روﺣـﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺘﮕـﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮﻧﯽ:
ﭘﺮوﻧـﺪه ﻣﺴـﮑﻦ ﻣﻬـﺮ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن
اﻣﺴﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
اﻣﺴﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :رواﺑﻂ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﺿﻊ
اﯾﺪهآل ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ،
ﺣﺠـﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﺴـﻦ روﺣـﺎﻧﯽ رﺋﯿـﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ﮐﺸﻮرﻣـﺎن در ﮔﻔﺘﮕـﻮی زﻧـﺪه
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯿﻼد ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ )س( و ﺗﺒﺮﯾﮏ روز
ﭘﺮﺳﺘﺎر در ﺧﺼﻮص ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎﻧﭽﯽ ﮔﻔﺖ :ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺨﯽ ﺑﻮد .ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ
ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم اﻣﺎ اﺑﻌﺎد آن ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﻧﺒﻮد .ﺻﺒﺢ ﺣﺎدﺛﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و ﮐﺎر ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد .اﻣﯿﺪ
ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺰﯾﺰان ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ اﻣﯿﺪﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎز ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت آن ﻋﺰﯾﺰان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺣﺎدﺛﻪ دﯾﺪﮔﺎن ﻧﻔﺖ
ﮐﺶ ﺳﺎﻧﭽﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺟﺰء ﺷﻬﺪای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﻔﺖ ﮐﺶ ﺳﺎﻧﭽﯽ روزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﺰای ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
اداﻣﻪ دﻫﺪ زﯾﺮا ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ رخ داده
اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻌﺒﻪ ﺳﯿﺎه ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ﻟﺬا اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ اداﻣﻪ دﻫﺪ.
ﻣﺎﺟﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ روﺣﺎﻧﯽ در ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب
در اداﻣﻪ روﺣﺎﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
زﻟﺰﻟﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮ روز اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ دوﻟﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه آﻣﺎده
اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره زﻟﺰﻟﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا آﻗﺎی
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺿﺪﮔﻠﻮﻟﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ؟ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻤﯿﺸﻪ
در ﮐﺸﻮر ﺣﻮادث ﺗﻠﺦ و ﺷﯿﺮﯾﻦ دارﯾﻢ و ﺷﻤﺎ ﺣﻮادث ﺗﻠﺦ را ردﯾﻒ ﮐﺮده
اﯾﺪ .ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻟﺰﻟﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﺎﺳﺖ درﺑﺎره ﺣﺎدﺛﻪ
زﻟﺰﻟﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻗﺪرت اﯾﻦ زﻟﺰﻟﻪ ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﭘﯿﺶ ﻟﺮزه آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺮدم از
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﺮﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎت اﯾﻦ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اوﻻ ﺑﻨﺪه در دﻗﺎﯾﻖ اول زﻟﺰﻟﻪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ
 ۱۰ﺷﺐ ﺑﻮد ﺑﺎ آﻗﺎی وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻤﯿﺘﻪ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽ اوﺿﺎع اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺨﺶ اﻣﺪاد ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ۷ .
ﻫﺰار و  ۸۱۷ﻣﺼﺪوم را ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻓﺮدای روز ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه رﻓﺘﻢ ،ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺎن
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد زﯾﺮا ﺣﺎدﺛﻪ
ﺗﺎزه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ وﺟﻮد دارد ،ﻧﺎاﻣﻨﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺣﺎدﺛﻪ در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮز اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺒﺢ ﻓﺮدای ﺣﺎدﺛﻪ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر
و وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺮدای آن روز
ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه رﻓﺘﻢ.
وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم در ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ رﻓﺘﯿﻢ
دﯾﺪم ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮورﯾﺨﺘﻪ .ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﻢ،
ﻣﺎﺷﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎد ،ﻣﻦ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪم و ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮورﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد رﻓﺘﻢ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم .ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﮐﻨﺎر
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﯾﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ دﯾﺪم ﮐﻪ آﻧﺠﺎ
ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ را
ﺑﯿﺎورﯾﺪ داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﻣﻦ داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺎ ﻣﺮدم
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ.

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از آن ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اداری ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﻓﺘﻢ از ﺣﺎدﺛﻪ دﯾﺪﮔﺎن ﻋﯿﺎدت ﮐﺮدم ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در آن ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه در آن ﺣﺪود  ۶۰۰ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﭘﺮﺳﺘﺎران و دﮐﺘﺮﻫﺎ از ﺷﺪت ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
روﺣﺎﻧﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﺪادﮔﺮ ،ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻧﻮاﻗﺼﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﮕﺮان ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺮای اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ و داﺋﻢ در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎﻧﮑﺲ ﻫﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﻮال ﻣﻬﻤﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﺪ و آن ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻟﺰﻟﻪ در
اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﺮان ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﺧﻂ زﻟﺰﻟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﮔﺴﻞ ﻫﺎی
زﯾﺎدی از ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد .ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ اﯾﺎم ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً روزاﻧﻪ از ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ .در
ﺧﻮد ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺻﺪﻫﺎ ﭘﺲ ﻟﺮزه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻮادث آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﺎ ﺧﺴﺎرات و ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .در ﮐﺮﻣﺎن ﻫﻢ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ آﻣﺪ اﻣﺎ
ﺗﻠﻔﺎت ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ داﺷﺖ.
ﮐﺸﻮر را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای زﻟﺰﻟﻪ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ
روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺮﺣﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در دوﻟﺖ ﻫﺎ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪود  ۷رﯾﺸﺘﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ
ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات اﺟﺮا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ اوﻟﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ
ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده وﺟﻮد
دارد زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺠﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺻﺪ ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
دارد ﺑﺮاﯾﺶ  ۱.۲ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭘﺎرک و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
روﺣﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮ در ﻗﺒﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،زﻣﯿﻦ
دﯾﮕﺮی ﻣﻌﺎدل آن در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺴﺎزد و
از ﻣﺤﻞ آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﺎدل ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮ
ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻓﺮوش

ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ اوﻟﯽ ﻫﺎ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ،ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﮐﻠﻨﮓ اوﻟﯿﻦ ﭘﺮوژه در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﺗﻬﺮان
و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ زده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر اﻗﺪام ﻣﺒﺎرﮐﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎوم
ﺳﺎزی ،رﻓﺎه ﻣﺮدم و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﻮزه ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده
ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻮدﯾﺪ و از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﺎزدﯾﺪ
ﮐﺮدﯾﺪ ﭼﺮا ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻤﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﻋﮑﺲ و
ﻓﯿﻠﻤﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﺴﺎرت اول ﻣﻦ اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﮔﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ﭼﻮن آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران و ﻫﻢ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻢ
ﺑﺤﺚ ﺧﺒﺮی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ از ﺑﺨﺶ ﺧﺒﺮی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﻢ.
روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﺣﺘﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد.
ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از دوﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻗﻮل ﻣﯽ ﮔﯿﺮم ﮐﻪ
اﮔﺮﭼﻨﯿﻦ ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﻓﺮدا در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﻻ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭘﺨﺶ
ﮐﻨﻨﺪ.
درﺳﺖ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻗﻮﻃﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ،ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ!
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در اداﻣﻪ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺑﺎره ﺗﮑﺮار
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺒﻮدن ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ در ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻗﺼﺪ اﺟﺮای آن را دارد ،اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ در ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﻪ آب ،ﻧﻪ ﺑﺮق ،ﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻧﻪ ﺟﺎده و ﻧﻪ
ﮐﻼﻧﺘﺮی در آﻧﺠﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
روﺣـﺎﻧﯽ اداﻣـﻪ داد :در دوﻟـﺖ ﯾـﺎزدﻫﻢ ﺗﻼش وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳـﺎزی،
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ و ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن ﺑﻮده ،اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻗﻮﻃﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﻗﻀﯿﻪ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ درآﻧﺠﺎ ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت
اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺗﻨﮓ و ﺑﺎرﯾﮏ وﺟﻮد دارد و
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺴﮑﻦ ﺟﺪﯾﺪی در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن
ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺤﻠﻪای را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛
ﻣﻘﺮرات ﻣﻔﺼﻠﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر درﺑﺎره ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮدن ﮔﻼﯾﻪﻫﺎ و درد دل ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :از اول ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﮐﺎری را
ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪه ،اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً

ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ اﮐﺜﺮاً ﺑﺮقرﺳﺎﻧﯽ و
ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺣﺘﻤﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ،
اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺟﺰو ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ اﺳﺖ.
درآﻣﺪ ارزی ﮐﺸﻮر اﻣﺴﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺨﺎرج اﺳﺖ/ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارز ﺑﺮﻃﺮف
ﻣﯽﺷﻮد
وی در اداﻣﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم وﻋﺪه
داده ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﻗﯿﻤﺖ ارز ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻧﯿﺰ درﺑﺎره اﺿﻄﺮاب ﻣﺮدم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ارز ﮔﻔﺖ :وﻋﺪه دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ارز
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ درآﻣﺪ ارزی ﻣﺎ اﻣﺴﺎل
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺨﺎرج ارزی اﺳﺖ و ﺗﺎ آﺧﺮ اﻣﺴﺎل  ۹۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪ
ارزی از ﻧﻔﺖ و ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و ﺗﺎ اﻻن ﻫﻢ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ
ﻣﺎ ﺑﺎﻻی  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر و ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻی ﻫﻤﯿﻦ رﻗﻢ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ واردات را ﻫﻢ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺨﺎرج ارزی ﻣﺎ
ﺣﺪود  ۷۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻟﺬا درآﻣﺪ ارزی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺨﺎرج
ارزی اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﭼﺎق را ﮐﺴﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎز
درآﻣﺪ ارزیﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ درآﻣﺪ ارزی ﮐﺸﻮر از
ﻣﺨﺎرج ارزی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ
ارزی ،ﭼﺮا ﻗﯿﻤﺖ دﻻر  ۴۷۵۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ دﻻر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
رواﺑﻂ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﺿﻊ اﯾﺪهآل ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻓﺰود :اِﺷﮑﺎﻻﺗﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮزﯾﻊ دﻻر وﺟﻮد
دارد؛ در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﺮدم در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﮑﻨﺎس ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و
اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺮﺧﯽ اِﺷﮑﺎﻻت ﺣﻞ ﺷﺪه و
ﺑﺮﺧﯽ اِﺷﮑﺎﻻت ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﯾﺪهآل ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی
ارزی ﮐﺸﻮر اﻋﻢ از واردات ،ﺻﺎدرات و ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز ﻧﯿﺰ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم
ﺷﻮد و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :وﺿﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﮐﺸﻮر ﺧﻮب اﺳﺖ ،ﮐﻤﺒﻮد ﻧﺪارﯾﻢ و در
آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ وﺿﻊ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﭼﺎق ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :در ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل
اﺧﯿﺮ رﻗﻢ ﻗﺎﭼﺎق را از  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ

ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻫﻢ زﯾﺎد اﺳﺖ؛ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻓﺴﺎدﻫﺎ و
ﻗﺎﭼﺎقﻫﺎ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
روﺣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻠﻘﯽ
ﻧﺸﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ آن ﮐﺎﻻ
از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﯿﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ در ﮐﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺒﺎرزه ﺷﻮد و اﯾﻦ
راه اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﻻر را در ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرﺟﺶ
ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر درﺑﺎره اﯾﻦ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ اش
اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ دﻻر را در ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرﺟﺶ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی
ﺑﻮدﺟﻪ ای ﻣﺎ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل روﺷﻦ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﺪود ﻗﯿﻤﺖ ارز،
ﺻﺎدرات ،واردات و ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ.
روﺣﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻫﻤﻮاره
ﻣﻦ در دوﻟﺖ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ را داﺷﺘﻪ ام ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ روی زﻧﺪﮔﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮔﺬارد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻣﺎ ،آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ در زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﻣﺎ ﭘﺎی اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده اﯾﻢ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺮدم آرام ﺑﺎﺷﺪ .اﻋﺘﺮاض و اﻧﺘﻘﺎد اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻣﺮدم را ﻧﮕﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻣﻮرد در ﺟﺎﻣﻌﻪ،
اﻗﺘﺼﺎد ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎ اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺟﺰﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮاردی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺗﻤﺎم
ﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﺪف ﻣﺎ آراﻣﺶ ،اﻣﻨﯿﺖ و آزادی ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﻓﻀﺎ ﺑﺎﯾﺪ روز ﺑﻪ
روز آزادﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮای رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ و رﯾﺰﮔﺮد در
اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ واﻗﻌﯽ و ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻣﻘﺎوم ﮐﻨﯿﺪ ،آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ و رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺧﻮد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻤﯽ ﺷﻮد آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در ﮐﻼن
ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻫﺮ روز ﻣﺪارس را ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺮدم را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﻣﻨﺸﺎ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر داﺧﻠﯽ
آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر ﺣﺘﻤﺎ زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺻﺪﻫﺎﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر را درﺧﺖ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖ ﺗﺎﻻب
آب ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
روﺣﺎﻧﯽ اﻓﺰود :رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت از داﺧﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ

اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﻫﻢ ﻣﻨﺸﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﯾﺖ ،ﻋﺮاق و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن دارد
ﮐﻪ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :در اﻫﻮاز ﯾﮏ ﻣﻨﺸﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﻫﻮاز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﭘﺎرﺳﺎل ﻧﻬﺎل ﮐﺎری را در آﻧﺠﺎ آﻏﺎز
ﮐﺮدﯾﻢ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻬﺎل ﮐﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ،ﺳﯽ ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎل ﮐﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﮐﺎﻧﺎل
ﻣﻌﻈﻤﯽ را از رود ﮐﺎرون ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن آب ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﻢ و
ﻃﯽ ﻓﺮدا ﯾﺎ ﭘﺲ ﻓﺮدا آب ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اداﻣﻪ داد :ﻧﻬﺎل ﮐﺎری ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ درﺧﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
زﻣﺎن دارد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻮن
اﻣﺮوز ﻣﻌﻀﻞ دارﯾﻢ ،آن را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ .اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در دوﻟﺖ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻣﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آن
ﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدم ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ.
وی درﺑﺎره اﯾﻦ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮدوﻏﺒﺎر از
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻮدﺟﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮود.
رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ را
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﻧﺪارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮض اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻗﻮل ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻃﺮح را ﻫﺮ ﻃﻮر ﺷﺪه در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪارﯾﻢ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر درﺑﺎره ﺻﻨﺪوق ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق
ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻪ از دﻫﻪ  ۸۰ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺮ
ﺑﺎﻧﮑﯽ اﮔﺮ ﺧﻼف ﻣﺘﻌﺎرف ﻗﻮل ﺳﻮد داد ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮی در ﭘﯿﺶ
اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺷﮏ ﮐﻨﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺳﻮد زﯾﺎد را وﻋﺪه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم ﺣﻮاﺳﺸﺎن از اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮردﯾﻢ و ﯾﮏ راه اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ
ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد؛ از ﺟﯿﺐ
ﻣﺮدم دوﻟﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺪارد .وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ دوﻟﺖ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ
از ﺟﯿﺐ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪﻫﯽ و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺪﻫﺪ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ۱۱ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﻮل ﺧﺮج ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ  ۹۸درﺻﺪ از
ﻣﺮدم ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮ دوﻟﺖ اﺳﺖ .روﺳﺎی ﻗﻮه ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮدم را ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺪارد ﻋﻤﺪه ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺎ ﯾﺎ از ﻧﻔﺖ و ﯾﺎ از ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺖ اﯾﻦ

ﭘﻮل ﻣﺎل ﻣﺮدم اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺎﻟﯽ
ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﻦ از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی دﺳﺘﻮر دادم ﻣﺠﻮز ﺟﺪﯾﺪ
ﺻﺎدر ﻧﺸﻮد .اﯾﻦ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺑﯽ ﺣﺴﺎب ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﻨﺪ
اﮔﺮ ﺗﻪ دﻟﺸﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻧﺪ ،ﻋﺪه ای ﺑﺎ وﻋﺪه
ﻫﺎی واﻫﯽ ﭘﻮل ﻣﺮدم را ﺟﺬب ﮐﺮدﻧﺪ .دوﻟﺖ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺗﻼش را ﻫﻢ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻗﻮل ﻣﯽ دﻫﻢ
اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﻣﺮدم را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﻣﺮدم اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪ دارﯾﻢ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮔﻔﺖ :دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻮاده درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺎ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻞ ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﺻﻼح ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﭘﻮل ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،دوﻟﺖ ،ﻣﺠﻠﺲ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻞ ﺷﻮد.
وی درﺑﺎره آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا اداﻣﻪ داد :ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺲ اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا
ﺑﺮﺑﯿﺎﯾﯿﻢ .ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ را ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺘﺎره ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﺎم اول اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﺮو ،اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ و
در ﮔﺎم ﺳﻮم ﻓﮑﺮی ﺑﺮای وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ.
روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﯾﮏ ﻃﺮﺣﯽ دارﯾﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز
ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﻠﺴﻪ داﺷﺘﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدرو ﺳﺎزﻫﺎ ﻫﻢ ﺟﻠﺴﻪ
داﺷﺘﯿﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎ ﺧﻮردوﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮏ ﮐﺎری را ﺷﺮوع
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه و در ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﺧﻮردوﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده را در ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺧﻮدروﻫﺎ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
وی ﮔﻔﺖ ۷۰ :ﻫﺰار ﮐﺎﻣﯿﻮن را در ﺳﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﺳﺎل
اﯾﻦ ﮐﺎر را اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ .ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻫﻢ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎﯾﯽ را وارد ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ .وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﺴﺌﻮل
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺳﻮﺧﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺮده و ﺑﺨﺶ
ارزی آن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .اﯾﻦ اﻣﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﻫﻢ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺿﻄﺮار ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﻢ
روﺣﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﺑﺎ اﺻﻼح ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﺷﻮد .در ﺳﺎﯾﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﯿﻢ در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﻣﺮدم از ﻧﺴﻞ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮ
ﺳﺎﺧﺖ از ﻣﺎ و آزادی را ﻫﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر درﺑﺎره ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮔﻔﺖ:
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺿﻄﺮار ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ
اﻣﺮ داﺋﻤﯽ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻻزم اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺧﻼق در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
روﺣﺎﻧﯽ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و وزرا در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﻮﯾﯿﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ روی ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻣﺰه ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻔﺖ
 :اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺷﻤﺎ وارد اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه دوﻟﺖ دﻟﺴﻮز ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال دﯾﮕﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺗﻠﮕﺮام ﮔﻔﺖ:
اﺷﮑﺎل ﺷﻤﺎ وارد اﺳﺖ؛ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺮﯾﻪ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را
اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﺎزﺗﺮی در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﺶ از دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد.
ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﻠﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟
وی اداﻣﻪ داد :ﮐﻠﯿﺪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ دوﻟﺖ
دوازدﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻀﺎی آزاد در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ،دوﻟﺖ ﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ زﺟﺮﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﻫﻤﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﯾﻦ آزادی را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻢ ﺗﻼش ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺮدم درﺑﺎره ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد.
دادم ،ﺑﻪ
ﺑﺮای رﻓﻊ
در ﺗﺒﺼﺮه
در ﺗﺒﺼﺮه

روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دو وﻋﺪه ﻣﻬﻢ
ﻣﺮدم ﻗﻮل دادم ﻫﻢ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ و ﻫﻢ
ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ .اﯾﻦ دو ﻫﺪف ﻣﻬﻢ را در ﺑﻮدﺟﻪ  ۹۷ﻫﻢ آورده ام.
 ۱۴ﺑﺮای رﻓﻊ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و
 ۱۸ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ اﻫﺪاف را ﮐﻪ اﻫﺪاف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
و ﻣﻠﺖ ﻫﻢ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﺎری ﺑﻪ دوﻟﺖ در ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻔﺖ:
اﻣﯿﺪوارم در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ای را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖ و رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم داده اﺳﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رﻓﻊ ﻓﻘﺮ و
اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﺪ.
روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه دوﻟﺖ دﻟﺴﻮز ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺷﯿﻮه ﻫﺎ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﯿﻢ.

آرزوی ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ واﻗﻌﺎ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد
وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻗﻮل ﻣﯽ دﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ دارد و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪه
اﻧﺪ ،اﻣﺎ دوﻟﺖ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺮدم و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا و در ﺳﺎﯾﻪ
رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و اﻧﺸﺎءاﻟﻠﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ
ﻗﺪم ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن اﻧﺸﺎءاﻟﻠﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده در ﺳﺎل  ۹۷ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی
ﻫﺰار و ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ!؟
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎدآور ﺷﺪ :آﻧﭽﻪ در دوﻟﺖ ﮔﺰارش داده اﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی وارد ﻣﯽ ﺷﻮد در واﻗﻊ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی
ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ
ﺧﻮدروﻫﺎ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ واردات آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮐﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
وی اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ واﻗﻌﺎ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﮐﻤﮏ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ اﻣﺸﺐ داﺋﻢ از ﻣﺎ ﻗﻮل
ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ.
ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺷﻤﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺷﻤﺎ ﻗﻮل ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

