست نام وی اعالم شود، افزود: طی روزهای 
جاری برای آگاهی افکار عمومی از اقدامات انجام شده، برنامه هایی برای 
بازدید نمایندگان رسانه های گروهی از تاسیسات فعال در نطنز و اراک 

پیش بینی شده که به زودی اعالم خواهد شد.

اخبار
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بررسی راهکارهای مقابله با تحریم

وزی در جنگ امید چه می گویند  فعالین سیاسی برای پیر

 نوبخت خبر داد:

65 هزار میلیارد برای ایجاد 988 هزار فرصت شغلی اختصاص یافت

 همزمان با تشدید سیاست های خصمانه آمریکا علیه 
جمهوری اسالمی ایران بویژه در طی روزها و هفته های 
اخیر، کارشناسان و تحلیلگران سیاسی راهکارهای متفاوتی 

برای مقابله با این رویکرد خصمانه ارائه کرده اند.
بر  حداکثری  فشار  راستای  در  آمریکا  متحده  ایاالت 
جمهوری اسالمی ایران اهداف چندگانه ای را در سطوح 
داخلی، منطقه ای وبین المللی دنبال می کند. منزوی 
ایجاد  و  المللی،  بین  و  ای  ایران درعرصه منطقه  کردن 
شکاف با هدف نهایی فروپاشی در عرصه داخلی اهدافی 
می  دنبال  را  آن  سفید  کاخ  در  حاضر  تیم  که  است 
کنند. مواجهه و مقابله با این رویکرد خصمانه در قالب 
راهبرد مقاومت حداکثری قابل تبیین است. با این حال 
کارشناسان و فعاالن سیاسی در عرصه داخلی راهکارهای 
متفاوتی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ارائه می 
کنند. هر چند این راهکارها عمدتا معطوف به نقش دولت 

و سایر ارکان حاکمیتی است.
حسن  السالم  حجت  همانند  کارشناسان  این  اغلب 
روحانی، رئیس جمهوری، معتقدند هدف اصلی دور جدید 
تحریم ها، افزایش نارضایتی ها و از بین مردم امید جامعه 
است، به نظر می رسد فراتر از تمهیدات دیپلماتیک در 
عرصه بین المللی، به تمهیدات ویژه ای درعرصه داخلی 
شرایط  به  معطوف  مشخص  صورت  به  که  هست  نیاز 
ادامه  در  باشد.  ایران  مردم  روحی  و  مادی  وضعیت  و 
از  طیفی  شامل  که  شده  مطرح  راهکارهای  بررسی  به 
پیشنهادات اقتصادی تا سیاسی و اجتماعی هست می 

پردازیم:
 اقتصاد است، اقتصاد است، اقتصاد...

دست  گذشته،  اقتصادی  اشتباهات  کردن  برطرف 
برداشتن از سیستم نامبارک سه نرخی، افزایش تولید و 
فراهم کردن شرایطی که مردم در تهیه ضروریات اولیه خود 
دچار مشکل نباشند، تغییر در مدیریت صحنه اقتصادی 
کشور، استفاده از نیروهای کارآمدتر و شایسته تر، تعدیل 
شکاف های درآمدی، بها دادن به اقتصاد مقاومتی، حرکت 
شدن  جدا  ریسک  پذیرفتن  و  درونزا  توسعه  سمت  به 
اقتصاد از نفت تنها بخشی از راهکارهایی هست که هر 
کدام از کارشناسان از زاویه دید خود به طرح آنها پرداخته 

اند.
هرچند عمدتا تحلیلگران اصولگرا همچون عباس سلیمی 
نمین، غالمرضا مصباحی مقدم و احمد توکلی صرفا بر روی 
راهکارهای اقتصادی تاکید دارند اما در این میان آنها تنها 
نبوده و برخی از تحلیلگران میانه رو و مستقل هم توجه 
به مسائل اقتصادی را حائز اهمیت می دانند. به عنوان 
مثال حشمت الله فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تنها راهکار 
خروج کشور از فشار موجود را حذف نیروهای کارشکنی که 
مانع از به ثمر رسیدن طرح ها اقتصادی که منجر به تولید 

محصوالت غیرقابل تحریم می گردند، معرفی می کند.
اما به نظر می رسد در این خصوص یک تفاوت عمده 
میان تحلیل اصولگرایان و اصالح طلب وجود دارد و آن 
قرار گرفتن نوک پیکان انتقادات اقتصادی اصولگرایان به 
سمت تیم اقتصادی دولت هست اما برای اصالح طلبان 

این انتقادات عالوه بر دولت شامل باقی نهادها و ارکان 
حکومتی هم می شود.

برای درک بهتر این تفاوت بهتر است تا نقل قولی از 
سلیمی نمین را بازخوانی کنیم:»سازمان ها و نهادهایی 
اجرایی  ستاد  و  علوی  بنیاد  مستضعفان،  بنیاد  مانند 
فرمان امام در سال های اخیر اقدامات خوبی در حمایت 
از بخش های کم درآمد جامعه انجام داده اند و اگر مردم از 
این اقدامات با خبر شوند، تحمل مردم برای پذیرش شرایط 

دشوار امروز جامعه افزایش می یابد.«
انتقاداتی که همواره در طول دوره های مختلف به دولت 
ها مطرح شده است، و حتی در دولت اخیر باعث تغییر 
چند عضو مهم تیم اقتصادی دولت هم گردید، اما از سوی 
این تحلیلگران بیان نمی شود و همچنان وضعیت کشور در 

مرحله ای خطیر قرار دارد.
 تغییر در سیاست های اجتماعی

چنانکه گفته شد، برخی از چهره ها راه حل ها را صرفا 
اقتصادی تصور می کنند و معتقد هستند در صورت یافتن 
راهکاری برای کاهش فشار اقتصادی، انسجام و همدلی 

اجتماعی هم ایجاد خواهد شد.
اما از سوی دیگر کسانی همچون محمد علی ابطحی 
معتقدند در کنار راهکارهای اقتصادی که توسط خبرگان 
اقتصادی ارائه می گردد، باید توجه ویژه ای هم به دغدغه 
های اجتماعی وجود داشته باشد. ابطحی نقطه تاکید را بر 
مسئله »اتحاد و یکدلی جامعه« قرار می دهد. همانطور 
که شهیندخت موالوردی از »حفظ انسجام، همبستگی 
و همدلی داخلی« می گوید و عماد افروغ نیز از عبارت 

»اعتماد سازی« برای این منظور بهره می برد.
دستیابی به مرحله ای که تمامی مردم ایران از هر قشر و 
قومی خود را در ساخت ایران سهیم بداند، ابطحی معتقد 
ارکان دارای  تا آن زمان که برخی  است رخ نخواهد داد 
قدرت در حاکمیت، خواهان وقوع چنین اتفاقی شوند. اما 
شهیندخت موالوردی امیدوارانه تر به مسئله نگاه می کند 
و مدعی است بر اساس جمع بندی های ضمنی صورت 
گرفته توسط کارگروه های تخصصی احزاب اصالح طلب، 
مهمترین راهکار رسیدن به این هدف تن دادن به گفت 
وگوی ملی است.هر چند در خصوص چند و چون ایده 
گفت وگوی ملی که مدت هاست در محافل سیاسی هر 

دو جناح مطرح است، راهبرد مشخصی مطرح نمی شود.
 همه نگاه ها به باالست!

نقطه مشترک راهکارهای ارائه شده از سوی کارشناسانی 
که در روزهای اخیر نظرات خود را با ما در میان گذاشته 
اند، فارغ از گرایش سیاسی آن ها، اذعان به ناتوانی جامعه 
مدنی و نهادها وابسته به آن برای نقش آفرینی موثر در 

شرایط موجود است.
عماد افروغ معتقد است: در حقیقت قدرت اجتماعی 
در ایران به قدرت سیاسی اعتماد کرد و البته از این اعتماد 
آسیب دید و در شرایط موجود نمی شود از فعالین قلمرو 
اجتماعی توقع نقش آفرینی موثر را داشت. انتظار داشتن 
از قلمرو اجتماعی بدون لحاظ کردن قدرت سیاسی، نشان 

دادن آدرس اشتباه است.
غالمرضا مصباحی مقدم همین عبارت را با بیانی دیگر 
توضیح می دهد و می گوید: حرکت در جهت وحدت ملی 

و انسجام آفرینی که منجر به اعتماد عمومی به دولت 
شود، وظیفه احزاب و نیروهای سیاسی است. اما مجددا 
باید اذعان داشت مدیریت صحنه در اختیار دولت است و 

نمی شود از فعالین سیاسی، انتظار زیادی داشت.
شهیندخت موالوردی هم اساسا یکی از علل ایجاد وضع 
موجود را ناشی از ضعف مدنی می داند و می گوید: یکی 
از دالیلی که امروز در کشور انسجام کافی احساس نمی 
شود به ضعف مدنی باز می گردد. این نهادها قدرت یا 

اجازه الزم برای کنشگری موثر در سطح جامعه را ندارند.
در نتیجه چنین واقعیاتی هست که غالمرضا ظریفیان 
از  صحبت  تاریخ  استاد  و  طلب  اصالح  سیاسی  فعال 
برای  بدنه حاکمیت  در  روشن  استراتژی  وجود  ضرورت 
مقابله با تحریم ها می کند و می گوید: سطوح حاکمیتی 
کنند.  پیدا  موجود  از شرایط  واحدی  باید درک  ابتدا  در 
متاسفانه احساس می شود در حال حاضر درک مشترکی 
از مسئله ای که ایران درگیر آن است، وجود ندارد. در 
حالی که این درک مشترک منجر به اتخاذ راهبردی درست 
که مورد تفاهم تمام بخش های حاکمیتی است، می شود 

و توسط خود ارکان حکومت نفی نخواهد شد.
ظریفیان معتقد است تنها پس از این درک مشترک 
است که امکان بروز و ظهور برای الیه های مختلف جامعه 
مدنی فراهم می شود: اگر مسئوالن این درک مشترک را 
به جامعه منتقل کنند که تقسیم وظایف صورت گرفته 
اولویت بندی ها مشخص شده است، اجزای جامعه  و 
مدنی همچون احزاب، موسسات مردم نهاد و رسانه ها هم 
می توانند نقش خود را در همراهی و پشتیبانی دولت و 

حاکمیت به خوبی ایفا کنند.
افروِغ  که  نگاهی است  زاویه  بر  تاکید  دقیقا  نگاه  این 
انسجام  خصوص  در  شناسی  جامعه  استاد  و  اصولگرا 
سیستمی می گوید: انسجام سیستمی در ایران وضعیت 
خوبی ندارد و نهادهای رسمی هماهنگ نبوده و منظومه 
ای حرکت نمی کنند. مشکل ما این است که حتی در تفکر 
و بخش های مختلف  ندارد  انسجام وجود  جناحی هم 
یک جناح سیاسی مسیرهای مختلفی می روند. این عدم 
انسجام سیستمی مشکالت ما را تشدید کرده است و باید 
تالش کنیم تا این انسجام در جهتی مثبت و متعالی ایجاد 

شود.
افروغ که به مانند موالوردی، توکلی و ظریفیان معتقد 
است مردم ایران در مواقع بحرانی از خود انسجام مناسبی 
را نشان می دهند با کمک گرفتن از مثال نقش آفرینی 
گروه های مختلف مردم در یاری رساندن به سیل زدگان 
اخیر، هم عقیده با ظریفیان این انسجام را موقت می 

داند.
آنها معتقدند زمانی انسجام اجتماعی می تواند در جنگ 
امید به کمک کشور بیاید که توسط یک استراتژی مشخص 
حاکمیتی  نهادهای  توسط  سیستمی  انسجام  از  ناشی 
ایران راهبری شود. نقطه نظری که شهیندخت موالوردی 
به بیانی دیگر آن را مطرح می کند: اگر نهادهای مدنی 
توان، قدرت و تاب آوری الزم را داشته باشند به عنوان یک 
شریک در کنار دولت و حاکمیت می توانند اثرات پایداری 

در تقویت اعتماد و امید اجتماعی ایفا کنند.

کشور  کل  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
گفت: در تبصره 18 قانون بودجه 98، اعتباری 
بالغ بر ۶4 هزار تا ۶5 هزار میلیارد تومان برای 
ایجاد 988 هزار فرصت شغلی برای سال جاری 

در نظر گرفته شده است.
ملت،  خانه  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
در  چهارشنبه-  امروز-  نوبخت«  »محمدباقر 
درصد   3۰ که  این  درباره  سوالی  به  پاسخ 
تولید  به  باید  یارانه ها  قانون هدفمندی  درآمد 
شده  محقق  میزان  چه  کند،  پیدا  اختصاص 
اعتبار  این  تولید  رونق  در سال  است؟ گفت: 

اختصاص پیدا می کند.
درصد   3۰ تخصیص  عدم  علت  درباره  وی 
تولید  به  یارانه ها  هدفمندی  قانون  درآمد  از 
توجه  با  داشت:  اظهار  گذشته،  سال های  در 
و   1 ماده  در  قیمت ها  التفاوت  مابه  اینکه  به 

3 در قانون هدفمندی یارانه ها کفاف پرداخت 
نمی داد،  را  افراد  یارانه  تومان  و 5۰۰  45 هزار 
بنابراین ما نه تنها نمی توانستیم از این رقم به 
کنیم)اگرچه کمک می شد  تولید کمکی  بخش 
اما به اندازه 3۰ درصد نبود( حتی مجبور بودیم 
تومان  میلیارد  هزار   13 تا   1۲ خزانه  از  ساالنه 
براساس مجوز قانونی برداشت کنیم تا بتوانیم 

یارانه 45 هزار تومانی را پرداخت کنیم.
کشور  کل  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
بیان کرد: در حال حاضر در تبصره 14 منابع و 
مصارف کامال مشخص شده است ما طبق آنچه 
در مصارف برای تولید و اشتغال است اعتبارات 
را اختصاص می دهیم، علیرغم تمام این موارد 
به صورت  ساالنه  بودجه  قانون   18 تبصره  در 
ویژه برای تولید و اشتغال اعتباری بالغ بر ۶4 
هزار تا ۶5 هزار میلیارد تومان برای 988 هزار 

فرصت شغلی در نظر گرفته شده است.
کرد:  خاطرنشان  دوازدهم  کابینه  عضو  این 
رونق  اشتغالزایی،  در  وزارتخانه  هر  وظایف 
تولید و سهم آنها از اعتبار مذکور مشخص شد 
حتی وظایف و سهم استان ها نیز مشخص شده 

است.
تبادل موافقت نامه میان وزارتخانه ها و سازمان 
برنامه و بودجه برای رونق تولید و اشتغالزایی

بودجه  و  برنامه  سازمان  داد:  ادامه  نوبخت 
با تمام وزرا موافقت نامه ای برای اشتغالزایی و 
رونق تولید مبادله کرده است یعنی سهم هر 
آنها  تعهد  و  بخش  این  اعتبارات  از  وزارتخانه 
نیز  اعتبارات  اول  مشخص شده است؛ بخش 
وزارتخانه ها  گزارش های  براساس  پرداخت شد 
حوزه،  این  در  ها  برنامه  اجرای  میزان  درباره 

بخش دوم اعتبارات نیز پرداخت می شود.

 الیحه شفافیت در جلسه هیات دولت تصویب شد
هیات وزیران در جلسه امروز-چهارشنبه-الیحه شفافیت را تصویب کرد 
که این الیحه در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی، مهم ترین حوزه های 

شفافیت را مورد توجه قرار داده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، هیات وزیران در جلسه 
امروز- چهارشنبه- به ریاست حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس 
جمهور، با بررسی مواد دیگری از الیحه شفافیت، کار بررسی و تصویب این 

الیحه را به پایان رساند.
الیحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی، مهمترین حوزه  های 
وظایف،  »شفافیت  دسته  سه  در  که  داده  قرار  توجه  مورد  را  شفافیت 
اختیارات، مأموریت ها و صالحیت ها«، »شفافیت فرآیندهای سازمانی« شامل 
آیین اقدامات و تصمیمات و »شفافیت اطالعات سازمانی« تقسیم بندی شده 

است.
هیات دولت همچنین به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش 
خصوصی و تعاونی به جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی جوان به صورت 

کارورز، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
شیوه معرفی، زمینه های کاری اولویت دار و نحوه تأمین هزینه، از مهمترین 

سرفصل های این آیین نامه اجرایی به شمار می رود.
براین اساس، مطابق قانون برنامه ششم توسعه، کارفرمایان و کارآفرینان 
بخش خصوصی و تعاونی در صورت جذب نیروی کار جوان با حداقل مدرک 
دانشگاهی کارشناسی به صورت کارورز، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای 

مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف می شوند.
نصاب معامالت قانون برگزاری مناقصات در سال 1398 تعیین شد

هیات وزیران در این جلسه همچنین نصاب معامالت موضوع قانون برگزاری 

مناقصات برای مناقصات کوچک، متوسط و بزرگ در سال 1398 را مشخص 
کرد.

براین اساس، نصاب معامالت کوچک تا سقف 3۲8 میلیون ریال، معامالت 
متوسط با مبلغ بیش از سقف معامالت کوچک و تا سقف سه میلیارد و ۲8۰ 
میلیون ریال و معامالت بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از سه میلیارد و ۲8۰ 

ریال، معین شد.
افزون براین، نصاب معامالت یاد شده، به مواردی که معامله به صورت 

مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

تصویب تعدادی از پیشنهادات شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و 
ویژه اقتصادی در دولت

پیشنهادات  از  تعدادی  درخصوص  گیری  تصمیم  ضمن  وزیران  هیات 
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، بودجه 
سال 1398 سازمان های مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی 
و ماکو و شرکت های تابعه آن ها و اصالحیه بودجه سال 1397 این سازمان ها 
را تصویب کرد. همچنین با تصمیم دولت، گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی 
کازرون از »صنایع تبدیلی- کشاورزی« به »صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی- 

کشاورزی« تغییر یافت.
طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز و گرمسار تعیین و هر گونه عملیات 
اجرایی، ملزم به رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله مالحظات زیست 
محیطی )برنامه مدیریت زیست محیطی( و منطبق با آمایش صنعتی، معدنی 

و تجاری شد.
هیات وزیران در ادامه، عالوه بر تعیین طرح جامع منطقه آزاد انزلی و 
نقشه ها و ضوابط فنی آن، سازمان منطقه مذکور را موظف به حفظ اراضی 
کشاورزی، جنگلی و تاالب و ایجاد پارک لجستیک به مساحت 9۰ هکتار کرد.

افزون براین، سازمان برنامه و بودجه کشورمکلف شد نسبت به تعیین 
تکلیف پروژه پل ارتباطی خلیج فارس اقدام نماید.

تعیین نماینده و اعالم نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی

دولت در ادامه، ضمن اعالم نظر در خصوص تعدادی از طرح های نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی نمایندگان خود را برای پیگیری این موضوعات تعیین 

کرد.

روزنامه صبح ایران


