اﻣﺮوز ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﺗﻮرم در ﮐﺸﻮر
آﻏـﺎز ﺷـﺪه اﺳـﺖ/ﺑﻮرس در ﻣﺴـﯿﺮ
آراﻣﺶ ﻗﺮار دارد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﺋﯿﺴﯽ اﻣﺸﺐ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺧﺒﺮی ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻢ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪار و
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻗﻢ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش
ﻣﻔﺼﻞ آن در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اداری روز ﻗﺒﻞ اﻋﻼم ﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد:ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺟﺰء اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی اول ﻗﺮار
دارد ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﺎﯾﻊ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻓﺰود :ﻗﺮار ﺷﺪ در زﻣﯿﻨﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن و
ﻓﻌﺎل ﺷﺪن واﺣﺪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﻓﻌﺎل در اﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه اﻗﺪاﻣﺎت
ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﻗﻢ
ﺷﻮد.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮی زﯾﺎرت اﺳﺖ
ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻗﻢ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد اﺷﺘﻐﺎل را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻓﻌﺎل در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ و آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪس ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س( و
ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎل ﺷﻮد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﺋﯿﺴﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار دارد در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺐ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎﺑﻘﯽ آزاد ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺧﻮد را
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
وی اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻌﺪی در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب در ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو دﻧﺒﺎل و ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﮐﻨﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ راه ﻫﺎی ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ اﺳﺘﺎن ،اﻓﺰود :در اﺳﺘﺎن
ﻗﻢ راه ﻫﺎی ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ و رﯾﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮدد ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺮدم از 17اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺎده ﻫﺎ و ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﻮب ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻪ ﭘﺮوژه ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ:ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ

اﺳﺘﺎن ﻣﻨﻮرﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺮدم ﻗﺮار دارد .در ﺟﻠﺴﻪ
ﺷﻮرای اداری ﻗﺮار ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ دﻋﻮت از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران
ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﻣﺮدم از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﺋﯿﺴﯽ اداﻣﻪ داد :ﭘﺮژه ﺑﻌﺪی ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﻓﺮدوﮔﺎه ﻗﻢ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﺪه ﺷﺨﺼﺎ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪم وﻟﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ
اﯾﻦ ﭘﺮوژه را دﯾﺪم  .اﯾﻦ ﭘﺮوژه در اﺑﺘﺪا ﻣﺸﮑﻞ ﻗﻀﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم آن را ﺣﻞ ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻫﻢ ﻗﺮار ﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ و دوﻟﺖ
ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ .اﺗﻤﺎم و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﭘﺮوژه
ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﮐﺎت اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭘﺮوژه ﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪی در اﺳﺘﺎن ،ﻣﺘﺮو اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮﺧﯽ
از ﺧﻄﻮط و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺮوژه آﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی آﻣﺎده ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ
اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و دوﻟﺖ ﻫﻢ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﮐﻤﮏ و ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﻣﺴﺎﻋﺪت
ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻓﺮودﮔﺎه ﻗﻢ و ﻣﺘﺮو زودﺗﺮ از ﻣﻨﻮرﯾﻞ ﺑﻪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻮرﯾﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬار دﻧﺒﺎل ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ
ﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ اﻣﺮوز اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮدم راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﻪ ﭘﺮوژه ﻣﻬﻢ
در اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ درﯾﺎﭼﻪ ﻧﻤﮏ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﺋﯿﺴﯽ دراداﻣﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﯾﮑﯽ از
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﺳﺘﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻖ آﺑﻪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ درﯾﺎﭼﻪ ﻧﻤﮏ اﺳﺘﺎن،
ﮔﻔﺖ :در ﺧﺼﻮص درﯾﺎﭼﻪ ﻧﻤﮏ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اداری ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ
ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﮑﺎران ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻗﺮار ﺷﺪ
ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و ﻣﺸﮑﻼت آن را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﻧﻤﮏ ﻧﺮﺳﯿﻢ و ﺑﻪ آن اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﻫﯿﻢ ﻗﻄﻌﺎ
در آﯾﻨﺪه دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻘﻂ
ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻧﯿﺴﺖ و دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻫﻢ درﮔﯿﺮ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻮرس در ﻣﺴﯿﺮ آراﻣﺶ ﻗﺮار دارد
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر دﯾﮕﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮرس و
زﻣﺎن ﺣﻞ ﺷﺪن ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﯽ ،ﮔﻔﺖ :در ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺖ
در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻮرس ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای آراﻣﺶ ﺑﻮرس
اﻋﻼم ﺷﺪ.

وی اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت 10ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ
اﻗﺘﺼﺎد اﻋﻼم ﺷﺪ .ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ  10ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودی وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻮرس ﺑﻬﺘﺮ
ﺷﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را رﻫﺎ ﮐﺮد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﺋﯿﺴﯽ اﻓﺰود :در ﺧﺼﻮص ﺑﻮرس ﻓﻘﻂ ﻣﺮدم ﻗﻢ دﻏﺪﻏﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در ﮐﺸﻮر اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ را دارﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ و آراﻣﺶ در ﺑﻮرس ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد .در
ﺧﺼﻮص ﺑﻮرس در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻗﺪاﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮرم زداﯾﯽ اﺳﺖ
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮرم و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم  ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ از اﺑﺘﺪای
دوﻟﺖ ﺗﻼش ﮐﺮده اﯾﻢ در ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﮐﺎر ی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮرم
زداﯾﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻘﺮاض از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ آﺛﺎر
ﺗﻮرﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم را دارد .ﺗﻼش
ﮐﺮدﯾﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﺮود و درآﻣﺪ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮرم زا در ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ اﺳﺖ
و دوﻟﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﺪم ﺧﻠﻖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ اﺳﺖ .دوﻟﺖ دراﯾﻦ  3ﻣﺎه ﺗﻼش ﮐﺮده
اﺳﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮود.
اﻣﺮوز ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﺗﻮرم در ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ رﺋﯿﺴﯽ اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ ﻣﺪت دوﻟﺖ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم
داده اﺳﺖ و در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم و در اداﻣﻪ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ
ﺗﻮرم ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺮوز ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت و آﻣﺎری ﮐﻪ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﯿﺮﻧﺰوﻟﯽ
ﺗﻮرم و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺻﻤﺖ و ﺳﺘﺎد
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ و
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺴﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ در ﺑﺎزار و
ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺎﻻ اﺳﺖ.

