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رییس جمهور:

اجرای عدالت خواسته عموم جامعه است

وزیر راه و شهرسازی:

دولت متعهد به ساخت یک
میلیون مسکن در سال است

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در وزارتخانه در  ۲حوزه راه و مسکن مشغول
کار هستیم ،گفت :در حوزه مسکن طبق نیاز مردم و تعهد دولت سالیانه یک میلیون
مسکن باید بسازیم.
رستم قاسمی روز جمعه در آیین بهره برداری از پاالیشگاه قیر ارومیه مجهز به
نسل سوم افزود :اکنون در سطح کشور  ۸میلیون مستاجر داریم که حدود  ۵۰درصد
از هزینه سبد این خانوارها مربوط به مسکن است که تصمیم داریم در این چهار سال
 ۴میلیون واحد مسکن بسازیم.
قاسمی اظهار کرد :استان آذربایجان غربی در تامین زمین جهت ساخت مسکن
جزو استانهای پیش رو است و در آذربایجان غربی بیش از  ۴۰هزار واحد مسکن
عملیات اجراییشان از امروز شروع خواهد شد که تقریبا به میزان نصف نیازهای ۴
ساله مردم ،ثبت نام کننده داریم.
وی ادامه داد :پیشرفت در تامین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در
استان آذربایجان غربی بسیار خوب و قابل قبول است و امیدواریم با سرعت بیشتری
زمین مساکن مورد نظر تامین و ساخت واحدها شروع شود.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری گفت :وضعیت راههای استان چندان
مناسب نیست و یک عقب ماندگی در مقایسه با شاخصهای کشوری دارد .که با
اختصاص اعتبار مدنظر در این سفر ،امیدواریم تحول خوبی انجام شود.
قاسمی اضافه کرد :امیدواریم در حوزه راهسازی نیز مانند گذشته شاهد پیشرفت
خوبی باشیم البته در این شرایط اقتصادی جامعه جذب سرمایه گذار کار آسانی نیست
اما اداره کل راه و شهرسازی اقدامات خوبی انجام داده است.
وی در خصوص پاالیشگاه قیر ارومیه مجهز به نسل سوم ارومیه هم اظهار کرد:
این پاالیشگاه نقش خوبی در توسعه و بهسازی راههای استان میتواند داشته باشد که
امیدواریم برای استان منشا خیر و برکت باشد.
قاسمی با اشاره به ایجاد تغییرات در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و مقایسه آن
با مساکن مهر افزود :با تجاربی که در مسکن مهر کسب شد سعی کردیم یک تغییر و
تحول اساسی در پیشبرد و اجرای طرح نهضت ملی پیش بگیریم.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد :در نهضت ملی مسکن هدف اصلی صرفا
خانه سازی نیست بلکه شهر سازی است و تصمیم داریم برای مردم زمینه
استفاده از تمام امکانات در بخشهای بهداشتی ،آموزشی و ورزشی و حمل و
نقل فراهم شود.

فروش ۱۱۵میلیاردتومانی
نمایشگاه کتاب در بخش
حضوری و مجازی

قائم مقام و سخنگوی سیوسومین نمایشگاه کتاب گفت :در بخش حضوری و مجازی
تا شب گذشته ،نمایشگاه کتاب  ۱۱۵میلیارد تومان فروش داشته است.
علی رمضانی قائم مقام و سخنگوی سی و سومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در
هشتمین نشست خبری این رویداد فرهنگی که در کمیته ناشران داخلی نمایشگاه برگزار
شد ،گفت :به مردم توصیه میکنیم از فرصت باقیمانده اعالم قبلی نمایشگاه کتاب استفاده
کنند و به هوای اینکه بخش حضوری نمایشگاه تمدید میشود ،نباشند.
وی افزود :تمدید نمایشگاه موضوع پیچیدهای است و نیازمند هماهنگی دستگاههای
مختلف است لذا مسئله تمدید حضوری نمایشگاه بعید است که اتفاق بیفتد .اگر هم
تمدید داشته باشیم ،در بخش مجازی نمایشگاه خواهد بود ،پس مردم از فرصت باقیمانده
خصوصاً فردا استفاده کنند .رمضان :افزود :درباره تمدید بخش مجازی هم گفت :باید
ببینیم طی امروز و فردا ،الگوی مراجعه مردم به بخش مجازی چطور خواهد بود اگر میزان
مراجعات به حدی باشد که نیازمند تمدید باشد ،تمدید خواهیم داشت.
قائم مقام سیوسومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران گفت :در نمایشگاه مجازی
اول میانگین حضور تا اتمام خرید هر مراجعهکنند ۲۴ ،دقیقه بود ،در نمایشگاه مجازی که
در بهمن برگزار کردیم با بهبودهایی که در فرایند جستوجو و دسترسیها و دستهبندیها
ایجاد کردیم ،این عدد به  ۱۴دقیقه و  ۳۰ثانیه رسید اما در این نمایشگاه به زیر  ۱۲دقیقه
کاهش پیدا کرد که نشان میدهد هم فرایندها بهبود یافته و هم اشکاالت سامانهها برطرف
شده تا مردم بتوانند راحتتر جستوجو و فرایند خرید خود را کامل کنند .وی درباره
فروش کتاب در نمایشگاه نیز افزود :مجموعه فروش نمایشگاه کتاب در بخش حضوری و
مجازی تا شب گذشته ۱۱۵ ،میلیارد تومان بود که مبلغ قابل توجهی است ،از این مبلغ
قریب  ۵۴میلیارد تومان در بخش مجازی و  ۶۱میلیارد تومان در بخش حضوری ثبت شده
است .در بخش دیگری از نشست ،محمد الهیاری در پاسخ به سوالی درباره حضور ناشرانی
که کتابهای کپی میفروشند ،گفت :این موضوع به قدمت نمایشگاه سابقه دارد ،بارها
پرسیده شده و میشود؛ مادامیکه مبنای حضور ناشران در نمایشگاه تعداد عناوین تولید
شده است ،نمیشود مانع از حضور ناشری شد.
وی افزود :نمایشگاه فرصتی عمومی است که ناشران در آن حضور یابند .همین امسال
هم که مشغول تخصیص غرفه و جانمایی بودیم ،این موضوع وجود داشت و تعداد قابل
توجهی از ناشران به لحاظ شکلی و ضوابط امکان حضور در نمایشگاه را داشتند چون تعداد
عناوین الزم را داشتند اما عناوین مشترک بودند؛ این موضوع در شورای سیاستگذاری
نمایشگاه مورد گفتوگو قرار گرفت و دوستانمان در معاونت فرهنگی و خانه کتاب برای
اینکه حضور ناشران در نمایشگاه حضور کیفیتری باشد و مردم کتاب جدید داشته باشند
شاخصهایی تدوین کردند و امیدواریم در دورههای آتی نمایشگاه ،شاهد این باشیم که
حضور ناشرانی که تولیدات کیفی دارند ،در نمایشگاه شاخصتر باشد.
وی همچنین درباره غرفههای خالی نیز گفت :ناشران در موعد مقرر ثبتنام کردند
و حتی وجه خود را واریز کردند اما موقع تحویل غرفه تعدادی از ناشران نیامدند .الهیاری
افزود :نمایشگاه لیست انتظاری از ناشران دیگری هم داشت که در اولویت یک و دو بودند
پس به آن ناشران غرفه داده شد .آنچه تقاضا بود و ناشری که میشد در نمایشگاه حاضر
باشد ،تالش شد بعد از دو سال در نمایشگاه حاضر شود .تعداد قابل توجهی از ناشران که
ثبتنام و وجه پرداخت کرده بودند به دالیل مختلف اعالم انصراف کردند .رئیس کمیته
ناشران داخلی درباره کتابهای اینفلوئنسرها گفت :کمیته ناشران داخلی این وظیفه را دارد
به صورت عمومی شرایط را فراهم کند تا مردم نویسنده مورد عالقه خود را ببینند و یا
ناشران برای نویسنده و مخاطبان وقت بگذارند .مالک حضور کتابها هم مجوزهایی است
که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر میکند .اما با ناشران صحبت کردیم در ساعت
پیک حضور مردم رونمایی نشود مانند پنجشنبه و جمعه که ازدحام جمعیت داریم .وی
درباره اینکه آیا کتابی از نمایشگاه جمعآوری شده یا نه ،افزود :کمیته ناشران داخلی عالوه
بر موضوع جانمایی و حضور ناشران و بررسی اینکه کدام یک از ناشران شرایط حضور در
نمایشگاه را دارند ،یکسری وظایف نظارتی بر عهده دارد .ناشران مکلف هستند کتاب ناشر
دیگری عرضه نکنند و اگر عرضه میکنند قب ً
ال نمایندگی گرفته باشند ،پس ناشری که
نمایندگی نگرفته نباید کتابها را عرضه کند یا محدودیت سال نشر قرار داده شده و زمانی
که ناشری کتابی را عرضه میکند که محدودیت سال نشر را رعایت نکرده ،نباید کتاب خود
را عرضه کند و یا کتابی که فاقد مجوز رسمی از نمایشگاه است نباید در نمایشگاه باشد .اگر
به مواردی از این دست برخورد کرده باشند به مدیران و ناظران به غرفه مراجعه و با ناشر
صحبت و صورت جلسه کردند و از آن لحظه و تاریخ دیگر عرضه نشده است.

رییس جمهور گفت :عدالت و اجرای آن خواسته عموم جامعه است
و دولت سیزدهم با تمام توان خود برای برقراری آن تالش خواهد کرد.
آیت اهلل سید ابراهیم رییسی روز جمعه در جمع نمازگزاران شهرستان
میاندوآب اظهار کرد :تمام برنامههای دولت به گونهای تنظیم شده که
موجب تحقق دو موضوع مهم و محوری عدالت و پیشرفت در کشور باشد.
وی اضافه کرد :ارتباط دو سویه بین دولت و مردم و مردم با دولت
و آشنایی از نزدیک دولتمردان با مشکالت مردم و ایجاد زمینه برای رفع
مشکالت آنها در راس امور دولت به شمار میرود.
رییس جمهور با بیان اینکه برای ایجاد عدالت پایدار اقتصادی و
اجتماعی باید در توزیع ظرفیتها و امکانات ،عادالنه عمل شود افزود :امروز
دولتمردان تالش میکنند تا مشکالت هرچه سریعتر حل شود چرا که مردم

نشان دادند که خدمتگزار را از غیرخدمتگزار تشخیص می دهند.
وی با تاکید بر اینکه دولت تمام سعی و توان خود را بکار گرفته
است تا با کمک و مساعدت مردم اجرای این عدالت در جامعه محقق شود
اضافه کرد :دولت به دنبال آن است که به خواست عموم مردم جامعه عمل
بپوشاند و آن هم مساله عدالت است .رییس جمهور با اشاره به اینکه اشتغال
از نگرانی های جدی رهبر معظم انقالب و مردم است گفت :خدمتگزاران
شما در دولت تمام سعی خود را به کار گرفته اند تا با حمایت مردم و به
برکت خون شهدا این مشکل اساسی کشور را رفع کنیم.
آیت اهلل رییسی ادامه داد :جای جای کشور مملو از پتانسیل های
مختلف صنعتی معدنی و گردشگری است که اگر همه این ظرفیت ها به
کار گرفته شود مشکلی به نام اشتغال وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به ایجاد هشت هزار شغل مستقیم و غیر مسنقیم در
مناطق آزاد کشور نیز افزود :مناطق آزاد قرار بود به محل صادرات و تولید
و نه مکانی برای امر واردات تبدیل شود.
وی اضافه کرد :تمام تالش دولت این است در سالی که مزین به تولید،
اشتغالزایی و دانش بنیان نام نهاده شده است مسیرها برای تحقق آن هموار
شوند .رییس جمهور و هیات همراه صبح دیروز ،جمعه در قالب سفرهای
استانی دولت سیزدهم به آذربایجان غربی سفر کرده است.
رییس جمهور پیش از این به  ۲۰استان کشور شامل هرمزگان،
قم ،یزد ،لرستان ،زنجان ،سمنان ،اردبیل ،فارس ،خوزستان ،سیستان و
بلوچستان ،خراسان جنوبی ،ایالم ،کهگیلویه و بویراحمد ،بوشهر ،گیالن،
گلستان ،مازندران ،مشهد ،البرز و قزوین سفر کرده بود.

اقدامات مثبت دولت
در سیاست خارجی

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای هوشمندسازی پست

صفحه 4

تخت روانچی در نشست شورای امنیت:

تحریمهای غیرقانونی کشورها ،منجر به ناامنی غذایی میشود

سفیر ایران در سازمان ملل گفت :اقدامات قهری
یکجانبه باعث ناامنی غذایی میشود و برخی کشورها از
این اقدامات غیرقانونی به عنوان سالحی برای گرسنگی
دادن به جمعیت کشورهای تحت تحریم استفاده
میکنند.
مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران
در سازمان ملل در نشست عالیرتبه شورای امنیت
در موضوع امنیت غذایی و مخاصمات گفت :ناامنی
غذایی ،تغییرات آب و هوایی ،همهگیری کووید  ۱۹و
اثرات منفی مخاصمات بینالمللی مختلف ،همگی بر
بسیاری از کشورها از جمله ایران که بیش از چهار دهه
از تحریمهای آمریکا رنج میبرد ،تأثیر گذاشته است.
عالوه بر این ،میزبانی چندین میلیون آواره از افغانستان
بر اقتصاد ایران از جمله تامین مواد غذایی فشار وارد
کرده است.
وی تصریح کرد :سازمان ملل متحد ،جامعه
بینالمللی و کمککنندگان بینالمللی موظفند به
تعهدات خود عمل کرده و کمکهای فنی و مالی مورد
نیاز را به اتباع خارجی مستقر در ایران ارائه دهند.
سفیر ایران در این نشست تاکید کرد :ناامنی
غذایی و مخاصمه به طور جدایی ناپذیری با هم مرتبط
هستند و مخاصمات علت اصلی ناامنی غذایی است.
اختالل در زنجیره تامین ،آوارگی مردم ،افزایش فشار
بر منابع طبیعی و اقتصادی ،و کاهش تابآوری جمعیت
آسیبدیده و سیستم غذایی ،همگی از اثرات بلندمدت
مخاصمات هستند.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل با اشاره به
گزارش جهانی بحرانهای غذایی در سال  ۲۰۲۲گفت:
سطح جهانی گرسنگی همچنان با سرعت نگرانکنندهای
در حال افزایش است و ناامنی غذایی حاد طی شش سال
گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است .بر اساس
آمارهای جهانی ،در سال  ،۲۰۲۱نزدیک به  ۱۹۳میلیون
نفر در  ۵۳کشور به شدت دچار ناامن غذایی بودند و به
کمک فوری نیاز داشتند.
تخت روانچی افزود :این وضعیت شامل نزدیک

به  ۴۰میلیون نفر در  ۳۶کشور میشود که در شرایط
اضطراری یا بدتر بودند .بر اساس همین گزارشات،
مخاصمات همچنان عامل اصلی ناامنی غذایی برای
 ۱۳۹میلیون نفر در  ۲۴کشور جهان است که در سال
 ۲۰۲۱با بحران یا بدتر شدن شرایط مواجه شدهاند .این
ارقام حاکی از وخامت و تشدید وضعیت بشردوستانه در
سراسر جهان است.
سفیر ایران در سازمان ملل گفت :تمام جهان تحت
تأثیر کمبود مواد غذایی قرار گرفته است ،با این حال،
شکی نیست که آفریقا از ناامنی غذایی بیشتر رنج میبرد.
ایران با سازمانهای بینالمللی برای رسیدگی به
وضعیت خاص امنیت غذایی افغانستان همکاری میکند
نماینده ایران در سازمان ملل در ادامه به وضعیت
کشورهای منطقهای درگیر بحران غذایی از جمله
افغانستان ،یمن ،سوریه و فلسطین اشاره کرد و گفت :در
افغانستان ۲۲ ،میلیون نفر از امنیت غذایی رنج میبرند و
به کمک نیاز مبرم دارند .ایران با سازمانهای بینالمللی
برای رسیدگی به وضعیت خاص امنیت غذایی افغانستان
همکاری میکند .در شرایط چالش برانگیز کنونی ،انتظار
میرود که جامعه جهانی به مردم افغانستان در غلبه بر
مشکالت کمک کند.
وی ادامه داد :در اوایل سال  ،۲۰۲۲ناامنی غذایی
حاد در یمن با افزایش  ۸درصدی در تعداد افراد بحران
زده نسبت به اوایل سال  ،۲۰۲۱بدتر شد .وضعیت
بشردوستانه در فلسطین نیز به همان اندازه مهم است
که به دلیل دههها اشغال و سیاستهای آپارتاید رژیم
اسرائیل بدتر شده است .محاصره غیرقانونی غزه که حق

مردم فلسطین را در مورد غذا به شدت محدود میکند،
باید هر چه سریعتر برداشته شود.
تخت روانچی درباره سوریه اظهار کرد :ادامه
اشغال ،تروریسم و تحریمهای یکجانبه ،میلیونها نفر
در این کشور را آواره کرده ،معیشت مردم را نابود کرده،
تجارت و تامین مواد غذایی و کشاورزی را مختل کرده،
زیرساختها آسیب دیده و دسترسی به منابع حیاتی را
محدود کرده است.
سفیر ایران در سازمان ملل با اشاره به اثر تحریمها
بر ناامنی غذایی ،عنوان کرد :اقدامات قهری یک جانبه
حقوق اساسی بشر از جمله حق دسترسی غذا را نقض
میکند و منجر به ناامنی غذایی میشود .متأسفانه،
برخی کشورها همچنان از این اقدامات غیرقانونی که
بر اساس قوانین بینالمللی بشردوستانه ممنوع است،
به عنوان سالحی برای گرسنگی دادن به جمعیت
کشورهای تحت تحریم استفاده میکنند.
وی افزود :ما معتقدیم که فرآیندهای تامین مواد
غذایی و زنجیره غذایی نباید به هیچ وجه ،حتی در
زمان درگیریهای مسلحانه ،مختل شود .در این زمینه،
پایبندی کامل به حقوق بینالملل ،به ویژه کنوانسیون
 ۱۹۴۹ژنو ،ضروری است .عالوه بر این ،تحریمهای
سازمان ملل نباید به گونهای اعمال شود که امنیت
غذایی جهانی را به خطر بیندازد.
تخت روانچی بیان کرد :همه طرفهای منازعه باید
به کادر پزشکی و بشردوستانه احترام و از آنها محافظت
کنند و هنگام ارائه کمکهای بشردوستانه ،اصول
انسانیت ،بی طرفی و استقالل نیز باید رعایت شود.
نماینده کشورمان در سازمان ملل در پایان تاکید
کرد :ما از تالشها و رهبری سازمان ملل در رسیدگی
به مشکالت مربوط به ناامنی غذایی حمایت میکنیم و
آماده کمک به این تالشها هستیم.
اقدامات قهری یک جانبه منجر به ناامنی غذایی
میشود و برخی کشورها همچنان از این اقدامات
غیرقانونی به عنوان سالحی برای گرسنگی دادن به
جمعیت کشورهای تحت تحریم استفاده میکنند.

عزیزی:

باید به دولت و رئیسجمهور برای بازسازی زمان بدهیم

امنیت
کمیسیون
عضو
ملی مجلس گفت :آواربرداری از
تخریبهای دولت قبل از مهمترین
اقداماتی دولت سیزدهم بود ،وقتی
رئیسجمهور میخواهد در حوزههای
مختلف بازسازی کند باید به او و
دولتش زمان بدهیم.
ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اسالمی درباره توضیحات
اخیر رئیسجمهور پیرامون اصالح
سیاست ارز ترجیحی و تالش برای
اقناع افکار عمومی ،گفت :اینکه دولت
خود را ملزم به پاسخگویی میداند
امر بسیار مبارکی است .در نظام
اسالمی براساس فرمایش رهبر معظم

انقالب «پرسشگری یک حق است و
پاسخگویی یک وظیفه»؛ این نکته
نشاندهنده اهمیت و جایگاه ارتباط
دولت و شخص رئیسجمهور با مردم
برای پاسخ به آنها است.
وی با اشاره به ادامه مسیر
برقراری گفتمان دولت-مردم تصریح
کرد :باید تالش شود تا ارتباطی خوب،
مستمر ،هوشمندانه و به موقع با
جامعه برقرارشود ،تا دغدغههای آنها
مورد توجه قرار گیرد و همچنین به
مطالباتشان رسیدگی شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس تأکید کرد:
رئیسجمهور شخصیتی فرهیخته
و مسئولیتپذیر است؛ این قضاوت

بدبینانه که برخی به اقدامات دولت
به چشم تبلیغ نگاه میکنند ،سزاوار
و شایسته نیست.
عزیزی بیان کرد :دولت سیزدهم
در تالش است به مردم خدمت کند،
البته تا زمانی که اقدامات و اجرای
سیاستها روی غلتک بیفتد و
نتیجهبخش باشد باید به دولت اندکی
زمان بدهیم.
وی اظهار کرد :فراموش نکنیم
آواربرداری از تخریبهایی که دولت
قبل بر جای گذاشت ،یکی از مهمترین
اقداماتی است که دولت سیزدهم را
طول این چند ماه درگیر خود کرده
بود .طبیعتاً وقتی رئیسجمهوری
میخواهد در حوزههای مختلف

بازسازی انجام دهد ،باید به او و
دولتش زمان بدهیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس خاطرنشان
کرد :بخش قابل توجهی از اقناعسازی
و اطالعرسانی به جامعه در رابطه با
اصالح سیاست ارز ترجیحی در این
مدت توسط شخص رئیسجمهور،
معاون اول و وزرا انجام شده است،
طبیعتاً این مسیر باید ادامه داشته
باشد تا اگر دغدغههایی هنوز باقی
ماندهاند ،مسئوالن و وزرا آنها را
برطرف و مردم را از نگرانی خارج
کنند .البته روشن است که صحبت
رئیسجمهور با مردم تأثیر بیشتر و
عمیقتری خواهد داشت.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس گفت :با
روند مثبتی که دولت در عرصه سیاست خارجی
پیش گرفته است ،قطعا تاثیرپذیری اقتصاد
کشورمان از تحریم روز به روز کاهش مییابد.
عباس گلرو با اشاره به اینکه تحرکات دولت
سیزدهم در عرصه سیاست خارجی مثبت است،
اظهار داشت :دولت تاکنون هم در زمینه کاهش
تنش و عادیسازی فضای سیاسی و امنیتی در
منطقه و هم در زمینه توسعه روابط اقتصادی چه با
همسایگان و چه فراتر از همسایگان اقدامات بسیار
خوبی انجام داده است .وی بیان کرد :بر اساس
اطالعاتی که ما داریم ،کارهای بسیار خوبی در
عرصه سیاست خارجی انجام شده است که بشارت
مرحله پساتحریم را میدهد .امیدواریم این روند با
قدرت طی شود و فرصتهای اقتصادی و تجاری
در منطقه و فرامنطقه به طور دقیق شناسایی
شود .رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای
اسالمی تاکید کرد :با این روند مثبتی که دولت
در عرصه سیاست خارجی پیش گرفته است ،قطعاً
تاثیرپذیری اقتصاد کشورمان از تحریمها روز به
روز کاهش مییابد .گلرو با بیان اینکه ظرفیتهای
داخلی کشورمان هم بسیار خوب است و باید به
طور جدی مورد توجه قرار گیرد ،گفت :برخی از
کشورهای همسایه و منطقه جایگاه بسیار مهمی
دارند که غالباً رابطه خوبی هم با جمهوری اسالمی
ایران دارند و باید روز به روز در جهت تحکیم روابط
با آنان گام برداریم.

خبر
نوباوه وطن:

هیچ کمبودی در بازار نیست
نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اسالمی گفت :دولت رئیسی با انبوهی از مشکالت و
بدهیهای دولت تدبیر و امید کار خود را آغاز کرده
که باید برای رفع مشکالت به دولت فرصت دهیم.
بیژن نوباوه وطن درباره عملکرد دولت
سیزدهم ،اظهار کرد :هنوز یک سال از آغاز به
کار دولت سیزدهم نمیگذرد و نباید توقع داشته
باشیم که همه مشکالت کشور در این مدت کوتاه
حل شود.
وی با اشاره به اینکه دولت رئیسی با انبوهی از
مشکالت و بدهیهای دولت تدبیر و امید کار خود
را آغاز کرد ،گفت :مسائل بازار بورس و بدهیهای
بسیار زیاد دولت سابق از جمله مشکالتی است که
به دولت سیزدهم رسیده است .دولت رئیسی هر
ماه چند هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت
قبل را تسویه میکند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اسالمی تصریح کرد :دولت سیزدهم از همان ابتدا
وعده داده بود که کارهای زیربنایی انجام دهد.
توقع مجلس شورای اسالمی هم این است که
ما باید به شکل زیربنایی مشکالت را حل کنیم.
هدفمند کردن یارانهها مسئلهای مهم است که باید
مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه تسهیل فضای کسب و کار
نشان میدهد دولت به دنبال اصالحات زیربنایی
است ،گفت :دولت رئیسی از زمانی که روی کار
آمده است ،خلق پول نکرده است و بانک مرکزی
اجازه چاپ پول ندارد .عملکرد بانک مرکزی کام ً
ال
زیرنظر است و رصد میشود و بانک مرکزی
نمیتواند حتی یک قرون پول چاپ کند.
نوباوه وطن متذکر شد :این در حالی است که
دولت قبل میلیاردها دالر پول بدون پشتوانه چاپ
کرد و باعث تورم شد .با تدبیر دولت سیزدهم ،در
حال حاضر استقراض دولت از بانک مرکزی در حد
صفر است و این اتفاق مهمی است و نشان میدهد
دولت میتواند روی پای خودش بایستد.
وی ادامه داد :اگر ما این دوره انتقال را به
خوبی بگذرانیم ،قطعاً بسیاری از مشکالت کشور
حل میشود .توقع ما این است که دولت به طور
جدی بازار را کنترل کند .همه کاالهای مورد نیاز
مردم در بازار موجود است و هیچگونه کمبودی
وجود ندارد .ما در عرضه و کنترل قیمتها مشکل
داریم که باید این مشکل مرتفع شود .نماینده مردم
تهران در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
عملکرد خوبی ندارد ،تصریح کرد :ثبات مرحله اول
کنترل قمیتها است و بعد از ثبات ما میتوانیم
به سمت رونق بازار و کنترل کامل قیمتها
حرکت کنیم .نوباوه وطن تاکید کرد :قیمتها باید
واقعی شود و هدفمندی یارانهها به شکل واقعی
نه شعارگونه محقق شود و به دست جامعه هدف
برسد .وی افزود :جهت و مسیر حرکت دولت
رئیسی بسیار خوب است .هشت سال دولت
روحانی هر کاری انجام داد و مشکالت زیادی را
برای کشور به وجود آورد ،اما کسی حرفی نزد.

