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سرمقاله
ادامه از صفحه یک
اقتصادی!

موافقید؟

ایشان جواب میدهد من به شخصه با این

کار مخالف بودم ولی (ولی هم از آن کلمات مورد

استفاده در هنر دفن مشکالت است) نیاز کشور بود

و قانون هر طور مکلف کند اقدام میکنیم!

اینجا هم نهادی فنی که باید فصل الخطاب باشد

و به همه دیدگاه فنی بدهد در مسیر استحاله خود
سعی در انتقال مشکل رشد پایه پولی و نقدینگی به
آیندگان! همانطور که سایر روسای بانک مرکزی آن
را انجام دادند .بسیار در باب رشد صادرات در ایران

کنفرانس و همایش برگزار شده است  ،در ابتدا وقتی
سخنرانی آماده میکردم ولع زیادی برای اقناع داشتم
و مفید بودن اما امروز میتوانم در روز ملی صادرات
به هنر دفن مشکالت در صادرات هم اشاره کنم!

صادرات چیست؟ ارائه محصول و یا خدماتی

به خارج از مرزها که بدون صرف ه برای خریداران و

ت مستمر امکانناپذیر است .برای صادرات
کیفی 
محصوالت ایرانی که از قدیم بخشی از آن هنر دستی

مخصوصا فرش بود و یا پسته و کاالهای فرهنگی
بازارهای متفاوتی از محصوالت پتروشیمی و معدنی
وجود دارد! همه کشورها دنبال بازارهایی با درآمد

سرانه باال هستند ،بازار آمریکا با درآمد سرانه بیش

از  ٥٠،٠٠٠دالر و اروپا متوسط  ٤٠،٠٠٠دالر اندازه این
دو بازار صادراتی بیش از  ٢٠،٠٠٠میلیارد دالر است!
ما چه کردیم؟ تمام بازارها را رها کردیم و در حال

چیدن استراتژی به بازار ارمنستان هستیم (گرچه در
اقتصاد نباید از هیچ بازاری صرف نظر کرد)! هنر دفن

مشکالت در صادرات چگونه روی میدهد!؟

رتبه اعتباری بین المللی ایران در زمان عقد برجام

بهبود یافت و به  ٥سازمان همکاری رسید و امروز ٧
است ،هم ردیف عراق و افغانستان!

این یعنی ریسک باال و عدم تامین وام های

ی  OECDسازمان همکاری
صادراتی از کشورها 
و توسعه ...و الزم نیست در باب تاثیر  FATFو

تحریمهای مالی هم اشارهکنیم! اینها نمونه ای از

مشکالتی است که ما سر وقت حل شان نکردیم و

م همانند
امروز گریبانمان را گرفته اند اما هیچ کدا 
آلودگی هوا به این روشنی قابل رویت نیستند!

خبر
سرلشکرصفوی:

آمریکاییها از مکتب شهید
سلیمانی شکستی راهبردی خوردند
رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
گفت :آمریکاییها از مکتب شهید سلیمانی شکستی
راهبردی خوردند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دفاعپرس،
سرلشکر پاسدار سید یحیی رحیم صفوی دستیار و
مشاور عالی فرماندهی کل قوا و رئیس پژوهشگاه
علوم و معارف دفاع مقدس در مراسمی که روز
سهشنبه با عنوان «پاسداشت اولین سالگرد شهادت
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی» در سازمان
مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسالمی
و انسانی برگزار شد ،به تبیین مکتب شهید سلیمانی
پرداخت و اظهار داشت :یکی از عوامل موثر در
شکست سیاسی و نظامی آمریکا و هم پیمانان او در
اشغال نظامی دو کشور مظلوم و مسلمان افغانستان
و عراق شهید سلیمانی و مکتب او بود .وی گفت:
مبارزات قهرمانانه ملت مظلوم افغانستان و عراق
نیز در این شکست تاثیر بزرگی بود ،اما حاج قاسم
نقشی اساسی در این زمینه داشت .آمریکاییها
شکستی راهبردی از مکتب شهید سلیمانی را در
منطقه غرب آسیا خوردند .رئیس پژوهشگاه علوم
و معارف دفاع مقدس اظهار کرد :آمریکاییها آنقدر
احمق بودند که سالها با جنگ در افغانستان و عراق
از رقیب اقتصادی شان یعنی چین و رقیب نظامی
شان یعنی روسیه غفلت کردند؛ برنده این غفلت نیز
ایران ،روسیه و چین بود و این آمریکاییها بودند که
عرصه را از دست دادند .سرلشکر صفوی با اشاره به
اضمحالل آمریکا از پیروزی انقالب اسالمی ،افزود:
روزگار افول و اضمحالل آمریکاییها سالهاست آغاز
شده است.

وزیر دفاع در دومین همایش راهبردی
استاندارد و کیفیت نیروهای مسلح:

فرزندان آیت الله در میدان مناظره

هنر دفن کسری بودجه زیر خروارها اسم

بانک مرکزی می پرسد آیا شما با دالر  ٤٢٠٠تومانی

اخبار

نامهنگاریها میان فائزه ،محسن و یاسر هاشمی ادامه دارد

هنر دفن مشکالت

چندی پیش خبرنگار تلویزیون از رئیس کل

سیاستروز

دختر آیت الله هاشمی رفسنجانی گفته بود :برای
ایران دوست داشتم آقای ترامپ انتخاب شود.
او در توضیح حرف خود افزود :به خاطر همین
فشارهایی که میآورد ،باالخره شاید یک تغییر
سیاستی اتفاق بیفتد.
گفته های فائزه هاشمی در مصاحبه ای که انجام
داد با واکنش هایی همراه شد از جمله برادران فائزه
هاشمی یعنی محسن و یاسر هر کدام طی نامه ای
جداگانه به این اظهارات واکنش نشان دادند .به
نظر می رسد همان طور که خود فائزه هاشمی از
آیت الله نقل کرد که «به من میگفت چرا هرکجا
هستی جنجال درست میشود» دوباره جنجال تازه
ای درست شده است.
نامههایی که حاال فائزه هاشمی به برادرش که
رئیس شورای شهر تهران است پاسخ داده است.
نامه محسن هاشمی البته انتقاد از صحبت های
خواهرش در خصوص رای آوردن ترامپ بود .او
گفته بود :برای ایران دوست داشتم آقای ترامپ
انتخاب شود ولی اگر یک آمریکایی بودم به آقای
ترامپ رای نمیدادم.
این سخنان بازتاب وسیعی یافت و انتقاد و تند و
تیزی به فائزه هاشمی در پی داشت .فائزه هاشمی
از منتقدترین اعضای خانواده آیتالله هاشمی است
او در جریان حوادث سال  88و زمانی که پدرش در
قید حیات بود چند ماهی به زندان رفت.
در همین راستا محسن هاشمی فرزند ارشد
آیتالله هاشمی و رئیس شورای شهر تهران در
نامهای به خواهرش نوشت :میدانم که در سالهای
اخیر برخوردهای نادرستی با تو ،خانواده و فرزندت
شده است که شاید باعث کشاندن تو به تندروی و
خارج شدن از مشی میانه روی پدر گردیده ،ولی این
دلیل نمیشود که به رئیس جمهوری کشور بیگانه
امید ببندی و دم از استقالل بزنی.
او در ادامه تاکید کرد« :از تو صمیمانه تقاضا
دارم صحبتهای خود را اصالح و از این موضع
عذرخواهی کنی و مانع تخریب پدر از طرف
تجدیدنظرطلبان خارجی و افراطیون داخلی شوی».
همچنین محمد هاشمی برادر آیت الله هاشمی
رفسنجانی هم از سخنان فائزه انتقاد کرد .او گفت:
«این برداشت اشتباه است که با تحریم ،مردم ایران
بیشتر تحت فشار قرارمیگیرند .من موافق نظر
فائزه خانم نیستم و موضعی که محسن آقا گرفتند
در برابر این حرفها مورد تایید ما هم است .ایشان
برخورد مناسبی کردند».
او افزود :باالخره آقا محسن نظر خود و خانواده
را گفته است .به هر حال مسئله خوبی مطرح نشد

دشمنان جز زبان قدرت ،زبان
دیگری نمی فهمند

اختالف سیاسی در خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی باال گرفته است .پس از مصاحبه خبرساز و جنجالی فائزه هاشمی دو برادر او در این باره به او
نامه نوشتند و عموی او نیز سخنان او را نقد کرده است.

اختالف در
خانواده آیت
اهلل هاشمی
چهار سال پس
از درگذشت او
به این شکل
مطرح شده
است،پیشتر
اگر اختالفی هم
بود رسان های
نمیشد .از
این جهت این
اتفاقی کم
سابقه است
و یا حداقل من این بحثها را قبول ندارم .به نظر
من این بحثها عجوالنه است و ممکن است بعضا
برخوردهای شیطنت آمیزی با آن شود.
اما این موضع گیری ها ختم داستان نبود امروز
فائزه هاشمی در نامه ای سرگشاده به برادرش پاسخ
داد.
او در این نامه نوشت« :از نامه محسن خوشحال
شدم ،سبب راحتی هم او و هم من گردید .چنین
چیزی را بارها خواسته بودم و این اقدام اول او
نبود».
فائزه در ادامه نوشت« :به او حق میدهم ،چون
برای خودش آیندهای ترسیم کرده و دنبال حذف
موانع است».
فائزه هاشمی انگیزه شخصی در سخنانش را رد
کرد و گفت« :اگر مسائل شخصی انگیزهای برای
مشی من بود آیا عقل سلیم حکم نمیکند که از ۳۰
سال گذشته تاکنون ساکت و در امنیت باشم و از
منافع نزدیکی به قدرت بهتر و بیشتر بهرهمند شوم؟
مابقی زیاده گویی بود که بنای ورود به آن را ندارم».

او همچنین بر موضع پیشین خود درباره ترامپ
تاکید کرد.
هاشمی خطاب به منتقدان حرفهایش نوشت:
«آیا خطاب شعارها در صدها اعتراض ،تحصن،
اعتصاب اقشار مختلف حداقل در س ه سال اخیر
را نشنیدند و ندیدند که متوجه مدیران و مسئوالن
داخلی بود؟ به نظر؛ درک مردم با تمامی مشکالت
از خواص بیشتر است».
پس از این نامه پای یاسر هاشمی به ماجرا باز
شد .فرزند دیگر آیت الله هاشمی رفسنجانی سعی
کرد از خواهرش دلجویی کند اما تاکید کرد که به
اظهارتش نقد جدی دارد.
یاسر با مقایسه واکنش ها به سخنان فائزه و
اظهارات حجتاالسالم صدیقی نوشت« :اگرچه به
ت در فضای مجازی
آن بخش از سخن منتشره اخیر 
نقد جدی دارم ،اما اینگونه اظهارنظرها است که به
آزادی بیان معنا میبخشد که دست بر قضا همزمان
با انتشار مصاحبهات بهعنوان یک شخص حقیقی
در شبکههای مجازی ،یک نفر با شخصیت حقوقی

در شبکه قرآن صداوسیما ،از چشمباز کردن یک
میت در غسالخانه گفت و آن را معجزه اولیا الله
خواند که البته حرفهای تو آتش تخریبی سابق را
زنده کرد و حرفهای آن امامجمعه ،آتش در نیزار
اعتقادات مردم و باورهای جوانان بود».
او توجه فائزه را به واکنش ها به سخنانش و
نامه محسن جلب کرد و افزود :نگرانیام برای ایران
عزیز دوچندان میشود که بعضیها – البته با قیاس
معالفارق – دورههای متعدد تاریخ ایران را یادآوری
کردهاند که وقتی تصمیم سازان و تصمیم گیران،
چشم از حقایق تلخ بستند و دل به شیرینی خرافات
بستند ،مردم از سر ناچاری چشمب هراه بیگانگان
نشستند.
اختالف در خانواده آیت الله هاشمی چهار سال
پس از درگذشت او به این شکل مطرح شده است،
پیشتر اگر اختالفی هم بود رسانهای نمیشد .از این
جهت این اتفاقی کم سابقه است .خانواده ای که
در چند دهه در همه حال یکدست و متحد بوده
است.

روایت نماینده دادستان از حیف و میل سپردههای مردم در موسسه فرشتگان
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسسه اعتباری
منحله فرشتگان به ریاست قاضی زرگر امروز صبح در دادگاه انقالب
برگزار شد.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه ،اولین جلسه
رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسسه اعتباری منحله فرشتگان
به ریاست قاضی زرگر امروز صبح در دادگاه انقالب برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دادگاه قاضی زرگر ضمن بیان نکاتی گفت:
مسئوالنی که به این موسسات مجوز میدهند باید بدانند مردم به
واسطه اعتماد به بانک مرکزی به این موسسات اعتماد میکنند و
نباید بدون تحقیق به فردی مجوز دهند .وی گفت :در این پرونده
فرد سابقهدار بوده و جریمه هم داشته است ،وقتی بانک مرکزی جواز
میدهد باید مرتب نظارت کند و اجازه ندهد افراد هرکاری میخواهند
انجام دهند .در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه
قرار گرفت و به قرائت کیفرخواست پرداخت .نماینده دادستان گفت:
متهم اول این پرونده محمدعلی تفکر متهم به اخالل در نظام کشور
به طور عمده از طریق وصول وجوه کالن به صورت قبول سپرده از
اشخاص به میزان  ۸۶هزار و  ۷۰۴هزار میلیارد و  ۷۷۹میلیون و ۳۴۲
هزار و  ۹۱۲ریال با وصف کسری به مبلغ  ۷۲هزار میلیارد و همچنین
حیف و میل آن و خیانت در امانت متهم است.
باقری ادامه داد :متهم دوم این پرونده علی ابراهیمی بای سالمی به
اتهام مشارکت در اخالل نظام اقتصادی کشور به طور عمده از طریق
مشارکت با محمدعلی تفکر و وصول وجه کالن از اشخاص و حیف و

میل اموال و خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۴۳۲
میلیارد و  ۴۶۰میلیون و  ۳۳۶هزار و  ۵۹۳ریال است.
نماینده دادستان ادامه داد :متهم ردیف سوم این پرونده رضا تفکر،
متهم به مشارکت در اخالل در نظام اقتصادی کشور به طور عمده از
طریق مشارکت با متهم محمدعلی تفکر ،خیانت در امانت و حیف و
میل اموال به مبلغ  ۷۶۳میلیارد و  ۴۵۱میلیون ریال است.
نماینده دادستان ادامه داد :متهم ردیف چهارم این پرونده ،احمد
تفکر متهم به مشارکت در اخالل در نظام اقتصادی کشور به طور
عمده از طریق مشارکت با متهم محمدعلی تفکر ،خیانت در امانت و
حیف و میل اموال به مبلغ  ۳۱۹میلیارد و  ۶۵۳میلیون و  ۹۵۳هزار
و  ۷۶۴ریال است.
نماینده دادستان متهمان دیگر این پرونده را زکریا محتمل ،فرید
ضیاالملکی و حمید طالب زاده به عنوان معاونت در اخالل اقتصادی
کشور عنوان کرد .نماینده دادستان در ادامه خاطرنشان کرد :مدیران
این تعاونی با این وعده که سرمایههای مردم را وارد بازار کار میکنند
نرخهای باالیی را پیشنهاد میدادند ،این در حالی است که از محل
سرمایههای سپردهگذاران جدید سود سپردهگذاران قدیم را پرداخت
میکردند و بخشی را نیز صرف مصارف شخصی خود میکردند.
وی افزود :در موسسات غیرمجاز و تعاونی منحله فرشتگان وجوه
مردم در جهت منافع شخصی صرف شده و بخشی از آن نیز صرف
دادن تسهیالت به افرادی شده که عمدتا ً واجد شرایط نبودند و به
نوعی خیانت در امانت رخ داده است وی در ادامه با اشاره به حیف و

یک نماینده مجلس خبر داد

تذکر به جهانگیری در مجلس!
یک نماینده مجلس درباره اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری درباره تعیین ارز  ۴۲۰۰به او تذکر داد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تعیین ارز  ۴۲۰۰تومانی قبل از تشکیل شورایعال 
ی
هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده است ،خطاب به جهانگیری گفت :صحبتهای شما مبنی بر اینکه تصمیمات مربوط
ی هماهنگی اقتصادی کشور ،در مردادماه گرفته شده ،آدرس غلط دادن به
به تعیین ارز  4200تومانی در جلسه شورایعال 
مردم است ،چرا که در فروردین ماه چند سال قبل که برای ارز  4200تومانی تصمیم گرفتید ،جلسه ای تحت عنوان سران
قوا در کشور وجود نداشت.
او در همین رابطه افزود :آقای جهانگیری بهتر است درخصوص ارز  4200تومانی واقعیتها را به مردم بگوید.
پورابراهیمی خطاب به رئیس جمهوری بیان کرد« :همه میدانند که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با ارز  4200تومانی
مخالف بود و در جلسه ای که با هماهنگی رئیس مجلس وقت در دفتر جنابعالی با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی وقت به مدت دو ساعت
و نیم برگزار شد ،شما در جمع بندی رسما ًاعالم کردید که مجلس کار خودش را بکند و دولت کار خودش را .ما تصمیم گرفتیم و اجرا می کنیم! خواهش
میکنم آدرس غلط به مردم ندهید».
اسحاق جهانگیری روایت تازه از تعیین نرخ  4200تومانی ارز در سال  97ارائه کرد .او گفت :در سال قبل از آن گاهی اوقات بانک مرکزی در روز 150
میلیون دخالت در بازار می کرد و اما موجودی ما در بانک مرکزی که حتی االن هم می ترسم که آن را بیان کنم محدود بود .در چنین شرایطی بود که اعالم
کردند که ترامپ می خواهد از برجام خارج شود لذا دولت تصمیم گرفت به اتفاق آرا و تصمیم گرفت نرخ ارز ثابت  4200نباشد و براساس تورم تغییر کند و
لذا در مرداد ماه نرخ به  4400رسید و در مرداد ماه در جلسه سران سه قوه با حضور رئیس کل بانک مرکزی سیاست ارزی اعالم شد که آقای پورابراهیمی
نیز عضو جلسه بود و لذا در آن جلسه سران اعالم کردند که نرخ ارز ثابت همان  4200تومان باشد.
بسیاری از کارشناسان و فعاالن اقتصادی معتقدند دالر  4200تومانی باعث فساد و رانت گسترده در کشور شده است با این حال دولت از آن دفاع میکند
و می گوید اگر دالر  4200تومانی نبود فشار سنگین تری به مردم وارد می شد.

میل سپردههای جذب شده گفت :مسئوالن تعاونی منحله فرشتگان
مبادرت به ساخت فیلم و تبلیغ و حیف و میل سپردهها میکردند.
نماینده دادستان با اشاره به گزارش بانک مرکزی در خصوص
زیانده بودن تعاونی منحله فرشتگان گفت :تعاونی منحله فرشتگان
باالترین سهم از زیان انباشته را دارد و ماهانه  ۱۵۰میلیارد تومان به
زیان اضافه میشود و سرمایه پایه تعاونی منفی است.
وی در ادامه گفت :آشفتگی باالیی در حسابهای تعاونی منحله
فرشتگان وجود دارد و برخی از این نمونهها در گزارش بانک مرکزی
آمده است .نماینده دادستان درباره متهم محمدعلی تفکر ،گفت:
این متهم بازنشسته بانک ملی است که سابقه قضایی نیز داشته
است .نماینده دادستان ادامه داد :این متهم برداشتهای وجوه
بسیاری از موسسه منحله فرشتگان در قالب سرمایهگذاری برای افراد
داشته است .نماینده دادستان در ادامه با اشاره به شناخت متهم
علی ابراهیم بای سالمی از ظرفیت موجود در تعاونیهای اعتباری،
گفت :سوال اینجاست که برای یک کارمند دولت وجود چه میزان
ثروت منطقی است و چه راههایی برای تحصیل آن وجود دارد.
وی اظهار کرد :بای سالمی به عنوان نماینده تام االختیار این
تعاونی در بانک مرکزی حضور داشته است.
باقری در ادامه به اشاره به نمونههای از نقش بای سالمی در
تعاونی اعتباری فرشتگان ،اظهار کرد :سالمی تحت عنوان معاون
پشتیبانی و توسعه منابع در موسسه اعتباری اقدام به امضا کرده
است.

با حضور وزرای دفاع و راه و شهرسازی،
رئیس سازمان ملی استاندارد ،رئیس سازمان
عقیدتی سیاسی وزارت دفاع ،مسئوالن ستاد
کل نیروهای مسلح و مدیران عامل سازمان
وزارت دفاع ،دومین همایش راهبردی استاندارد
و کیفیت نیروهای مسلح و رونمایی از تمبر
اختصاصی اعطای جایزه سال سپاس نیروهای
مسلح به میزبانی موسسه استاندارد ملی وزارت
دفاع برگزار شد.
به گزارش ایسنا به نقل از وزارت دفاع ،امیر
سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح در این مراسم با درود به روان پاک و
مطهر شهدا به ویژه شهید دانشمند ،دکتر
محسن فخری زاده گفت :خوشبختانه در این
سال ها تعامل بسیار تنگاتنگی با وزارت راه و
شهرسازی و همچنین مرکز ملی استاندارد
رقم خورد که این موضوع نشانگر درک و عمق
بینش هر چه بیشتر مدیران این سازمان ها از
منافع ملی است.
امیر سرتیپ حاتمی با تقدیر از تمامی ارکان
نیروهای مسلح و موسسه استاندارد دفاعی
در تدوین و پیاده سازی استانداردهای دفاعی
گفت :ما در گام اول و دوم انقالب بحث پیاده
سازی و تکمیل تمدن ایرانی اسالمی را دنبال
می کنیم که رعایت استانداردهای دفاعی در
تمامی ابعاد نقش به سزایی در این مهم خواهد
داشت.
وزیر دفاع با بیان اینکه دشمن درصدد توقف
و ایجاد سد در برابر حرکت و رشد انقالب
اسالمی در منطقه و جهان است گفت :نظام
سلطه برای نیل به اهداف شوم خود تمامی
ابزارها و امکانات خود را به کار بست و در این
مسیر جنگ تحمیلی ،تحریم های ظالمانه و
در نهایت نیز ترور دانشمندان میهن مان را در
دستور کار خود قرار داد.
امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه تمام حربه
ها و توطئههای دشمنان در متوقف کردن
جمهوری اسالمی با شکست مواجه شده است
خاطرنشان ساخت :تمام هدف آنها از محدود
سازی ایران در ابعاد مختلف اقتصادی و نظامی
اعم از تحریم ها و کاهش برنامه های موشکی،
کاهش قدرت جمهوری اسالمی و تضعیف و
نهایتا ًتسلیم ایران است.
وی با بیان اینکه رفتارهای خصمانه دشمنان
به ویژه آمریکای جنایتکار بر همگان واضح و
آشکار است گفت :دشمنان در مقابل ما تمام
قد ایستاده اند و ایرانی ها را تروریست عنوان
می کنند؛ بنابراین در این فضای نا عادالنه و
بی منطق ناگزیریم روز به روز قدرتمند شویم؛
چرا که آنها جز زبان قدرت ،زبان دیگری را نمی
فهمند.
وزیر دفاع با بیان مولفه های قدرت در اقتدار
جمهوری اسالمی گفت :قدرت شاخصه ها و
ابعاد مختلفی از جمله سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی و  ...در پیشبرد اهداف یک کشور
دارد؛ اما اقتدار نظامی و قدرت دفاعی در
جمهوری اسالمی بعد بسیار مهم قدرت است
چرا که موقعیت ژئوپولتیک ایران اسالمی،
وجود ذخایر متعدد و به ویژه عمق راهبردی
کشورمان در منطقه ایجاب می کند این وجه از
قدرت در کشور روز به روز افزایش یابد.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

مسائل کالن به دور از رفتارهای سیاستزده ،تدبیر و برنامهریزی شود
رئیس جمهوری بر ضرورت افزایش تعامل میان مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی و توجه به واقعیات کشور در
الیحه بودجه تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی در یکصد و نود و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
که روز سهشنبه تشکیل شد ،با اشاره به مباحث مطرح شده در نشست روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
و ضرورت افزایش تعامل و گفتوگوی مجلس و دولت در زمان بررسی الیحه بودجه سال  1400تصریح کرد :مسایل کالن و
راهبردی کشور میبایست به دور از تنش و رفتارهای سیاستزده در فضای آرام و منطقی ،تدبیر و برنامهریزی شود.
در این جلسه و در پی بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ،وزیر جهاد
کشاورزی گزارش روند تحقق برنامههای افزایش تولید دانههای روغنی و خوراک دام و طیور را ارائه کرد که مورد بحث و بررسی قرار

گرفت.
رئیس جمهور با بیان اینکه امنیت غذایی یکی از ارکان توسعه پایدار جوامع به حساب میآید ،طرح توسعه کشت دانههای روغنی را از مصادیق تحقق
جهش تولید ،خودکفایی ملی و گامی برای تامین امنیت غذایی کشور توصیف و اظهار کرد :توسعه کشت دانه روغنی با ویژگیهای اقلیمی کشور و با توجه
به نیاز کشور به واردات روغن به صورت جدی در دستور کار دولت و وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و بارقهای از امید را در عرصه خودکفایی روغن
خوراکی ایجاد کرده است.
روحانی تصریح کرد :با توجه به تحریمهای ظالمانه دشمنان ،به دستور مقام معظم رهبری سطح زیر کشت دانههای روغنی به صورت جهشی افزایش
دادهایم ،چرا که کشت دانههای روغنی با توجه به نیاز کشور به کنجاله و روغن خوراکی اهمیت زیادی دارد و وزارت جهادکشاورزی نیز برنامهریزی الزم را
در این زمینه انجام داده است و از حمایت دولت در سیاستهای کالن اقتصادی برخوردار است.
در این جلسه مقرر شد ،طرح وزارت جهاد کشاورزی با بررسیهای مشترک با سازمان برنامه و بودجه نهایی شده و در اولویت طرحهای زیرساختی کشور
قرار گیرد.

