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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ رودان ﻧﯿﻮز؛ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻬﺪی دُری
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺒﺮدﺳﺘﮕﯿﺮی رﺳﻮل داﻧﯿﺎل زاده ﻣﺘﻬﻢ ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﮐﻪ از
اﯾﺮان ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺣﻖ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ
را ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻓﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺎ
ﮐﺎری ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه اﻧﺠﺎم داد و اﯾﻦ ﻓﺮد را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد اﻣﯿﺪ
ﺧﯿﻠﯽ از دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺎاﻣﯿﺪ و اﻣﯿﺪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم زﻧﺪه ﺷﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان اﻓﺰود :ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی اﺧﺘﻼس
و اﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ زﻧﺪه ﺷﺪن اﻣﯿﺪ در دل
ﮐﺮده و ﻓﺮار ﮐﺮده

ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ۲ﻫﺰار ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وام ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد و از ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻼن اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی
ﮐﻨﺪ.
دُری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻮل ﻫﺎی زﯾﺎدی دﺳﺖ ﯾﮏ ﻋﺪه اﻓﺮاد ﺧﺎص
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺮدم
ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ وام  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن وام ﺑﺎﯾﺪ ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﭙﺮده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
آﯾﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وام ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﻧﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮد از ﮔﺮﻓﺘﻦ وام ﻣﻨﺼﺮف
ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮدش ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﭼﻄﻮر ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ وام ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ۴۰۰ﻫﺰار درﻫﻢ از ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮاﻧﯽ در دﺑﯽ
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ وام ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪﻫﻤﺎن وام در ﺑﺎﻧﮏ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
ﺳﻮد۲۴درﺻﺪ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ وام و ﯾﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ داده ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد داده ﺷﻮد و ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ از ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻼن و
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮدﻧﺪ از آن رﯾﯿﺲ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ رﺷﻮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد واز ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ واﻗﻌﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﯿﺪﻫﺎ را در
ﻣﺮدم زﻧﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ رودان در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﮐﺎران روداﻧﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ ازﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﻔﺎق ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داﺷﺘﯿﻢ
ﮐﺸﺎورزی ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن زﻣﯿﻨﯽ را اﺟﺎره ﮐﺮده ﻫﻤﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻮد و ﺳﻢ
وﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﻻن ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮوش اﺳﺖ ﻫﯿﭽﯽ دﺳﺖ ﮐﺸﺎورز ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و
ﮔﺎﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
دُری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺳﺖ دﻻﻻن در اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻊ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺸﻪ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ
ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﻗﯿﻤﺖ اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی و ﺧﻮد ﮐﺸﺎورزان اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :در اﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﯿﻤﺘﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ ارزان ،ﮐﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ
 ۲۰۰ﺗﺎ  ۳۰۰ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ رودان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه

ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ زﺣﻤﺎت ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮر ﻧﺸﻮﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

