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مگر نهادها و دستگاه های فرهنگی در کشور کم هستند 
که جمعیت هشــتاد و اند میلیون نفــری آن تاکنون 
نتوانسته اند شــخصیت های تأثیرگذار در ادب اندیشه، 
هنر، صنعت و علوم پایه را به خوبی و کامل بشناسند تا 
در زمانی که زنده هستند قدردان آن ها باشند و کمک 
کنند تا در صدر نشینند! بنیادهای فراوان، سازمان های 
متنوع، نهادهــای رنگارنگ و از همــه مهمتر وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی که اینهمه مجموعه قابل توجه 
می تواننــد بــرای یک به یک آحاد جامعه شناســنامه 
شخصیتی صادر نمایند تا همانند کارت منزلت بدون 
ارزش بازنشســتگان که همچنان به عنوان یک مدرک 
شناسایی ساده استفاده می شود درحالی که افق صدور 
آن به منظور اســتفاده صاحبان آن از تسهیالت متنوع 
مادی و معنوی فراوان ازجمله فضاهای مفرح شــامل 
پارک هــا، باغ ها، آثار تاریخی، نمایشــگاه ها، موزه ها و 
هر آنچه که می توانند یک فرهیخته را سر ذوق آورده 
دیده و مطرح شده بود اما همچنان یک ورق پاره بدون 
ارزش در جیب ها باقی بماند! بعضی از این سرمایه های 
ناشــناخته که پس از وفات سر زبان ها می افتند و آن 
زمان تالش می شــود تا در قطعــات هنرمندان و نام 
آوران آرامستان ها دفن شوند آنقدر ارزشمند هستند 
که اگر در زمان حیات به کل جامعه معرفی و از توانایی 
آن ها رونمایی گردد شاید بتوان اکثر معضالت موجود 
را با عقل و درایت آن هــا به صورت مردمی حل وفصل 
نمود. حاال سوأل اینجاست که چند از نفر از مخاطبان 
ایــن مقاله، زنده یــاد نادر طالب زاده را می شــناختند 
که امروز رســانه های کشــور و بخصوص نوع ملی آن 
علی رغم اینکه یکــی از نیروهای بالفعل و بالقوه آن ها 
بوده اما کمتر درباره او ســخن می گفتند اما حاال این 
نویسنده، فیلمساز و مستندساز جبهه انقالب اسالمی 
را که به نوعی یک ســردار دراین باره بود آگراندیسمان 
می کنند! اگرچه آوینی خیلی زود پرواز کرد اما سالیان 
دراز شاگرد او یعنی نادر طالب زاده در میان ما بود که 
می توانستیم شخصیت متفاوت آن را از طریق تریبون 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نه تنها به ایرانیان بلکه 
به جهان معرفی کنیم اگرچه متفکران غرب و شــرق 
بهتر از ما با این اسطوره تعهد در قالب هنر آشنا بودند 
از خلوص و تجربه او بهره ها بردند زیرا اگرچه دانشجو 
و فارغ التحصیل یکی از دانشگاه های آمریکا بود اما دلی 
ایرانی و قلبی مملو از اســالم ناب محمدی داشــت تا 
در اوج اشتراک پیروزی انقالب اسالمی، دفاع مقدس 
و شــور جوانی، آمریکا و خانواده خود را رها کرد و به 
ایران بازگشت تا در کنار آوینی به ساخت مستندهای 
دفاع مقدس و انقالب بپردازد. طالب زاده پس از شهید 
چمران تنها ایرانــی معتقدی بود که آمریکا و اتفاقات 
زیرپوســتی آن را خوب می شــناخت. آغــاز کار نادر 
در وطن با صداوســیما شروع می شــد تا در سال 68 
مستندی از وضعیت خانه جانبازان شیمیایی در شهر 
کلن آلمان بســازد و نام آن را »بشــیر عشق در شهر 
کوران« بگذارد تا دیدن این اثر شــهید مرتضی آوینی 
را به وجد آورد که متنی برای آن نوشــته و با صدای 
خود بخواند و البته به دلیل مخالفت بعضی از مسئوالن 
وقت اجازه پخش نمی گیرد! طالب زاده در کنار آوینی 
به خلق ایده های جدید می پردازد و در بحبوحه جنگ 
بوســنی و هرزگویــن مجموعه ای را بانــام »خنجر و 
شــقایق« تدوین می کند اما صداوسیمای وقت پس از 
پخش ســه قسمت از آن ضمن حذف صدای آوینی از 
متن فیلم در ســال 1372، یکی از مدیران رسانه ملی 
شــخصاً جلوی پخش این مستند را می گیرد تا کار به 
کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از صداوسیما بکشد 
و این آخرین اثر همراه با آوای خوش آوینی با شهادت 
مرتضی دیگر فرصتی برای ساخت آثار فاخر مشترک 
به دست نمی آید. پس از طالب زاده با توجه به اطالعات 
مســتندی که پیرامون آمریکا داشت دست به ساخت 
آثاری در این زمینه زد تا چهره ابرقدرتی پوشــالی را 
به چالش بکشــد و ثابت کند این ابر اســتعمارگر چه 
اندازه از داخل گرفتار تضادهای شدید اجتماعی است. 
معروف ترین این آثار »ما آنجا بودیم« پیرامون حمالت 
11 ســپتامبر می باشد که حاوی مصاحبه های مستند 
با کسانیست که شــاهد عینی این ماجرای ساختگی 
بوده انــد و مهره های اصلی این اتفاق صهیونیســت ها 
می باشــند. دربــاره زنده یاد طالــب زاده و امثال او که 
هم اکنون در گوشــه و کنار به عنوان اسطوره ها زندگی 
می کنند صحبت فراوان اســت کــه او هم خیلی زود 
یعنی در سن 6۹ ســالگی دارفانی را وداع گفت. قبل 
از اینکه نهادهای فرهنگی و تأثیرگذار فرصت کنند او 
و خدماتش را نه تنهــا به ملیت ایران بلکه به جهانیان 
معرفی نمایند. نادر که همسری لبنانی دارد تا پا به پای 
او گام بردارد به نزدیکان و دوســتان خود گفته است: 
باعث بیماری من ســفری بود که به عراق داشــتم و 
چمدانم به ســرقت رفت و پس از پیدا شدن تنها لپ 
تــاب را برده بودند غافل از اینکه وقتی این چمدان به 
دستم رسید به سمی آلوده شده بود تا مرا به مشکالت 
تنفســی مبتال سازد زیرا پس ازآن ســرفه های شدید 
امانــم را بریده بود که در ادامه دیگــر توان راه رفتن 
هم نداشتم. البته پس از بازگشت به کشور تحت مداوا 
قرار گرفتم و پزشکان احتمال آلودگی عمدی را دادند 
که این کار مسبوق به سابقه است زیرا در سال 1۹71 
انگلیس ها طی گزارشی مســتند آب زمزم را، یکی از 
پاک ترین و مفیدترین آب هــای جهان معرفی کردند 
کــه دارای مقادیر زیادی فلوراید، کلســیم و منیزیم 
بود در ســال 2۰۰6 آب آلوده معرفی شــد و نشــریه 
گاردین مســلمانان را از استفاده از این آب مقدس بر 
حذر داشــت. نادر طالب زاده هم چون مرتضی آوینی 
عروج کرد و پس ازآن روزبه روز دستاوردهایش به عنوان 
یک فرمانده انقالب فرهنگی نمایان می شــود اما باید 
متذکر بود که هنوز هم هســتند جواهرات بی بدیل و 
نخبه های ناشــناخته ای در گوشه و کنار سرزمین که 
اگر توسط دستگاه های متولی به آحاد جامعه معرفی و 
به میزان الزم تجلیل شوند حداقل می توانند انگیزه ها 
را در نسل جدید افزایش داده و دل ها را امیدوار سازد 
تــا ضمن افزایش بارقه های امیــد در آن ها از مدعیان 
ابرقدرت ترس و واهمه نداشــته باشــند، درحالی که 
تاکنون نتوانسته ایم حق مطلب درباره آن ها و در زمان 
حیاتشــان ادا کنیم و معلوم نیســت که چرا اینگونه 

برخورد می کنیم؟!

بی توجهی تاکی؟!

امــام جمعه موقت تهران گفت: باید به طور شــفاف برای 
مردم توضیح داده شود که رنج های اقتصادی امروز نتیجه 

ناگریز و قطعی سیاست های دهه های گذشته است.
حجت االسالم محمدحســن ابوترابی فرد امام جمعه موقت 
تهران در خطبه های نماز جمعه )16اردیبهشــت ماه( که 
در دانشگاه تهران برگزار شــد، اظهار داشت: نظریه دولت 
در اندیشه دینی و اســالمی آکنده از ارزش های اخالقی و 
انسانی و دارای ساختار و هندسه اختصاصی خویش است.

وی افزود: مبنای اندیشه سیاسی امیرالمومنین)ع( قوانین 
مبتنــی بــر  آموزه های وحیانی اســت و از نــگاه علی)ع(

دو آرمــان واال از حکمرانی و سیاســت ورزی یعنی فراهم 
کــردن زمینه تعلیم و تربیت و پاســخ به نیازهای مادی و 
معنوی انســان ها و توسعه انسانی و ساخت کشوری مدرن 
با زیباترین و کارآمدترین زیرساخت های توسعه و پیشرفت 
در پرتو آراســتگی مدیران ارشد و میانی به عدالت و تقوا و 
اراده آنها برای فهم معارف قرآن و عترت و آراستگی به آن 

تحقق خواهد یافت.
ابوترابی فرد با بیان اینکه آنچه اوامر الهی را بر هر مســئله 
دیگری ترجیح می دهد نماد تقوا اســت، خاطرنشان کرد: 
چنین انســانی می تواند در نظام اسالمی مدیر باشد. وی 
افزود: اگر قرآن مبنا شد هیچ تصمیم گیری بدون پشتوانه 
علمی اتخاذ نمی شود و سخن بدون پشتوانه علمی شنیده 
نمی شود، تصریح کرد: اگر مدیران و مقامنات ارشد کشور به 
سنن الهی پایبند نباشند لدنه جامعه رابطه اش با واجبات 
سست می شود و به همین دلیل بر مبنای فرمان امام علی 
مالک اشتر باید در واجبات و مستحبات پیشگام باشد و بر 

این مبنا باید مراقب کلمات و تصمیمات خود باشیم.
ابوترابی فرد با بیان اینکه اگر ســعادت دنیا و آخرت را می 
خواهیم باید تالش کنیم رابطه خود را با وحی مســتحکم 
کنیم، افزود: هر قدر این رابطه استحکام پیدا کند راه برای 
عزت و ســعادت جامعه فراهم می شود و اگر فاصله بگیریم 
محصولش کاهــش اقتدار و افزایش مشــکالت اقتصادی 
و فرهنگی و سیاســی اســت و باید برای حل مشــکالت 

اقتصادی دانش و علم را مبنای کار خود قرار بدهیم.
ابوترابی فرد  بیان داشت: مسئولیت همه ما به ویژه کسانی 
که در سطوح باالتری از قدرت سیاسی قرار دارند آن است 
کــه با تمام توان در مســیر یاری و نصرت خــدا برآیند و 

نصرت خدا به معنای یاری و نصرت دین خدا است.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه باید مردم این باور را 
نســبت به مدیران ارشد و میانی داشته باشند که اگر وارد 
نهاد وابســته به نظام شدند،  اگر نســبت به آن مقام ارشد 

شــناخت دارند،  با اطمینان به مراتب تقوا و دیانت او، او را 
مقدم بدارند،  تصریح کرد: در روزهای ماه مبارک رمضان از 
بعضی افراد که خود را در این نظام حتی در سطوح پایین 
قرار دارند رفتارهای ســوئی دیده شده و باید مدیران ارشد 
رصد کنند و عدالت و تقوا رمز مدیریت دینی در اندیشــه 

سیاسی علی)ع( است.
امام جمعه موقت تهران در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره 
به اینکه در جمعه گذشته شــاهد حضور امت اسالمی در 
راهپیمایی تحول آفرین قدس بودیم،  گفت: عموم رسانه ها 
به این واقعیت اذعان داشــته اند که راهپیمایی روز قدس 
در رمضان ســال جاری در دنیای اسالم با عظمت دیگری 
برگزار شــد که نویدبخش وحدت امت اســالم برای دفاع 
از ســرزمین قدس اســت و پیام آور این حقیقت است که 

فلسطین امروز مسئله اول جهان اسالمی است.
وی با اشاره به مسائل و مشــکالت اقتصادی کشور گفت: 
توصیه جدی به مقامات ارشــد و اجرایی کشــور دارم که 
باید راه را برای اجماع علمی هموار کرد و نخبگان سیاسی 
و علمی دانشــگاهی با مشــکالت اقتصادی مورد تعامل و 
گفــت و گوی جــدی قرار گیرند و ما بــرای برون رفت از 
تنگناهــا با الهام از سیاســت های کلــی ابالغی در حوزه 
مسائل اقتصادی به یک تصمیم مورد حمایت جامعه علمی 

و نخبگان سیاسی برسیم.
ابوترابــی فرد تاکید کرد: تیم اقتصــادی دولت باید بر این 
امر متمرکز شــود و روی این حوزه سرمایه گذاری کند و 
این مهم نیازمند برنامه جامع و مدیریت شایســته مدیران 
عالم، کارآزموده،  صبور و دارای ســعه صــدر و با انگیزه و 

شجاع است و باید از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.
امام جمعــه موقت تهران گفت: دولت بر اصالح ســاختار 
و عملکرد اقتصادی کشــور مصمم اســت و امروز بیش از 
گذشــته نیازمند اصالح ساختاری هستیم و بسیار صروری 

است و نمی توان اغماض کرد.
ابوترابی تاکید کرد: بی تردید سیاســت پولی کشــور باید 
اصالح شــود و سیاست چاپ، نشر و توزیع گسترده پول و 
سیاســت پولی انبساطی تاثیرات زیان باری بر تولید و رشد 
اقتصادی داشــته و از عوامل کلیدی رشــد تورم و کاهش 

ارزش پول ملی است.
وی با تاکید بر اینکه باید به طور شــفاف به مردم توضیح 
داده شــود که مشــکالت اقتصادی امروز نتیجــه ناگریز 
سیاســت های اقتصادی در دهه های گذشته است، تصریح 
کــرد: برون رفت از این تنگناها نیازمند برنامه، اعتماد ملت 

به دولت و نظام و اراده و عزم راسخ برای تحول است.
امام جمعه موقت تهران با بیــان اینکه مخارج دولت مهم 

ترین ابزار سیاســت مالی اســت،  گفت: بی تردید می توان 
اذعان کــرد در طول دهه های اخیر سیاســت های مالی و 
پولــی دولت ها در جهت تامین رشــد اقتصــادی و ثبات 
اقتصادی ناکارآمد بوده و باید این سیاست ها مورد تجدید 
نظر قرار گیرند و دولت به این اذعان دارد و تجدید نظر در 
این سیاست ها را در دســتور کار قرار داده اما باید برنامه 
اصالحات ســاختاری اقتصاد برای تحول در شاخص های 

کالن اقصادی برای مردم توضیح داده شود.
ابوترابی فــرد افزود: مدیریت صحیــح درآمدهای نفتی از 
ســوی دولت و فراهم کردن زمینه هدایــت این درآمدها 
به صندوق توســعه ملی راه نجات کشــور است و در این 
 امــور هیچ کدام از نخبگان علمی، دانشــگاهی و سیاســی

تردید ندارند.
امــام جمعه موقت تهران گفت: دولــت باید برنامه خود را 
ارائه کند و نخبگان را به کمک بطلبد و در مســیر رسیدن 
به اجمــاع گام بردارد و مردم بایــد در جریان تصمیمات 
اصالحــی قرار گیرند. وی بیان داشــت: اگر دولت تصمیم 
دارد نحــوه پرداخت یارانه ها را اصــالح کند، مردم قبل از 
اجــرای طرح در جریان قرار گیرند و نحوه جبران یارانه ها 
قبل از اجرای طرح عملی شود تا مردم به آرامش برسند و 

در کنار دولت قرار گیرند.

حاجیدلیگانی:

رئیسی درباره گرانی ها 
بامردم صحبت کند

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: دولت باید 
قبل از هرگونه تصمیم گیری درباره آزادســازی قیمت آرد 
صنعتی، اقناع سازی و موضوع را برای مردم تبیین می کرد.

حســینعلی حاجی دلیگانــی عضو هیئت رئیســه مجلس 
شورای اسالمی در گفتگو با مهر، با اشاره به تصمیم دولت 
برای آزادســازی قیمت آرد صنعتی کــه موجب افزایش 
قیمت انواع محصوالت به دســت آمده از این نوع آرد شده 
است، اظهار کرد: معتقدم قبل از هرگونه تصمیم گیری در 
این زمینــه، ابتدا باید موضوع برای مردم تبیین می شــد 
و اقناع ســازی صورت می گرفت و افــکار عمومی را آماده 

می کرد که متأسفانه این کار صورت نگرفت.
وی تصریح کرد: اگر بنده وزیر جهاد کشاورزی و یا اقتصاد 

بــودم، ابتدا نرخ آزادســازی قیمــت آرد صنعتی که یک 
ضرورت اســت را محاسبه می کردم و سپس عدد به دست 
آمده را به حساب سرپرســتان خانوار واریز و حساب ها را 
مســدود می کردم و بعد از آن به مردم توضیح داده می شد 
که این رقم قبل از این به دست شــان نمی رسیده و یارانه 
پنهان بوده اســت، اما حاال مســتقیم به حساب شان واریز 
شــده اســت و به عنوان مثال از فالن تاریــخ قیمت انواع 
محصوالت تولید شده از بخش آرد صنعتی، گران می شود.
عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه 
اگر پیش از تصمیم گیری نســبت به آزادسازی قیمت آرد 
صنعتی، اقناع ســازی صورت می گرفت، مطمئناً مردم باور 
و همراهی می کردند، گفت: متأســفانه برخی از مســئولین 
کشــور ما فکر می کنند که مردم همه چیــز را می دانند و 
نیت خوانــی می کننــد، در حالی که باید قبــل از هرگونه 
تصمیمی، ابتدا موضوع برای مردم تبیین و سپس عملیاتی 
شود؛ رئیس جمهور باید درباره گرانی ها با مردم صحبت کند.

حاجی دلیگانــی همچنیــن به تجربه دولت هــای یازدهم 
و دوازدهــم در زمینــه تصمیمــات ناگهانــی در حــوزه 

قیمت گــذاری و افزایــش قیمت ها اشــاره و تأکید کرد: 
دولتمردان در دولت سیزدهم باید از تجربه دولت روحانی 
در زمینه تصمیمات یک شــبه و بدون اقناع ســازی افکار 
عمومی، عبرت بگیرند. وی ادامه داد: تجربه نشان داده که 
در ایران هر جا با مردم به هر میزان شــفاف تر، راست تر و 
صادقانه بودیم و مردم را صاحب کشور دانستیم، موفقیت 
بیشتری کسب شده اســت، اما در هر موضوعی که مردم 
را به حســاب نیاوردیم و فکر کردیــم خودمان عقل کل 

هستیم، طبیعتاً هم خسارت های آن را نیز دیده ایم.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی همچنین به ذکر 
مثالی از تصمیم اتخاد شــده برای اصالح قیمت بنزین در 
دولت نهم اشــاره کرد و گفت: در زمانی که در دولت نهم 
بنــده فرماندار بودم، وقتی قرار شــد قیمت بنزین در یک 
مرحله اصالح شــود و افزایش قیمت صورت گیرد، قبل از 
اینکه قیمت را افزایش دهند، حدود 2 ماه کار اطالع رسانی 

و تبیین موضوع اتفاق افتاد.
حاجی دلیگانــی اضافه کرد: عالوه بــر آن، قدم دیگری که 
الزم بــود، ایجاد اعتماد بین مردم نســبت به دولت بود و 

ایجاد اعتماد نیز با صحبت کردن نبود، بلکه با عمل کردن 
بود و به سرپرستان خانوار اعالم شد که یک حساب بانکی 
باز کنند و مقرر شد که این حساب ها تا زمان اجرای اصالح 
قیمت بنزین مســدود شــود و مردم نیز به صداقت دولت 

ایمان پیدا کردند.
عضو هیئت  رئیســه مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: 
در آن مقطع، همزمان که بنزین گران شد، هزینه جبرانی 
آن در حســاب سرپرستان خانوار موجود بود، بنابراین کار 
بزرگی در آن مقطع انجام شــد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد و 

مردم هم همراهی کردند.
حاجی دلیگانی در پایان با تأکید بر اینکه پس اجرای قانون 
هدفمنــدی یارانه ها، برای یارانه ۴۵ هــزار و ۵۰۰ تومان 
اتفاق کامل و جامع دیگری نیفتاده است، خاطرنشان کرد: 
به عنوان مثال، امســال 6۰۰ هــزار میلیارد تومان از بابت 
هدفمندی یارانه های سوخت، برای درآمد کسب می شود، 
به جای اینکه دولت بذل و بخششــی عمل کند، پیشنهاد 
می شود آن را هدفمند و در راستای اعتمادسازی بین مردم 

توزیع کند.

|   شنبه|17 اردیبهشت 1401|شماره 5857|  www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozرویداد

گزارش
حجتاالسالمابوترابیفرد:

 رنج های اقتصادی امروز ناشی از 
سیاست های دهه های گذشته است

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

بهادری جهرمی گفت: اقتصاد کشــور، بیمار اســت، از این رو مهم ترین برنامه 
دولت سیزدهم درمان بیماری اقتصاد کشور است.

علی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت شامگاه )1۵ اردیبهشت( در برنامه »صف 
اول شــبکه خبر«، اظهار داشت: این دولت خود را دولت مردم می داند از این رو 
در اولویت قرار داده است که هر اقدامی در کشور رقم می زند مردم را مطلع کند.
وی ادامه داد: اقتصاد کشور یک اقتصاد بیمار است و مردم سالیان سال است که 
ایــن بیماری )تورم، رانت و ...( را لمس می کنند همچنین فشــارهای بیرونی بر 
این بیماری می افزاید از این رو مهم ترین برنامه دولت ســیزدهم درمان بیماری 

اقتصاد کشور است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه یکی از اولویت های اساسی دولت مسایل اقتصادی 
اســت، گفت: به همین دلیل در سند تحول دولت هم 12 موضوع اقتصادی بیان 
شده اســت. در صحن دولت و جلسات فرعی آن شــاید پربسامدترین بحث در 
دولت مباحث اقتصادی اســت که به صورت تخصصی و کارشناســی بررسی می 
شود تابتوان نســخه ای برای درمان آن ارائه شود.  بهادری جهرمی افزود: ثابت 
ترین معضل اقتصادی کشــور تورم است و متاسفانه تورم یک بیماری مزمن در 
کشور شده است. حدود چهار سال است که کشور تجربه تورم ۴۰ درصد را دارد 
و وضعیت اقتصاد ما بحرانی شده است و چندین سال متوالی مردم  با تورم های 
باال روبرو هســتند. وی تصریح کرد: وقتی دولت در شــهریور ماه ســال گذشته 
فعالیت خود را آغاز کرد تورم به 6۰ درصد رســیده بــود که در تاریخ ایران بی 
سابقه بود و فقط در ایام جنگ جهانی چنین چیزی را در کشورمان تجربه کردیم 
و در واقع شــروع کار دولت با چنین فضایی همراه شــد. دولت تمرکز ویژه خود 
را در کنترل تورم اقتصادی کشــور معطوف کرده است. یکی از منشاهای اساسی 

تورم به نظر کارشناسان اقتصادی خلق پول است.
سخنگوی دولت گفت: امروز ارز ترجیحی به طور مناسب در کشور تخصیص پیدا 
نمی کند و همچنین این یارانه ای که دولت پرداخت می کند به دست مردم نمی 

رسد بلکه این یارانه یا سواستفاده می شود یا به خارج از کشور قاچاق می شود.
بهادری جهرمی با بیان اینکه یکی از رســالت های دولت عادالنه پرداخت کردن 
یارانه اســت، تصریح کرد: برخورد با قاچاق در دستور کار دولت است اما اگر سر 
منشا فســاد و قاچاق را نخشکانید این چرخه پایان نمی یابد پس باید سر منشا 
فســاد را زد. وی با اشاره به امنیت غذایی کشور، بیان داشت: دولت در برخی از 
موارد مانند امنیت غذایی مردم شوخی با هیچ کس چه در داخل و چه در خارج 
ندارد. مثال در حوزه واکسیناســیون دولت سیزدهم بر سرکار آمد با جدیت ورود 
کرد و امروز ما به 7 کشــته رسیده ایم این درحالی است که در کشورهای غربی 
مخصوصاً آمریکا کشته ها به 1۵۰۰ نفر رسیده است پس دولت زمانی که تمرکز 
خود را بر روی موضوعی بگذارد به سرانجام می رساند این اتفاق نیز در کاالهای 

اساسی رخ داده است.
ســخنگوی دولت افزود: دولت برای تامین کاالهای اساسی بیش از اندازه تامین 
کرده است و امروز ما کمبود کاالهای اساسی در کشور نداریم این درحالی است 
که اکنون کشــورهای جهان با کمبود کاالهای اساســی مواجه هستند که یکی 
از علل این موضوع جنگ روســیه و اوکراین اســت اما ایــن موضوع هیچ خللی 

در تامین کاالهای اساسی برای دولت ایجاد نکرده است و ادامه دار هم هست.
بهادری جهرمی با اشــاره به واردات واکسن به کشور، گفت: برخی ها در گذشته 
اصرار داشتند که بعضی از موارد را گره به موضوعات حاشیه ای بزنند در تخصیص 

ارز ترجیحی هم این چرخه معیوب است پس باید این چرخه درست شود.

وی تاکید کرد: یکی از اولویت های دولت ســیزدهم رفع فقر مطلق اســت و این 
موضوع هم با کمک مردم پیش خواهد برد. یکی از برنامه های دولت برای از بین 
بردن فقر پرداخت درســت یارانه ها یا اصالح نظام پرداخت یارانه نقدی است و 

هر چقدر یارانه هدفمند تر شود فقر کاهش می یابد.
ســخنگوی دولت گفت: متاسفانه یکی از آفت های نظام اقتصادی کشور عادالنه 
پرداخت نشــدن حقوق و دستمزد اســت ما در سالیان گذشته شاهد فیش های 
حقوق نجومی بودیم و هر کســی که زورش می رسید به این فیش ها اضافه می 
کرد اما دولت قصد دارد اصالحاتی در ساختار نظام حقوق و دستمزد انجام دهد.

بهادری جهرمی با اشــاره به سفرهای استانی رئیس جمهور، بیان داشت: فرآیند 
ســفرهای اســتانی در دولت سیزدهم بدینگونه اســت که ابتدا تمام پروژه ها و 
طرحهای اســتان ها توســط مقامات استانی احصا می شــود و بعد در جلسات 
دولت بررسی می شود و طرحهای اولویت دار مشخص می شود زیرا دولت قصد 
نــدارد کلنگ جدیدی بزند بلکه قصد تکمیل پروژه های گذشــته را دارد و بعد 
در انجام ســفرها این طرح ها پیگیری می شــود و بعد از سفر نیز توسط معاون 
اجرایی رئیس جمهور پیگیری می شــود که قبل از سال جدید گزارش هایی به 
دولت و رییس جمهور رســید که اقداماتی در حال انجام اســت. وی تاکید کرد: 
هیچ تغییری در دولت وجود ندارد و شــایعاتی که در این باب مطرح می شــود 

کذب است.
سخنگوی دولت با اشاره به واردات خودرو به کشور، بیان داشت: در بازدیدی که 
رییس جمهور از کارخانه های خودرو سازی داشتند یک دستور 8 ماده ای صادر 
کردند و خواستار افزایش کیفیت و کمیت خودروها شدند اما اگر این اتفاقات رقم 
نخــورد دولت اقدام به واردات خودرو می کند و به نظر بنده تمام اعضای دولت با 
این مورد موافق هســتند. بهادری جهرمی تصریح کرد: همانطور که وزیر اقتصاد 
هم مطرح کردند تا پایان امســال نان گران نمی شود و حتی در جلسات متعدد 

رییس جمهور تاکید داشتند که اجازه گران شدن نان را نمی دهم.

سخنگویدولت:

مشکلکاالهایاساسی
مانندمشکلواکسنحلمیشود


