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وزیرکشور :راههای ترددهای
بینشهری و ورود و خروج به
خوزستان بسته خواهد شد

 388هزار مترمربع از
سواحل کیش از دسترس
بخش خصوصی خارج شد

وزیر کشــور با یادآوری اوضاع ویژه خوزســتان در

مدیرعامــل شــرکت عمــران ،آب و خدمات کیش

مقابلــه بــا کرونــا تاکیــد کرد کــه راههــای ترددهای بین

از اجــرای طرح مدیریت وســاماندهی ســواحل جزیره

به گزارش ایســنا ،عبدالرضا رحمانی فضلی در پایان

آزاد کشــور بــه عنــوان انفــال خبــر داد و گفــت کــه با

گفــت :در ایــن جلســه چندیــن دســتور کار داشــتیم کــه

ارزشــمند ایــن منطقــه آزاد کشــور از دســترس بخش

سلیمانی با ارائه گزارشی از سوی بسیج به عنوان یکی از

است.

کننده و ســازمان برنامه و بودجه مورد بررســی قرار گرفت

طــرح بــا دشــواریها و مخالفتهــای بســیاری از ســمت

وی افــزود :مقــرر شــد ظــرف ســه هفتــه آینــده

دربســیاری از شــهرها و کشــورهای دنیا مانند دبی که

نارنجــی و به ویژه خوزســتان داشــته باشــیم کــه در این

عمــده ســواحل ارزشــمند ایــن شــهر بــه دلیــل ســاخت

طــرح را بــر عهــده دارد .بــه ایــن ترتیــب طــرح شــهید

اســت و از دســترس مــردم و گردشــگران خــارج شــده

وی ادامــه داد :موضــوع دیگــری کــه در این جلســه

کیش و اجرای طرحهای تفریحی و گردشگری عمومی

و داخل شهری با توجه به نزدیکی به ایام نوروز بود که

همیشــه هیــچ کســی نتوانــد بــه ثروتــی کــه متعلــق به

گزارشــی را ارائــه کــرد و مقرر شــد برای ایــام نوروز طرح

وی بــا یــادآوری چالشهایــی کــه دراجــرای ایــن

ویــژه اتومبیلهایی کــه افراد مثبت در آنها حضور دارند

بــا حمایتهــای مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد کیش

نظــارت روی آنهــا انجــام شــود.از ســوی دیگر مقرر شــد

فضاها به پارکهای ســاحلی دردســت انجام اســت تا

محلهای تجمع اتوبوس و کامیونها نیز طرح جدید با

شود.

شهری و تردد به خوزستان بسته خواهد شد.

کیــش با هــدف حفظ زمینهای ارزشــمند این منطقه

جلسه قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در جمع خبرنگاران

اجــرای ایــن طــرح  388هــزار مترمربــع از ســواحل

نخســت نحــوه و چگونگــی و ارزیابی عملکرد طرح شــهید

خصوصــی خــارج و دراختیــار عمــوم مردم قــرار گرفته

اضالع طرح  ،وزارت بهداشت به عنوان مسئول هماهنگ

ابوالفضــل طیبــی بــا بیــان اینکــه اجــرای ایــن

و نقاط ضعف و قوت طرح بررسی شد.

ذینفعــان بخــش خصوصــی همــراه بود افــزود :امروزه

رزمایشــی کلــی در کل کشــور بــا اولویــت مناطــق قرمزو

همســایه جزیــره کیــش اســت شــاهد هســتیم بخــش

راســتا کمیته امنیتی ســتاد ملی مبارزه با کرونا بررســی

وســاز نزدیک به دریا دراختیار افراد وبخش خصوصی

سلیمانی با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.

اســت .امــا هدفگــذاری مــا آزاد ســازی نــوار ســاحلی

مورد ارزیابی قرار گرفت نگرانی از ترددهای بین شهری

مانند پارکهای ســاحلی در این ســواحل است تا برای

ایــن موضوع مورد بررســی قرار گرفــت  .نیروی انتظامی

همه مردم ایران اســت دســت درازی کند.

ویــژه ای ارائــه شــود کــه بــا جدیــت تــردد در جادههــا به

طرح با آن مواجه شــده افزود :پروژه دشــواری بود که

بــا اتصــال سیســتم نیــروی انتظامی به وزارت بهداشــت

بــه نتیجه رســید و در حــال حاضر عملیــات تبدیل این

منــع ترددهــای شــبانه نیز بــا جدیت پیگیری شــود و در

بزرگترین پارک ســاحلی کشــور در جزیره کیش ایجاد

جدیت اعمال شود.

رحمانــی فضلــی در خصــوص آخرین وضع اســتان

خوزســتان در شــیوع کرونــا ویــروس ،تصریــح کــرد:

مرزهــای مــا بــا عراق بســته خواهد شــد و ترددهای بین
شهری و تردد به خوزستان بسته خواهد شد .همچنین

مقــرر شــد دادســتانی اعمــال قانــون توســط ناجــا را بــا
جدیــت پیگیــری کنــد و اصنــاف نیــز در ایــن حــوزه بایــد

ضمن همکاری رعایت پروتکلها را در دســتور کار خود

جهانگیری :با جلوگیری لحظهای صادرات
مخالفیم

قرار دهند .وی ادامه داد :رسانهها باید با ایجاد فرهنگ

معــاون اول رئیسجمهــوری تاکیــد کــرد

کنند .مردم خوزستان تاکنون نسبت به اوضاع متوسط

مخالف است و وقتی کارخانههای داخلی به

ورود حــدود  300الــی  400نفــر از مرز وجود داشــته که

داشته باشند ،قطعا اولویت با داخل است.

مســاله می دانند.لذا مرز مســدود شده است تا مشکل

شــنبه در نشســت ســتاد اقتصــاد مقاومتی و

خوبی را پیش رو داشته باشیم.

کردســتان ،گفــت :راهبــرد مــا در برابــر دولت

ایجاد خط مستقیم
کشتیرانی میان ایران
آفریقای جنوبی و آمریکای
التین

انقــالب اعــالم کرده اند و آمریکا با برداشــتن

اقتصاد مقاومتی

مــی تواند به برجــام برگردد چرا که ایران تنها

شاه بیت تاب آوری

ادامــه دارد و بــرای همیــن سیاســت مــا ایــن

عمومــی زمینــه رعایــت بیــش از پیــش مــردم را فراهــم

کــه دولــت بــا جلوگیــری لحظــه ای صــادرات

کشور در زمینه رعایت پروتکلها خوب عمل کردند؛ اما

تولیــدات مواد اولیه همانند پتروشــیمی نیاز

کارشناســان دلیــل اصلــی اوضاع بــه وجود آمــده را این

بــه گزارش ایرنا ،اســحاق جهانگیری روز

انقالب اســالمی برای مردم دانســت و افزود:

خوزســتان نیز به زودی حل شــود و به این ترتیب نوروز

افتتــاح همزمان طرحهــای اقتصادی و عمرانی

مواجــه بودیــم ولــی بــه فضــل الهــی بودجــه

جدیــد آمریــکا همــان اســت کــه رهبــر معظم

مانــد و بــا خــروج آمریــکا از ایــن تفاهمنامــه،

همچنان منطقی عمل کرد.

معــاون اول رئیسجمهوری به بزرگترین

افتضــاح اروپــا پرداخــت و اظهــار کــرد :ایــن

افتضــاح زمانــی رقــم خــورد که شــرکتهای این

کشــتیرانی بیــن ایــران ،آفریقــای جنوبــی و کشــورهای

همراهی کرده و از ترس جریمه آمریکا جرات

به گزارش اتاق تعاون کشور ،بابک افقهی با اعالم

جهانگیــری گفــت :مســووالن جمهــوری

مربوطه ،قرار اســت خط مســتقیم کشــتیرانی جمهوری

رفتــار کردنــد و مــردم هــم وقتــی دیدنــد

بــه همــکاری بــا ایــران مــی شــدند ،بــا آمریــکا

عمل به دستور دولت خود را نداشتند.

این مطلب افزود :با رایزنیهای انجام شده با مسووالن

اســالمی در دوره مقاومــت از موضــع منطــق

اسالمی ایران ،آفریقای جنوبی و سپس آمریکای التین

مســووالن موضع لجبازی نداشــته و بر منطق

با هدف توسعه تجارت بین این کشورها ایجاد شود.

وی ادامهداد :طراحی و ایجاد خط مذکور با حرکت

اصــرار دارنــد ،تــاب آوری بــی نظیــری از خــود

بروز دادند که باید در تاریخ ثبت شود.

از بنادر جنوبی ایران ،با توقف در بنادر آفریقای جنوبی

معــاون اول رئیسجمهــوری پیــش بینی

مشخص کشور برزیل ،در دستور کار قرار گرفته است.

کــرد :آمریکاییهــا مجبور به تســلیم در برابر

اسالمی از برقراری خط مذکور ،با وجود ظرفیت بارهای

مــی رســیم که همــه نیازهای اصلی و توســعه

اتاقهــای تعــاون و بازرگانــی سراســر کشــور ،ســازمان

وی گفــت :همانگونــه کــه رهبــر معظــم

در حــوزه صــادرات کاال بــه ایــن کشــورها اطالعرســانی

تحریم جایز نیست و برای لغو آن باید تالش

و عزیمت به ســمت کشــورهای آمریکای التین و بهطور
افقهــی اظهــار کرد :با حمایت کشــتیرانی جمهوری

جهانگیــری ســال  13۹۹را ســخت تریــن

ســال از نظــر منابــع درآمــدی در طــول دوران

در ســالهایی بــا کســری  50درصــدی بودجــه
ســال آینده بصورت مناســب بســته شــده که

امیدواریم این بار تصویب شود.

روزهــای خوشــی بــرای کشــور داشــت و تاکید
اراده ملت ایران هســتند و به زودی به جایی

صادراتــی کشــور ایران بــه مقاصد ذکر شــده ،مراتب به

ای کشور برآورده می شود.

توســعه تجارت ایران و ســایر بنگاههــای صادراتی فعال

انقــالب فرمودنــد ،ادامــه حتــی یــک ســاعت

شده است.

شــود ،منتهــا برنامــه بــی اثــر کــردن تحریمهــا

برای مردم استفاده می کند.

صنعت ،بخش مغفول معدن
معاون اول رئیسجمهوری به راه اندازی

تمــام تالشــمان را مــی کنیــم تــا زمــان تولیــد
انبوه واکسن داخلی ،به هر روشی از هرجای
دنیــا واکســن تامیــن کنیــم کــه مدتــی بخاطــر

مشــکالت جابجایــی پــول بــا وقفــه مواجــه

زنجیــره فــوالد در کردســتان را یــادآور شــد و

شــدیم ولی از واکســن مهم تر ،رعایت مداوم

ولی تاکنون باید به نقطه حساسی می رسید

جهانگیــری افــزود :بــه امیــد خــدا

افــزود :ایــن طرح اگرچه طرحی زمانبر اســت

دستورالعملهای بهداشتی است.

ومشــخص اســت کــه گیرهایــی دارد و آن هم

بــا کنتــرل کرونــا ،گردشــگری بــاز هــم بــه

جهانگیــری بــا بیــان اینکــه بــرای رشــد

اصلــی گردشــگران باشــد کــه اگــر نشــود

در ترکیب سهامداری است.

راه مــی افتــد و کردســتان بایــد از مقاصــد

توســعه بــا کســی تعــارف نداریــم ،افــزود:

بایــد خودمــان را ســرزنش کنیــم چــرا کــه

هــم باشــد ولی وقتی نــه خود پولی می آورد

معــاون اول رئیسجمهــوری از راهاندازی

پولــی بــرای ایــن طــرح بیاورند ،بایــد حذف و

آینــده خبــرداد و تاکید کرد :این مســاله وقتی

و تاکید کرد :این مســاله هدیه بزرگی بود که

آن شــود چــرا کــه مردم بــه این طرحهــا امید

جهانــی وصــل شــود و باید تا اقلیم کردســتان

تمام توان آن را اجرایی کرد.

که امید مردم ناامید شــود.

هرچند نهادی ممکن است که برای ما عزیز

زیرســاختها را فراهــم نکرده ایم.

معــاون اول رئیسجمهــوری در ادامــه

و نــه اجــازه مــی دهند کــه دیگر ســهامداران

راه آهن ســنندج  -همدان  -تهران تا چند ماه

اقتصادی را سیاســت اقتصــاد مقاومتی اعالم

بخــش خصوصــی و یا نهاد دیگــری جایگزین

خیــر اقتصــادی دارد کــه بــه شــبکه راه آهــن

در اختیــار دولــت قــرار گرفــت و دولــت هم با

دارنــد و بــا تلف کردن وقــت نباید اجازه داد

عراق ادامه یابد.

جهانگیــری اضافــه کــرد :در قالــب ایــن

وی گفــت :کردســتان ظرفیــت معــادن

یــک روزه بــه کردســتان ،بــا حضور در جلســه

بنزیــن و امنیــت غذایــی و دیگرنقــاط آســیب

قــرار گرفتــن در کنــار صنعــت اســت چــرا کــه

در بخشهــای مختلــف بــه صــورت همزمــان

مقاومتــی شناســایی و براســاس دانــش و

اقتصادی نیست.

نیز با حضور وی شروع میشود.

کشــوری بود که به تمــام تعهدات خود پایبند

رییــس کمیســیون توســعه تجــارت و صــادرات

آمریکای التین در آینده نزدیک خبر داد.

بار سختیهای زندگی مردم کم کنیم.

تمامی تحریمها و راستی آزمایی از سوی ایران

کشــورها وقتــی توســط دولــت خــود ملــزم

غیرنفتــی اتــاق تعــاون ایــران از ایجــاد خــط مســتقیم

اســت تا اگر بتوانیم حتی به اندازه ذره ای از

فریاد رانت سرداده اند که دولت از این رانتها

وی در زمینــه واکســن کرونــا هــم گفت:

سخنان خود ،شاه بیت تاب آوری در مسائل

اصل ،گلوگاههای اصلی اقتصادی کشورمانند

مهمــی دارد و توســعه و رشــد آن نیازمنــد

معاون اول رئیسجمهوری در این ســفر

ســتاد اقتصــاد مقاومتی اســتان ،چند طرح را

پذیــر کشــور توســط فرماندهی ســتاد اقتصاد

معــادن بدون فــرآوری هیچ خاصیتی ندارند و

افتتــاح میکنــد و عملیــات اجرایــی چند طرح

تجربه و خودکفایی در بخشهای مختلف آغاز

جهانگیــری بــا تاکیــد بــر اهمیــت صنایع

از مهمترین برنامههای ســفر جهانگیری

شد.

پاییــن دســتی گفــت :مســووالن اســتان بــه

وی یکــی از ثمــرات اقتصــاد مقاومتــی را

بخــش خصوصــی اطمینــان الزم را بدهنــد

گنــدم در ســال زراعــی جــاری اعــالم کــرد و

وی افــزود :بــا جلوگیــری لحظــه ای

پیــش بینــی خریــد بیــش از  ۹0میلیــون تــن

به اســتان کردســتان ،میتوان به بهرهبرداری
از منطقه ویژه اقتصادی بانه ،شروع عملیات

دهند تا آنان ترغیب به سرمایه گذاری شوند.

اجرایی گازرســانی به  100روســتا و  150واحد

افزود :گندم به قیمت بیش از  40هزار ریال

صــادرات مخالفیــم و وقتــی کارخانههــای

 ۲0زمین ورزشــی 4.۲ ،هکتار گلخانه و ۹۲3

در اختیــار نانــوا قــرار میگیــرد تا نــان مردم با

پتروشــیمی نیاز داشته باشــند ،قطعا اولویت

و طرحهــای قابــل افتتــاح حــوزه کشــاورزی

بــه

جهانگیــری همچنیــن بــا حضــور در

صنعتــی و تولیــدی ،طرحهــای مســکن مهــر و

از کشــاورز خریــداری و به قیمــت ۶هزار ریال

داخلــی بــه تولیــدات مــواد اولیــه هماننــد

هکتار آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی

کمترین قیمت تامین شود.

با داخل است.

استان بیان کرد.

جهانگیــری بــا انتقــاد از برخــی اظهــار

معــاون

اول

رئیسجمهــوری

نظرهــا دربــاره اینکــه در کشــور رانــت شــده

نگرانیهــای دولــت از وضــع آب آشــامیدنی

روستای «هانیس» سنندج 14۶ ،کیلومتر راه

شــود ،بــه جــز رانــت ،شایســتگی دیگــری آنها

ریــال بــرای رفــع آن در بودجــه را گامــی مهــم

در نشســتی بــا نخبــگان اقتصــادی اســتان

تاکیــد کــرد :اگــر زندگــی همیــن عــده بررســی

را بــه ایــن جایــگاه نرســانده اســت و در حالی

ســنندج پرداخــت و اختصــاص هــزار میلیــارد

روســتایی را به بهرهبرداری میرســاند ،سپس

برای رفع آن دانست .

شرکت میکند.

مدیرعامــل شــرکت عمــران ،آب وخدمــات کیــش

اظهار کرد :تاکنون با احداث پارک طلوع در محور شرق

بــه غــرب و پارکهــای ســاحلی مجــاور مناطــق کرانــه و
مارینــا ،حــدود  18کیلومتــر پارک ســاحلی ایجاد شــده و
براساس برنامه ریزیهای انجام شده قرار است وسعت

پارک ساحلی کیش به  30کیلومتر برسد.

طیبی همچنین از کاشــت بیش از 400نفر درخت

نخــل خرمــا و نارگیل در نوار ســاحلی خبــر داد و افزود:

ایــن آمــار به هزار نفر خواهد رســید وعــالوه بر درختان

نخل با ایجاد فضای سبز ساحلی ،تا کنون 40هکتار به

فضای سبز کیش افزوده شده است که این رقم نیز به
 50هکتار تاپایان سال افزایش می یابد.

ازسرگیری مبادالت پست
هوایی ایران و ژاپن
ســفارت جمهــوری اســامی ایــران در ژاپــن اعــام

کــرد ،مبــادالت مســتقیم پســتی میــان تهــران و توکیــو

بزودی از سرگرفته خواهد شد.

بــه گــزارش ایرنا ،ســفارت جمهوری اســالمی ایران

در ژاپــن روز شــنبه اعــالم کــرد :بــه دنبــال پیگیریهــای

ســفارت جمهــوری اســالمی ایــران در توکیــو و موافقــت
شرکت پست ژاپن ،ارسال محمولههای پستی هوایی و

پیشتاز به مقصد ایران فراهم شده است.

در ایــن اطالعیــه آمــده اســت :بــر اســاس

هماهنگیهــای بــه عمــل آمــده ،مبــالدالت پســتی از

تاریــخ  ۲۶فوریــه  ۲0۲1برابــر با  8اســفند  13۹۹مجددا
برقرار میگردد.ســفارت جمهوری اسالمی ایران در ژاپن
جزییات بیشتری از این خبر اعالم نکرده است.

مدیرعامل صندوق توسعه
ملی 8۰ :هزار میلیارد ریال
برای توسعه صادرات تزریق
میشود
مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت که  8۰هزار

میلیــارد ریــال در برنامــهای  ۲ســاله بــا حمایــت معاون

اول رئیسجمهــوری بــا هدف توســعه صادرات در ســه
دوره به این بخش تزریق می شود.

بــه گــزارش ایرنــا ،مرتضــی شــهیدزاده در نشســت

ســتاد اقتصــاد مقاومتــی کردســتان بــا حضــور اســحاق

جهانگیــری ،معــاون اول رئیسجمهــوری اظهــار کــرد:
 ۲0هــزار میلیــارد ریــال از ایــن اعتبــار بــا نــرخ  11درصــد

روحانی :شبههافکنی ضدانقاب در مورد کرونا دروغ محض بود
رئیسجمهــوری بــا بیــان اینکــه آمــار کرونــا

هر مراسمی باشد این مسئله چون با جان مردم

اطــاع مــردم رســانده شــده اســت ،گفــت اینکه

رئیسجمهوری افزود :خوشبختانه از همان

در ایــران همیشــه بســیار دقیــق و بــه موقــع بــه

ضــد انقــاب شــبهه میکنند که دولــت به خاطر
انتخابــات واقعیــت را بــه مــردم نگفتــه و یــا دیر

گفته یک دروغ محض است.

روز چهارشــنبه بــه مــردم کشــور اعــالم شــد ایــن

چهارشــنبه کــه اعــالم شــد ،شــورای عالــی امنیت

ویــروس وارد کشــور شــده اســت و در ایــن جهت

ضــد انقــالب خــارج نشــین کــه شــبهه میکننــد

بــه گــزارش ایرنــا ،حجــت االســالم حســن

مقابلــه بــا کرونــا با یادآوری گذشــت یک ســال از

و دروغ  100درصد اســت وما از همان لحظه اول

شــیوع کرونــا در کشــور گفــت :پارســال درســت
نزدیک این ماه متوجه شدیم که این ویروس وارد

کشــور شــده اســت ،شــاید چند روز قبل ویروس
وارد شــده بود اما آن روز تســت تشخیصی به ما

گفت که کرونا وارد کشور شده است.

نگفتــه و دیر گفته اســت ،ایــن یک تهمت محض

به مردم اعالم کردهایم.

نداشــته باشــید چه انتخابات باشــد چه نباشــد و

داد تا شــورایی با عنوان شــورای عالی پشــتیبانی

جنــگ تشــکیل شــود کــه مصوبــات ایــن شــورا

در جلســه مفصــل بحــث و در مصوبــه ای تدوین

بــود و مصوبات خیلی مهمی داشــت .البته جنگ

تحــت عنــوان کمیتــه انتظامی ،امنیتــی این کار را

ایشان این مصوبه را تایید کرد و ابالغ شد.

مصوبه  58جلســه تاکنون تشــکیل شــده است،
جلســه ای اســت کــه در طــول یک ســال گذشــته
جلســات ســتاد ملــی را تشــکیل دادهایــم که این

جلســات غیــر از کمیتههــای مختلــف و قرارگاهها

رییــس دولــت تدبیر و امید قــدم دوم را کار

اســت و نیروهای مســلح هم برای کمک قرارگاه

دیگــر هــم مقابلــه بــا کرونــا وجــود دارد و ممکــن

رئیسجمهــوری ادامــه داد :تشــکیل چنیــن

بزرگ ســاختاری برشــمرد و گفت :در کشــورهای

مقررات دائمی درآورد.

وی ادامه داد :از سال  ۶۶ ،۶5و  ۶۷در سه

اظهــار کــرد :امــروز (شــنبه) پنجــاه و هشــتمین

رسانده است.

در مراجــع دیگــر بعــدا تصویــب کــرد و بــه صورت

در ســطح ایــن وزارتخانه ،وزارت کشــور جلســات

رئیس چه کسی باشد ،اعضا چگونه باشد ،همه

روحانــی بــا بیــان ایــن که ایــن ســتاد تجربه

بــود کــه از حیــث اطالع رســانی به موقــع و دقیق

عیــن حــال میشــود برخی مقــررات و مصوبات را

وی اضافــه کــرد :اینکه افراد چگونه باشــند،

مختلف ابالغ میشد.

تعــداد مــرگ و میر افزایش و کاهش یافته اســت
مبتالیان سرپاییها همه به صورت آمار دقیق به

تاکنــون گذراندیــم مربــوط به کرونا اســت ،اما در

در حکــم قانــون بــود و بــه دولــت و دســتگاههای

روحانــی بــا تاکیــد به اینکه بــر مبنای همین

در هیــات دولــت تصمیــم گرفتیم به مــردم اعالم

آیــا ایــن را بگوییــم یا نگوییم و مــن گفتم تردیدی

مبارزه با کرونا باید متولی این امر شود.

این مســئله خدمت امام مطرح شــد و امام اجازه

تمام شــد به طور طبیعی فعالیت این ســتاد هم

هــم در تمــام حــوادث کرونا موجی داشــتهایم که

و هــر  ۲4ســاعت یــک بــار آمار را بــه اطالع مردم

تردید داشــتند که  3روز دیگر انتخابات اســت و

نتیجــه رســیدیم کــه ســتادی با عنوان ســتاد ملی

ســازوکار معمولی نمی تواند جنگ را پیش ببرد،

روحانی خاطرنشــان کــرد:در طول این مدت

وی ادامــه داد :از همــان اولیــن روز کــه

شــود کــه افــرادی مبتــال شــده انــد .البتــه برخــی

ملی تشکیل شد و در آنجا بحث کردیم و به این

کروناســت ،شــاید از تجربه دوران مقدس نشات

شــد و خدمــت مقــام معظــم رهبری فرســتادیم و

مردم اعالم شــده اســت و ایران جزو کشــورهایی

فهمیدیــم ایــن ویــروس وارد کشــور شــده اســت

کار بســیار بزرگی انجام شده است .شنبه همان

گرفتــه اســت .وقتی در آن زمان متوجه شــدهایم

بســیار گرانقدر برای کشــور است و مصوباتی که

سرکار دارد با ما شوخی ندارد و باید اعالم کنیم.

بررســی شــود ،اما از حیث ساختاری در کشور ما

دولــت واقعیــت را بــه خاطــر انتخابــات بــه مــردم

روحانی در پنجاه و هشــتمین جلســه ســتاد ملی

اســت مشــکالتی بــه وجــود بیایــد و در مراجعــه

نهــادی و اینکــه بــه طــور موقــت و بــرای دوران

انقالب تایید کردند و این کار آغاز شد.

رئیسجمهوری افزود :این ســتاد یک تجربه

خاص دارد و همه اینها کار میکنند.

ســال پایانی جنگ این ســتاد فعال و بســیار موثر

وی ادامــه داد :دانشــگاههای پزشــکی،

اســتانداران در سراســر کشــور و وزارت بهداشت

منظم و به روز برگزار کردند .البته وزارت کشــور
انجام میداد ،اما االن به صورت قرارگاه فعالیت

تمام شد و مصوبات تا زمانی بود که جنگ بود.

میکنــد و در بخشهــای مختلــف تقســیم کار

بســیار خوبی در آن مقطع بود ،گفت :در تجربه

ویروس بی سابقه بود.

جدید هم شــورای عالی امنیت ملی تصویب کرد
که ســتادی تشــکیل شــود که اختیارات او در حد
اختیارات شــورای عالی امنیت ملی باشــد .یعنی

مصوبــات آن بــرای همــه الزم االجــرا و در حکــم
قانــون باشــد و بــه همیــن صــورت رهبــر معظــم

شــد و این تقســیم کار بنیانی برای مبارزه با یک
رییــس دولــت تدبیــر و امیــد خاطرنشــان

کرد :مردم ما در صدســال گذشــته ســابقه چنین

ویروســی ندارنــد کــه تمــام دنیــا و کشــور را تحت
تاثیــر قــرار داده و بــر کســب و کار و آمــوزش و
فرهنگ و روی همه چیز تاثیر بگذارد.

بــرای توســعه محصــوالت غیرصنعتــی اســت کــه بخش
کشاورزی و توسعه صادرات می تواند از آن بهره ببرد.

وی افزود 80 :درصد ســهام در ســرمایهگذاریهای

انجــام شــده تحــت حمایــت صنــدوق توســعه ملــی باید

مربــوط بــه بخــش خصوصــی و  ۲0درصــد آن ســهم
نماینــدگان بخــش خصوصــی غیرمنتصــب توســط افــراد
ارشد دولت باشد.

مدیرعامــل صندوق توســعه ملــی گفت :در ارتباط

با برخی بخشها از جمله کشاورزی  50درصد منابع با
نظر بانکهای عامل به این بخش اختصاص می یابد که

سهم مناطق محروم از آن با نرخ  10درصد سود خواهد

بــود و بخــش صنعت هم با ســود  1۲درصــدی می تواند

از آن استفاده کند.

شــهیدزاده اضافه کرد :صندوق توســعه ملی بنا به

فرمایــش رهبــر معظم انقالب و نظر دولت ،برای اجرای

سیاســتهای اصل  44قانون اساســی و با هدف توســعه
بخش خصوصی فعالیت دارد و هرچه بخش خصوصی
فعایــت داشــته باشــد ،صنــدوق هــم با تمام تــوان از آن

حمایت خواهد کرد.

وی افزود :در قانون تجارت و دویان محاسبات هر

طرحــی کــه  51درصــد ســهام آن غیردولتــی و  4۹درصد
دولتی باشــد ،خصوصی محســوب می شود ،افزود :این

مســاله در صنــدوق توســعه ملــی متفاوت اســت و برای
افزایــش قــدرت بخــش خصوصــی در تصمیمگیریهــا و
ماجمع عادی و فوق العاده ،باید 80درصد سهام آن در

اختیار بخش غیردولتی باشد.

