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سازمان حفاظت محیط 
 زیست: ثبت سند تاالب ها

به  نام وزارت نیرو را متوقف کنید
سازمان حفاظت محیط زیست می ترسد 

با اجاره دادن سواحل تاالب ها از سوی 
وزارت نیرو پیامدهای زیست محیطی 

همانند رودخانه ها برای تاالب ها روی دهد

مدیــر کل حفاظــت و احیــای تاالب هــای ســازمان 
حفاظــت محیــط  زیســت تاکید کــرد که رئیس ســازمان 
قضائیــه  قــوه  رئیــس  بــه  نامــه ای  در  زیســت  محیــط 
خواســتار متوقــف کــردن ســند زدن ۴۲ تــاالب بــه نــام 

وزارت نیرو شد.
برخــی منابــع خبری طی رزوهای اخیــر ادعا کردند 
وزارت نیــرو درصــدد ثبــت ســند ۴۲ تــاالب کشــور بــه 
نــام خــود اســت و تاالب های امیرکالیه، شــور و شــیرین 
و  فــارس، هورالعظیــم  در  بختــگان  و  مینــاب، طشــک 
شــادگان در خوزســتان، قره قشــالق، قوری گل، آالگل، 
المــاگل و اجــی گل در گلســتان از مهمترین تاالب هایی 

هستند که به نام این وزارتخانه سند زده می شود.
 به گزارش ســازمان حفاظت محیط زیســت، مدیر 
کل حفاظت و احیای تاالب های سازمان حفاظت محیط  
زیســت در ایــن بــاره گفــت: اینهــا تاالب هایی اســت که 
وزارت نیــرو محــدوده آنهــا را تعییــن کــرده، بــا مقامــات 
 وزارت نیــرو کــه صحبــت مــی کنیــم اظهــار بــی اطالعــی

می کنند و می گویند که ثبت اسناد خودش می خواهد 
ایــن ســندها را بزنــد چون محدوده کاداســتر تاالب ها را 
مــا بــه آنهــا دادیم آنها هم فکر کردند کــه باید به نام ما 
شــود، البتــه این را شــفاهی می گویند امــا باید پیگیری 

کنیم که اصل ماجرا چیست.
مســعود باقــرزاده کریمــی افــزود: ســازمان محیــط 
زیســت دســت به کار شــده و رئیس ســازمان به رئیس 
قوه قضائیه نامه زده که جلوی کار گرفته شــود، رئیس 
سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری هم به ثبت اسناد 
نامه زده است، همچنین نامه ای برای معاونت حقوقی 

رئیس جمهوری آماده کرده ایم تا ارسال شود.
کریمی ادامه داد: کاشــف به عمل آمده که بیشــتر ثبت 
اســناد دارد این کار را می کند و باید جلوی ثبت اســناد 
گرفته شــود، همکاران در وزارت نیرو اظهار بی اطالعی 
می کنند و می گویند ما دوست نداریم به نام ما باشد، 
اما در این میان ســند تاالب انزلی به نامشــان زده شــد، 
بنابرایــن بــه نظر می رســد که در ایــن ماجرا خالء وجود 
دارد، البته وزارت نیرو حتی برای سند انزلی هم مدعی 

است که ثبت اسناد سند را به نام آنها زده است.
مدیــر کل حفاظــت و احیــای تاالب هــای ســازمان 
حفاظت محیط زیست تاکید کرد: برای جلوگیری از این 
کار به هر جایی که الزم باشد نامه می زنیم و هر کاری 

می کنیم تا این کار متوقف شود.
وی درباره فروش بستر تاالب از سوی وزارت نیرو 
گفت: آنها نمی توانند بســتر خشــک تاالب را بفروشــند 
فقط می توانند اجاره دهند که بسیار جای نگرانی دارد، 
تــاالب جــزو امــالک دولتــی اســت و فــروش آن ممنــوع 
اســت، اینهــا رودخانــه را اجــاره مــی دهند و ســیل هایی 
که می آید به خاطر این است که به جای اینکه بستر و 
حریم رودخانه را آزاد نگه دارند آن را اجاره می دهند و 
ترس ما این اســت که درباره بســتر تاالب ها هم همین 

کار بکنند.
باقــرزاده کریمــی افــزود: تــاالب جــزو اراضــی ملــی 
اســت و متولــی همــه اراضــی ملــی منابع طبیعی اســت 
اما بر اســاس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهســازی محیط 
زیست، سازمان محیط زیست قائم مقام منابع طبیعی 
در اراضــی تاالبــی اســت، مثــال مالــک منابــع طبیعــی و 
ســازمان محیط زیســت ســرقفلی آن را دارد بنابراین نه 
مالک می تواند دست ببرد چون ما سرقفلی داریم و نه 

ما می توانیم دست ببریم چون مالک دارد.
وی گفــت: بنابرایــن در فرایند ســند زدن تاالب ها، 
ســازمان جنگل ها نســبت به سازمان محیط زیست می 
تواند قوی تر برخورد کند چون مالک اســت، اما از آنجا 
که ۹۰ درصد کشور به نام آنها است و اداره کردن همه 
این اراضی دشوار است بدش نمی آید که کارشان کمی 
ســبک شــود مثــال می گوینــد چنیــن اراضی در شــهرها، 
مناطق حفاظت شــده، دریاچه های سدها و رودخانه ها 
را مــی تــوان واگذار کرد اما درباره رودخانه ها و تاالب ها 
مخالــف اســت و مــی گویــد نباید بــه دســت وزارت نیرو 
بــرود اگــر هــم قــرار اســت جابجا شــود باید به ســازمان 

محیط زیست سپرده شود.

سند همکاری ایران و روسیه 
تا فروردین 1401 قابل تمدید 

است
ســخنگوی وزارت خارجه از قابلیت تمدید دوباره ســند 

همکاری ایران و روسیه تا فروردین 1۴01 خبر داد.
به گزارش ایســنا، ســعید خطیب زاده در نشســت 
خبــری هفتگــی خــود در مــورد ســند همــکاری ایــران و 
روســیه و اینکه آیا ایران و روســیه قرار اســت این ســند 
را تمدیــد کننــد یــا ســند جدیــدی را منعقــد کننــد گفت: 
این ســند در ســال 7۱ امضا شــده اســت و پنج ســال به 
پنج ســال قابل تمدید اســت. در همین راســتا این سند 
تــا فروردیــن ۱۴۰۱ قابــل تمدیــد اســت. یک ســری گفت 
وگوهــای جدیــد بین دو کشــور صورت گرفته اســت و بر 
اســاس این گفت وگوها تا آن زمانی که فرصت هســت 
یا قرارداد جدیدی امضا می شود یا اینکه برای پنج سال 

دیگر این سند تمدید خواهد شد.
ایــن دیپلمــات ارشــد کشــورمان در پاســخ بــه ایــن 
ســوال کــه در جریان ســفر وزیــر خارجه عــراق به تهران 
صحبتهایــی از آزاد ســازی منابــع مالــی ایــران در بغــداد 
صــورت گرفــت و آیــا ایــن اتفــاق بــا چــراغ ســبز آمریــکا 
صورت گرفته اســت گفت: صحبت از آزاد ســازی منابع 
ایــران در عراق اســت و گفــت و گو در مورد این موضوع 

مربوط به امروز و دیروز نیست.

اخبـــــــــــــــــار

رئیس جمهوری با بیان اینکه افزایش بهره برداری 
از منابع مشترک نفتی و گازی از کارهای بزرگ در 
احقاق حقوق مردم است که در این دولت انجام 
شد از وزیر نفت خواست تا طرحی برای اقدامات 

دولت بعد در بخش پتروشیمی آماده کند.
االســالم حســن  ایرنــا، حجــت  گــزارش  بــه 
روحانــی روز دوشــنبه در پنجــاه و ســومین هفته 
پویــش ملــی تدبیــر و امیــد بــرای جهــش تولیــد و 
بهــره بــرداری از طرح هــای ملــی وزارت نفــت در 
اســتان های ایالم و بوشــهر گفت: در طول این 7 
ســال تــالش بی وقفــه ای چه در مرحلــه اول این 
طــرح کــه منجر به تولید ۳۰ هزار بشــکه شــده و 
چه در مرحله دوم که در مجموع ۶۵ هزار بشکه 
می توانیــم از ایــن میــدان، نفت اســتحصال کنیم 
انجام شده است و یکی از افتخارات دولت تدبیر 
امیــد ایــن اســت که همه این طرح هــا از آغاز این 

دولت شروع شده است.
رئیس جمهــوری افــزود: ایــن طــرح در آغــاز 
ایــن دولــت ۶ درصــد پیشــرفته داشــته اســت و 
۹۴ درصــد آن در ایــن دولــت اجرایــی و عملیاتــی 
شــده اســت. بــه همــه عزیــزان افتخــار می کنیــم 
که در سراســر کشــور شــبانه روز تالش می کنند 
و امروز)دوشــنبه( در آســتانه پایــان ســال عیــدی 

خوبی را به ملت تقدیم می کنیم.
یــادآوری  بــا  امیــد  و  تدبیــر  دولــت  رئیــس 
طرح هایــی کــه در اوضاع بســیار ســخت تحریم و 

کرونا در ســال ۹۹ افتتاح شــد، گفت: این برنامه 
پنجــاه و ســومین برنامــه افتتاح ماســت، البته ما 
افتتاح هــا را پنــج شــنبه ها انجــام می دهیــم. آخر 
سال وقت کم آوردیم و آنقدر پنج شنبه نداریم، 
بنابرایــن روزهــای دیگــر را هــم اضافــه کردیــم که 

برنامه های ما به افتتاح برسد.
وی بــا بیــان اینکــه صنعــت نفــت و صنعــت 
پتروشــیمی بــرای مــا بســیار حائز اهمیت اســت، 
گفــت: البتــه صنعــت نفت در تاریخ مــا به عنوان 
یک صنعت سیاسی، اقتصادی گره خورده است. 
بار بودجه در سال های قبل بر دوش این صنعت 
بوده است در سال های اخیر مخصوصا در سالی 
که گذشــت، ما تقریبا اتکایی به نفت نداشتیم و 

کشور با کمترین اتکا به نفت اداره شد.
روحانی افزود: البته در ســال ۹۸ و ۹7 هم 
کشــور بــا اتــکای بســیار کــم بــه نفــت اداره شــد. 
بودجــه کشــور بــه طــور متوســط در دولــت قبــل 
7۰ یــا ۸۰ میلیــارد دالر و در برخــی ســال ها باالی 
۱۰۰ میلیــارد بــه نفــت متکی بود. در این دولت با 
کمتریــن اتــکا بــه بودجه نفــت مخصوصا در ســه 

سال اخیر کشور را اداره کردیم.
 رئیس جمهوری با بیان اینکه بخش اعظمی 
از بودجــه مــا در تاریــخ ایــران از زمانــی کــه نفــت 
کشــف شــده اســت صنعت کشــور، فعالیت های 
اقتصادی کشــور و بســیاری از پروژه های عمرانی 
به نفت متکی بوده است، تصریح کرد: نفت یک 

صنعــت مهــم و عظیــم اســت و همیــن امــروز اگر 
خــدای نکــرده شــیر نفــت و گاز بســته شــود همه 
فعالیت هــا متوقــف می شــود و از حمــل و نقــل 
گرفته تا برق  و بســیاری از فعالیت ها و خدمات 

متکی به نفت و گاز و میعانات است.
رئیــس دولت تدبیر و امید با تاکید بر اینکه 
اتــکا بودجــه جــاری به نفت باید برداشــته شــود، 
گفــت: صنعــت نفــت مهمتریــن صنعــت کشــور 
اســت و بقیه صنعت ها و خدمات کشــور وابسته 
به این صنعت هســتند بنابراین ما نباید اهمیت 

این صنعت را از یاد ببریم.
دولــت  طــول  در  اینکــه  بیــان  بــا  روحانــی 
یازدهــم و دوازدهــم کارهای بی نظیــری در بخش 
نفــت انجــام گرفت، اظهار کرد: اگر به تاریخ نگاه 
کنیــم مقــدار گازی کــه در دولــت تدبیــر و امیــد 
افــزوده شــده، بــاالی هــزار میلیــون متــر مکعــب 
اســت یعنــی از ۶۰۰ میلیــون متــر مکعــب در روز 
بــه بــاالی هــزار میلیــون یعنی بــاالی یــک میلیارد 

مترمکعب رسیده است.  
در  کــه  ایــن  بــر  تاکیــد  بــا  رئیس جمهــوری 
انجــام  کارعظیمــی  مشــترک  منابــع  از  برداشــت 
گرفتــه اســت، گفــت: بعضی هــا فکــر مــی کننــد 
دولــت یازدهم و دوازدهم در احقاق حقوق مردم 
فقط در سایه برجام کار کرده است. البته برجام 
کار بســیار بزرگــی برای احقــاق حقوق مردم بوده 
اســت و از بس بزرگ بوده اســت دنیا توطئه کرد 

که کمر برجام را بشکند. آدم خاصی مثل ترامپ 
آمد و مجری توطئه های صهیونیست ها و ارتجاع 

در منطقه علیه برجام شد.  
را  پتروشــیمی  بخــش  ادامــه  در  روحانــی 
حــال  عیــن  در  و  برشــمرد  دولــت  افتخــارات  از 
گفــت: بســیاری از طرح هایی کــه افتتاح می کنیم 
باالدستی هستند. ما باید بتوانیم پایین دستی ها 

را هم طراحی کنیم.
بــرای  نفــت خواســت طرحــی  وزیــر  از  وی   
اقدامات دولت بعد در بخش پتروشیمی آماده کند 
و گفت: طرح های پایین دستی ها می تواند اشتغال 
زیادی هم برای داخل و هم برای صادرات ما ایجاد 

کنند و برای ما بسیار مهم است.
رئیس جمهــوری بــا بیــان اینکــه در ســال ۹۹ 
افتتــاح  را  پتروشــیمی  بــزرگ  طــرح   ۱۲ تاکنــون 
کردیــم، اظهــار کرد: هم اینــک یک طرح به ارزش 
یــک و نیــم میلیــارد یــورو و یــک طــرح بــه ارزش 
کمتــر از یــک میلیــارد یــورو افتتــاح شــد. یعنی ما 
دو و نیم میلیارد یورو طرح آن هم در این اوضاع 
ســخت افتتــاح کردیــم. رئیس دولــت دوازدهم با 
بیــان اینکــه در بخــش پتروشــیمی از آغــاز ســال 
تاکنــون ایــن دوازدهمیــن افتتــاح مــا بوده اســت، 
ابــراز امیــدواری کرد تا پایان ســال بــاز هم افتتاح 
داشــته باشــیم و گفــت: در ســال ۱۴۰۰ ظرفیــت 
پتروشــیمی از ۵۰ میلیــون تــن به ۱۰۰ میلیون تن 
می رســد و ایــن نشــان دهنــده این اســت کــه کار 

بسیار عظیمی صورت گرفته است.
وی گفــت: در ســال های اخیــر مــا در اوضاع 
تحریــم و اوضــاع جنــگ اقتصادی قرار داشــتیم و 
ناچــار بودیــم درآمد ارزی را از غیرنفت به دســت 
بیاوریم. یکی از جاهایی که ما را یاری کرد و یکی 
از افتخارات ما در این دولت این بود که صادرات 

غیرنفتی مان تقریباً هر سال افزایش پیدا کرد.
روحانی خاطرنشــان کرد: البته آغاز امســال 
بــه دالیــل کرونــا بــا کاهــش صــادرات غیرنفتــی 
مواجه بودیم اما با بررسی آمار و ارقام در جلسه 
اقتصادی روز گذشــته خوشبختانه در این دو ماه 

آخر مشابه پارسال شده است.
 رئیس جمهوری اضافه کرد: در آغاز به دلیل 
کرونا برای صادرات مشکل داشتیم و االن اوضاع 
ما حل شــده است و می توانیم صادرات غیرنفتی 
را انجام دهیم و تاکنون ۳۱ میلیارد دالر صادرات 
غیرنفتــی داشــته ایم کــه تــا پایــان ســال ایــن رقم 

باالتر هم خواهد رفت.
بــه گفتــه رئیــس دولت تدبیــر و امید بخش 
بــه  ایــن صــادرات غیــر نفتــی مربــوط  بزرگــی از 
پتروشیمی و فوالد است و این دو نقش عمده ای 

در صادرات غیرنفتی ما ایفا می کنند.
 روحانــی در ادامــه با یادآوری آغاز کار طرح 
بــزرگ دیگــر بــا ارزش ۲ میلیــارد دالر گفــت: این 
طرح در دولت بعد به افتتاح می رســد و آن مورد 

بسیار مهم هم در بخش پتروشیمی ماست.

مجلــس در جریان رســیدگی به بخش های 
بــرای  مصوباتــی   1۴00 بودجــه  هزینــه ای 
نهادهــای  و  دولتــی  شــرکت های  شفاف ســازی 
عمومی غیر دولتی، نحوه هزینه کرد تســهیالت 
خارجی و همچنین مشــوقی برای فرزند آوری را 

در بخش هزینه ای به تصویب رساند.
روز  اســالمی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
گذشــته در ســومین نشســت خــود بــرای بررســی 
بخش های هزینه ای بودجه سال آینده کل کشور 
مصوباتی برای شفاف ســازی شرکت های دولتی و 
نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی، نحــوه هزینه کرد 
تسهیالت خارجی و همچنین مشوقی برای فرزند 

آوری در بخش هزینه ای به تصویب رساندند. 
شفاف سازی اطالعات اداری 

و پاداش شرکت های دولتی و 
نهادهای عمومی غیر دولتی

نخســتین  در  اســالمی  شــورای  مجلــس 
مصوبه روز گذشته خود کلیه شرکت های دولتی، 
بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را 
مکلــف کردنــد در طــول ســال ۱۴۰۰ متناوبــاً و هر 
سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی کلیه 
اطالعــات خــود و شــرکت ها و مؤسســات تابعه و 
وابســته، نظیــر اطالعــات نیروی انســانی، بودجه 
و صورت های مالی در ســامانه یکپارچه اطالعات 
شــرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی 
مســتقر در وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی اقــدام 

کنند.
دارایــی  و  اقتصــاد  امــور  وزارت  همچنیــن 
مکلف است امکان دسترسی به اطالعات سامانه 
مذکــور را بــه صــورت آنالیــن بــرای ســازمان های 
اســتخدامی  و  اداری  و  بودجــه کشــور  و  برنامــه 
کشــور و دیــوان محاســبات کشــور فراهــم کنــد. 
اعضــای هیأت مدیره و مدیران عامل شــرکت های 

مشــمول این جزء نیز باید در زمان مقرر دریافت 
هرگونــه پــاداش ســاالنه را از طریــق این ســامانه 
اعالم کنند، در غیر این صورت به مجازات حبس 

محکوم خواهند شد.

شرایط وثیقه گذاری شرکت های 
دولتی برای دریافت وام

در یکــی دیگــر از مصوبــات هرگونــه توثیــق 
ســهام شــرکت های دولتی مشــمول واگــذاری نزد 
مؤسســات مالــی و اعتباری جهت أخذ تســهیالت 
را جــز بــا تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی 

ممنوع شد.

فروش 30هزار میلیاردی اموال 
دولتی برای نوسازی شبکه برق

نمایندگان همچنین به دولت اجازه دادند تا 
با فروش اموال و دارایی های خود تا ســقف ۳۰۰ 
هــزار میلیــارد ریــال نســبت بــه اجــرای طرح هــای 
تملــک دارایــی و ســرمایه ای و طرح های نوســازی 
و بازسازی نیروگاه ها و تاسیسات فرسوده شبکه 

برق اقدام کند.

 شفافیت و انضباط بودجه ای 
شرکت های دولتی

مجلــس در ادامه بررســی های خود مقررات 
بودجــه ای  انضبــاط  و  شــفافیت  بــرای  ای  ویــژه 
شرکت های دولتی تعیین کرد که بر اساس آن به 
منظور اصالح ســاختار و ارتقای شــفافیت بودجه 
شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی 
وابســته به دولت، شامل شرکت هایی که شمول 
قانــون و مقــررات عمومی به آنها مســتلزم ذکر یا 
تصریح نام اســت، شرکت های تابعه وزارت نفت 
از جملــه شــرکت ملــی نفــت ایران، بانــک مرکزی 

و  ســازمان گســترش  ایــران،  اســالمی  جمهــوری 
نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه سازمان 
توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران 
و شــرکت های تابعه آنها، اقداماتی انجام خواهد 

شد.
سازمان ها و شرکت های دولتی و سازمان ها 
و شــرکت های وابســته بــه موسســات و نهادهای 
عمومــی غیردولتــی و شــهرداری ها کــه به موجب 
اساســنامه آنها، اشــخاص موضوع این جزء عضو 
هیات مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی 

هستند.

اعتبار هزار میلیارد تومانی برای 
بهسازی بنگاه های تعاونی

برپایــه انچــه فــارس گزارش داده اســت، در 
ادامــه ایــن نشســت نماینــدگان مجلــس مصــوب 
کردنــد تــا مبلغ ۱۰ هزار میلیــارد تومان به منظور 
حمایت از نوســازی و بهســازی بنگاه های تعاونی 
و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در 

نیمه اول سال ۱۴۰۰ تخصیص یابد.

مجوز اخذ تسهیالت از بانک های 
توسعه ای خارجی

نمایندگان مجلس همچنین اخذ تســهیالت 
جملــه  از  خارجــی  توســعه ای  بانک هــای  از 
ســرمایه گذاری  بانــک  توســعه  اســالمی،  بانــک 
زیرســاختهای آســیایی )AIIB( و بانــک توســعه و 

تجارت اکو موافقت کردند.
جذب ۲ میلیارد دالر تسهیالت 

 مالی خارجی برای ساخت

خطوط مترو
مجلس در ادامه دولت را مجاز به تخصیص 

۲ میلیــارد دالر از تســهیالت مالــی خارجــی بــرای 
ســاخت خطــوط قطار شــهری و طرح های کاهش 

آلودگی هوا و مدیریت پسماند، کرد.

اختصاص سهام یک میلیون 
تومانی به فرزندان متولد سال 

1۴00
بررســی  ادامــه  در  همچنیــن  نماینــدگان، 
بخــش هزینــه ای الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۰، بــا 
پیشنهاد محسن زنگنه درخصوص الحاق یک بند 
به تبصره ۲ ماده واحده درباره مشــوق های مالی 
بــرای فرزنــد آوری و افزایــش جمعیــت موافقــت 
کردنــدو بــه ایــن ترتیــب دولــت مکلــف شــد بــه 
ازای هــر فرزنــد کــه از ابتــدای ســال ۱۴۰۰ متولــد 
مــی شــود، ۱۰ میلیــون ریــال ســهام به نــام فرزند 

اختصاص دهد.

 جذب تسهیالت خارجی

برای مهار سیالب های خوزستان
نماینــدگان در ادامــه دولــت را مجــاز کردنــد 
که تســهیالت مالی خارجــی را به طرحهای بخش 
دولتــی کــه دارای توجیــه فنی، اقتصــادی، مالی و 
زیست محیطی باشند، با اولویت استان هایی که 
تاکنــون از اعتبــار اســتفاده نکرده اند و با اولویت 
و  ســیالب ها  مهــار  و  فاضــالب  و  آب  طرح هــای 
طرح هــای ریلــی کل کشــور و اســتان خوزســتان 

اختصاص دهند.
در نشســت دیــروز تبصــره ۲ مــاده واحــده 
ایــن الیحــه دربــاره تســویه بدهی هــای دولــت به 
تأمیــن اجتماعــی را بــه منظور بررســی بیشــتر به 

کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. 
محمدباقــر قالیبــاف رئیــس مجلــس شــورای 
اســالمی بــا یــادآوری وجــود ۳۰۰ پیشــنهاد دربــاره 

نحوه تسویه بدهی های دولت به تأمین اجتماعی 
نماینــدگان  از  کــدام  هــر  گفــت:  مــورد  ایــن  در 
جهــت  بنــد  ایــن  بــه  را  دســتگاهی  می خواهنــد 
استفاده از بودجه آن اضافه کنند، اما با توجه به 
اینکــه ســقف در نظر گرفته شــده صرفــاً ۱۵۰ هزار 
میلیــارد تومــان بیشــتر نیســت، این ســوال مطرح 
اســت کــه چطور می تــوان تمام این دســتگاه ها را 
اضافــه کــرد و بــه جمع بندی رســید، لذا پیشــنهاد 
می کنم این بند به کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
ارجاع شــود تا کمیســیون دقیقا مشخص کند این 
بودجــه متعلــق بــه چــه ســازمان هایی اســت و بــا 
بررســی مجدد پیشــنهادات، جدول آن تهیه شــود 
تا ما در صحن بدانیم باید چه کاری انجام دهیم.
نماینــدگان مجلس رســیدگی به بخش های 
هزینه ای بودجه ۱۴۰۰ کشــور را از یکشــنبه عصر 
آغــاز کردنــد. مهمتریــن مصوبــات مجلــس در دو 
هزینــه ای  بخــش  در  مجلــس  پیشــین  نشســت 

مربوط می شود به 
- تعییــن زمــان بندی عملیاتی بــاز پرداخت بدهی 

دولت به صندوق توسعه ملی
-  دستگاه های اجرایی مجاز به استفاده از منابع 
ســه درصدی مناطق نفت خیز، گازخیز و توســعه 

نیافته نیستند
- تعیین تکلیف مازاد درآمد نفتی
- تعیین تکلیف ارز۴۲۰۰ تومانی

- گازرسانی به سیستان و بلوچستان 
- عرضه گاز در بورس انرژی

- تامین قیر طرح های عمرانی استان ها
_ مجوز صادرات فرآورده نفتی به وزارت دفاع

- حمایت از صادرات کشاورزی
- تقویت تعاونی ها با منابع حاصل از واگذاری ها

- توسعه اشتغال از طریق بانک توسعه تعاون
- مجــوز مجلــس بــه وزارتخانه هــا بــرای ورود بــه 

بورس.

 مجلس مسیر شفاف سازی اطالعات مالی شرکت های دولتی

را مشخص کرد

خواست
 روحانی از زنگنه:

 آماده سازی 
طرح پتروشیمی

 برای دولت سیزدهم


