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بی تردید آمریکا به اهدافش نخواهد رسید
 روحانی هنگام تقدیم الیحه بودجه کل کشور:

رییس جمهوری روزسه شنبه هنگام تقدیم الیحه بودجه کل کشور 
1398 به مجلس شورای اسالمی، گفت: الیحه بودجه سال آینده کشور در 
شرایطی تقدیم مجلس می شود که ما از اواخر سال گذشته با شرایط فشار 
و تحریم ظالمانه آمریکا مواجه شدیم اما بی تردید آمریکا به اهداف خود 

نخواهد رسید.
المسلمین حسن  و  االسالم  ایرنا؛ حجت  به گزارش خبرنگار سیاسی 

روحانی پیش از تقدیم الیحه بودجه کل کشور در سخنانی با تاکید بر اینکه 
هدف اصلی آمریکا به زانو در آوردن نظام پر قدرت جمهوری اسالمی ایران 
است، افزود: آمریکایی ها مانع بزرگ خود در منطقه را ایران سرافراز و 
قدرتمند می بینند. هر گاه ما توانستیم حرکت بزرگی به وجود بیاوریم پیش 
روی نظام جمهوری اسالمی قرار گرفتند. وی با بیان اینکه اول و آخر دی ماه 
سال گذشته با مشکالتی مواجه شدیم اما دی ماه امسال ، دی ماه پر برکتی 

برای مردم و کشور ما خواهد بود. رییس جمهوری افزود: حوادث اوایل دی 
ما سال گذشته باعث شد آمریکایی ها با برداشت غلط و تصور ناروا موضع 
گیری جدیدی را علیه جمهوری اسالمی ایران و توافق هسته ای اعالم کنند 
و بعد هم در هر مقطعی و در هر قدمی فریاد ، صحبت و تحریکی کردند تا به 

خیال خام خودشان به اهداف مورد نظرشان دست پیدا کنند.
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رییس جمهوری روزسه شنبه هنگام تقدیم الیحه بودجه کل کشور 1398 
به مجلس شورای اسالمی، گفت: الیحه بودجه سال آینده کشور در شرایطی 
تقدیم مجلس می شود که ما از اواخر سال گذشته با شرایط فشار و تحریم 
ظالمانه آمریکا مواجه شدیم اما بی تردید آمریکا به اهداف خود نخواهد رسید.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا؛ حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی پیش از 
تقدیم الیحه بودجه کل کشور در سخنانی با تاکید بر اینکه هدف اصلی آمریکا به زانو 
در آوردن نظام پر قدرت جمهوری اسالمی ایران است، افزود: آمریکایی ها مانع بزرگ 
خود در منطقه را ایران سرافراز و قدرتمند می بینند. هر گاه ما توانستیم حرکت بزرگی 

به وجود بیاوریم پیش روی نظام جمهوری اسالمی قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه اول و آخر دی ماه سال گذشته با مشکالتی مواجه شدیم اما دی ماه 

امسال ، دی ماه پر برکتی برای مردم و کشور ما خواهد بود.
رییس جمهوری افزود: حوادث اوایل دی ما سال گذشته باعث شد آمریکایی ها با 
برداشت غلط و تصور ناروا موضع گیری جدیدی را علیه جمهوری اسالمی ایران و توافق 
هسته ای اعالم کنند و بعد هم در هر مقطعی و در هر قدمی فریاد ، صحبت و تحریکی 

کردند تا به خیال خام خودشان به اهداف مورد نظرشان دست پیدا کنند.
روحانی ادامه داد: هدف اصلی آمریکا از این توطئه ها، تحریم ها و فشارها که به طور 
مستقیم بر ملت بزرگ ایران و مردم منطقه و شرکت های تجاری و اقتصادی جهان 
و برخالف همه مقررات بین المللی است، به زانو در آوردن نظام پر قدرت جمهوری 
اسالمی ایران است. وی اظهار داشت: آمریکایی ها مانع بزرگ خودشان را در این منطقه 
حساس ایران سر افراز و قدرتمند می بینند و لذا هر گاه که ما در پیشرفت های داخلی 
توانستیم حرکت بزرگی را به وجود بیاوریم آنها سد راه شدند و پیش روی جمهوری 

اسالمی قرار گرفتند چون از توانمندی جمهوری اسالمی ایران هراس دارند.
روحانی خاطرنشان کرد:بی تردید آمریکا به اهداف خود نخواهد رسید ایران سرافرازتر، 

قدرتمند تر و با استقامت و هوشیاری بیشتر در برابر این توطئه ها خواهد ایستاد.
وی با بیان اینکه تحریم و فشار، بر زندگی مردم و همچنین بر رشد و توسعه کشور 
تاثیر خواهد گذاشت ، اظهار داشت: از سال ۹۲ و در آغاز دولت یازدهم ما همه با هم 
- دولت و مجلس و ملت - یک تصمیم گرفتیم و آن اینکه از تورم فزاینده جلوگیری 
کنیم . تورم را متعادل و تک رقمی کنیم . رشد منفی را به رشد مثبت برسانیم و 
اشتغال را به نقطه نسبتاً مطلوب برسانیم. رییس جمهوری اضافه کرد: اما این اهداف که 
با همکاری باهم به دست آوردیم برای دشمنان ما و به ویژه آمریکا قابل تحمل نبود. ما 
در سال ۹۶ یعنی پایان دولت یازدهم به تورم تک رقمی دست یافتیم و به رشد ۳.۷ 
دهم در سال ۹۶ دست یافتیم و ۷۹۰ هزار اشتغال خالص داشتیم. وی خاطرنشان کرد: 
رشد سرمایه گذاری ما از منهای 1۷.۴ به مثبت ۳.۴ رسید، یعنی همه شاخص های ما 
شاخص های مثبت بود و به سمت اهداف مان با انتخاب مسیر درست حرکت می کردیم.
روحانی افزود:آمریکایی ها در این میان توطئه و نقشه شوم خود را برای تحریم ملت 
ایران اجرا کردند. ما در اوایل امسال یعنی سال ۹۷ با التهاباتی ابتدا در بازار ارز و سپس 

در بازار کاال و علی القاعده در سایر بازارها مواجه شدیم.
رییس جمهوری ادامه داد: آنچه آمریکا در سال ۹۷ مد نظر داشت دو مسئله اصلی 
بود؛ ناامیدی ملت ایران نسبت به آینده نظام و کشور و القاء ناکارآمدی نظام تا مردم 
تصور کنند دولت بر اوضاع مسلط نیست و به تعبیر برخی سایت ها و روزنامه هایی که 
متاسفانه گاهی تغییرات شان تعبیراتش نادرست و ناپسند است گفتند که دولت کشور 
را رها کرده است و از کنترل خارج شده است. وی اضافه کرد: حتی شما دیدید بعضی 
ها که اقتصاد هم کمی بلدند از ابرتورم سخن گفتند و بعضی ها از اینکه ایران به زودی 
ونزوئال خواهد شد در روزنامه ها نوشتند و تالش کردند مردم را ناامید کنند و دولت را 
ناکارآمد جلوه دهند. روحانی گفت: البته بسیاری از اینها ممکن است هدف سوء نداشتند 
اما به هر حال دوستانی هم که در زمان سختی حرف دشمن را تکرار می کنند متاسفانه 

آثار آن برای ملت و برای نظام خطرناک خواهد بود.
 در دولت دوازدهم 12 هزار مگاوات برق به مدار خواهیم آورد

رئیس جمهوری با طرح این سوال که چرا اینچنین شد ، گفت: سوال این است که 
چرا کشور و اقتصادی که در مسیر توسعه حرکت می کرد، تورم را مهار و تک رقمی 
کرده بود، اشتغال را به سمت نقطه مطلوب پیش می برد و رشد سرمایه  گذاری را مثبت 
کرده بود، صادرات غیرنفتی را در ۲ سال با تراز مثبت حرکت داده بود و در بسیاری 
از زمینه های مهم و سرنوشت ساز از جمله گندم و گازوئیل به خودکفایی رسیده و در 
بنزین نیز به زودی خودکفا خواهیم شد، در ماه های اولیه سال ۹۷ با التهاب مواجه شد.
روحانی افزود: کشوری هستیم که توانست حرکت بزرگ در کاالهای مهم از قبیل 
فوالد و پتروشیمی بوجود بیاورد و در زمینه گاز خودکفا شود، از غرب تا جنوب و از 
شمال تا جنوب کشور همه جا آثار حرکت صنعت گاز و پتروشیمی را مشاهده می کردیم 
و در شرایط بسیار سخت آب و هوایی توانستیم از مسأله تامین آب آشامیدنی مردم در 
سال ۹۷ با مشکالت آب و هوایی عبور کنیم و همچنین در زمینه برق در طول چند 

سال گذشته قادر بودیم بیش از ۹.۶ هزار مگاوات بر میزان برق تولیدی کشور اضافه 
کرده و از ۷۰ هزار مگاوات به 8۰ هزار مگاوات برسیم و در دولت دوازدهم نیز 1۲ هزار 
مگاوات به مدار خواهیم آورد. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مسیر این دولت توانمند، 
این ملت مقتدر، این مجلس هوشمند، این قوه قضائیه همراه و این نیروهای مسلح جان 
برکف در کنار هدایت ها و ارشادات مقام معظم رهبری، مسیر توسعه و اقتدار و پیروزی 
در بخش اقتصادی، فرهنگی، منطقه ای و بین المللی بود. روحانی با بیان اینکه به چه 
دلیل یک مرتبه در ماه های اولیه سال ۹۷، کشور و اقتصاد ما با التهاب مواجه شد، گفت: 
دلیل این بود که اوالً تحریم ها توانست بر بازار ارز ، هم روانی و هم در عمل تأثیر بگذارد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه مردم ما شاید همه ریزه کاری ها را ندانند، گفت: ما در 
اوایل سال ۹۷ در مقطعی قرار گرفتیم که ذخیره اسکناس ارزی ما تقریباً صفر بود، آن 
التهابات در بازار بوجود آمد و دولت ناچار شد برای آرام کردن بازار و نجات کشور از 
التهاب ،تصمیماتی هرچند سخت اتخاذ و اجرا کند که برای دولت نه اولویت اول و دوم 

که اولویت سوم بود.
 آمریکا حتماً شکست می خورد و به اهدافش نمی رسد

روحانی با بیان اینکه تحریم ها باعث شد با کشورهایی که مبادالت ارزی و بانکی 
داشتیم و اسکناس ارزی تبادل می کردیم با مشکل مواجه شویم، تاکید کرد: هیچ کس 
نمی تواند بگوید تحریم بر اقتصاد کشور و بر زندگی مردم تأثیر منفی نمی گذارد، اما هیچ 
کس هم نمی تواند بگوید آمریکا به اهدافش دست خواهد یافت. رئیس جمهوری با تاکید 
بر اینکه آمریکا حتماً شکست می خورد و به اهدافش نمی رسد، گفت: اما در عین حال 
تحریم مشکالتی را برای زندگی مردم بوجود آورده و می آورد؛ ما باید تالش کنیم که 
این مشکالت را کاهش دهیم و این کار در قدرت ما است. مجلس و دولت و نظام ما قادر 

هستند که مشکالت را کاهش دهند و جلوی ادامه التهابات را بگیرند.
 اگر بار بودجه بر دوش نفت نبود، حتماً اثر تحریم کمتر بود

رئیس جمهور عامل دوم را ساختارهای ناسالم اقتصادی در کشور دانست و اظهار 
داشت: این مشکل از دهه ها پیش، قبل از انقالب و بعد از انقالب، پیش پای ما است. این 
ساختارهای نامناسب می تواند مشکالت بزرگی را برای کشور درست کند و بروز و ظهور 

این ساختار نامناسب در شرایط تحریم بیشتر خواهد بود.
روحانی خاطرنشان کرد: اگر ساختارها سالم بود، می توانم ادعا کنم که امسال و 
پارسال می توانستیم بودجه بدون نفت داشته باشیم. کل نفت در سال ۹8، در بودجه ای 

که امروز تقدیم مجلس شورای اسالمی می شود، 1۴۲ هزار میلیارد تومان است.
بازنشستگی  های  صندوق  به  ها  کمک  به  اشاره  به  ادامه  در  جمهوری  رئیس 
حقوق  تمام  و  شاغلین  حقوق  می دهیم  حقوق  دو  مسلح  نیروهای  اظهارداشت:به 
بازنشستگان نیروهای مسلح، در بودجه سال ۹8، حدود 81 هزار میلیارد تومان برای 
کمک به صندوق ها پرداخت می کنیم از 11۰ هزار میلیارد تومان در بخش رفاهی در 

بودجه ۹8، 81 هزار میلیارد تومان برای بخش صندوق ها است.
وی تصریح کرد: چه زمانی باید صندوق ها را در مسیر درست قرار دهیم تا کی باید 
بودجه صندوق ها از بودجه ساالنه پرداخت شود؟ پس این همه سرمایه گذاری برای 

صندوق چه بود؟ زمانی وقتی مشکلی داشتیم به سمت صندوق ها می رفتیم.
روحانی یادآورشد: صندوق بازنشستگی آنقدر پول و ذخیره مالی داشت که به دولت 
کمک می کرد؛ در زمان جنگ در شرایطی این کار را کردیم در یک مقطعی از صندوق 
کمک گرفتیم. این صندوق که به دولت کمک می کرد، امروز ببینید به چه روزگاری 
افتاده است. رییس جمهوری افزود: تأمین اجتماعی که امروز باید روی پای خود 
بایستید، درآمد این همه بنگاه های اقتصادی به نام شستا در سال چند درصد است؟ و 
بنگاه های ضررده آن چه مقدار می باشد؟ وی با تاکید بر اینکه در اقتصاد دولتی مشکل 
داریم و بخش خصوصی را تقویت نکردیم، اظهار داشت: اگر در کشور بخش خصوصی 
فعال بود و مسئولیت امور عمدتاً بر دوش بخش خصوصی بود، امروز تأثیر تحریم بر 
کشور ما به مراتب کمتر بود و اگر بار بودجه بر دوش نفت نبود حتماً اثر تحریم کمتر بود.
روحانی با اشاره به ناسالم بودن اقتصاد کشور، ساختارهای اقتصادی،  ساختار بودجه 
و وضع بانک ها، گفت: ببینید یک مؤسسه غیرمجاز چه بالیی سر کشور آورد و چگونه 

مردم، خانواده ها و سپرده گذارها گرفتار شده و دولت را گرفتار کردند.
وی لفزود: امروز بیشتر از هر روز دیگر در تالش برای اصالح بانک ها هستیم و 
خوشبختانه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به دستور رهبر معظم انقالب 
تشکیل شد، یکی از مباحثی که تقریباً بیشترین وقت این جلسات را گرفته موضوع بانکی 
است. رئیس جمهوری با بیان اینکه موضوع بازار ارز هم مقطعی بود و امروز بیشتر مسایل 
بانکی است، گفت: تا بانک سالم نشود، اقتصاد سالم نمی شود؛ در مالیات مشکل داریم. 
باید رئیس برنامه و بودجه معافیت های مالیاتی را به همه مردم اعالم کند که چه کسانی 
از مالیات معافند و کدام بنگاه ها مالیات نمی دهند تا مردم با شفافیت و صراحت بدانند.

 برای نجات از فساد و رانت، هیچ راهی جز شفافیت نداریم
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه بیشترین سود را سوداگران و دالالن می برند و 

کمترین مالیات را می دهند، افزود: باید نظام مالیاتی را تصحیح کنیم نه اینکه از مالیات 
دهنده در شرایط مشکل اقتصادی و رکود، مالیات بیشتر بگیریم بلکه باید پایه مالیاتی را 
گسترش دهیم و این پایه مالیاتی باید همه را شامل شود هر که درآمد بیشتر دارد، باید 

مالیات بیشتر بدهد؛ بامش بیشتر، برفش بیشتر.
وی اظهار داشت: مالیات عوارض گمرکی امسال نسبتاً شرایط خوبی دارد و 15۳ هزار 
میلیارد تومان از بودجه سال آینده را بخش مالیاتی و عوارض گمرکی تشکیل می دهد.

 مردم درباره بودجه حرف بزنند
روحانی با اشاره به اینکه مشکل در شرایط  ساختاری اقتصاد از جمله بودجه ریزی بود، 
خاطرنشان کرد: در بودجه حرکت های مخفی بسیاری داریم که باید آشکار شده و بودجه 
شفاف باشد؛ هیچ راهی برای نجات از فساد و رانت جز شفافیت نداریم. بزرگترین اقدامی 
که دولت دوازدهم باید انجام دهد،دولت الکترونیک است. رئیس جمهور تاکید کرد: تا 
زمانی که دولت الکترونیک را تکمیل نکنیم و همه داده های اطالعاتی در یکجا جمع 
نشود و مردم از شرایط کشور کامل مطلع نباشند، باز هم دچار فساد و رانت خواهیم شد؛ 
بودجه پارسال نقطه مثبت داشت و آن نقد مفصل مردم نسبت به بودجه بود. خواهش 

می کنم امسال هم مردم ما بعد از انتشار بودجه حرف بزنند، اشکال و نقد کنند.
روحانی با بیان اینکه قدرتی در کشور است که باید کشور را از بعضی از مشکالت 
نجات بدهد و آن قدرت مردم و افکار عمومی مردم است، گفت: بعضی مسائل و 
موضوعات است که دولت و مجلس توان حل آنها را ندارند و اگر با هم تالش کنیم 
هم توان نداریم؛ اما از ما و شما توانمندتر ملت بزرگ ایران و افکار عمومی است. رئیس 
جمهور اظهار داشت: افکار عمومی می تواند مجبورمان کند که راه درست را انتخاب 
کنیم و این قدرت افکار عمومی در سایه این است که تمام داده ها در اختیار مردم قرار 
بگیرد و همه مردم بدانند چه خبر است و چه می گذرد و چه کسی بودجه می گیرد؟ 
رییس دولت تدبیر و امید با طرح این سوال که چرا بعضی از وزارتخانه ها چند دانشگاه 
و دانشکده و پژوهشکده و پژوهشگاه دارند در حالی که نباید بیشتر از یک آموزش عالی 
داشته باشیم؟ ، گفت: یک آموزش عالی است؛ باید تمام بخش ها یا منحل و یا در داخل 

وزارت علوم ادغام شوند.
رئیس جمهور ادامه داد: جای شرمندگی است که بگویم یک لیسانسه، دکتری 
تدریس می کند؛ سواد خودش لیسانس است اما زیر دکتری را امضاء می کند، این به 
معنای آن است که آموزش عالی کشور در مسیر درست قرار ندارد و هر دستگاهی 
آموزش عالی دارد و هر کسی دانشگاه و استاد و دانشجو دارد و هر کسی مدرک 

صادر می کند.
 برای هر دانش آموز 4 میلیون تومان از بیت المال هزینه می شود

رئیس جمهوری افزود: در تبصره ۲1 بودجه امسال به این مسأله اشاره کردیم و 
خواهش می کنم شما هم یاری و کمک کنید تا این قدم مهم را برداریم. نمایندگان 
محترم، ما خدمات را گران به مردم می دهیم، دولت خدمات را گران به مردم ارایه 
می کند و اگر شما می خواهید از گران فروشی صحبت کنید لطفا نام دولت را در این 
لیست بگذارید. روحانی با اشاره به اینکه ما برای هر دانش آموزی به طور متوسط ۴ 
میلیون تومان از خزانه مردم و بیت المال هزینه می کنیم، گفت: البته به طور متوسط، 
در حالی که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را 
انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان می شود که ۴ برابر از پول بیت المال برای یک 
دانش آموز هزینه می کنیم در حالی که می توانیم این را ارزان کنیم. رئیس جمهوری 
تاکید کرد: البته این کار یکساله امکان پذیر نیست و ممکن است 5 تا 1۰ سال طول 
بکشد؛ امسال در بودجه این پیشنهاد را ارایه کردیم که سال آینده حداقل 1۰ درصد به 
صورت خرید خدمت باشد و این می تواند بعدا نیز با تصویب نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی ادامه پیدا کند.
روحانی با بیان اینکه از شما می پرسم و می خواهم مثال بزنم چرا تحریم در ما اثر 

می گذارد، تاکید کرد: برای اینکه ساختارها را اصالح نکردیم.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه آمریکایی ها از دی ماه سال گذشته شروع به تبلیغ بر 
ضد ما کردند و ما چقدر توانستیم روبه روی آمریکا بایستیم، خاطرنشان ساخت: رسانه ها، 
رادیو، تلویزیون، سایت ها و همه آنها که یک موبایل در دست  دارند را خطاب قرار می 
دهم که چقدر توانستیم در برابر آمریکا از لحاظ روانی و تبلیغاتی ایستادگی کنیم؟ 
روحانی با بیان اینکه در ابتدا دستگاه های تبلیغاتی ما خیلی خسته و ناتوان حرکت 
کردند و مقداری بعد بهتر و در ماه های بعدی بهتر شد که بخش روانی تأثیر بسیار 
عمیقی داشت، تاکید کرد: درست است که تحریم مستقیماً در اقتصاد تأثیر می گذارد، اما 
در عین حال بخش روانی آن؛ انتظارات مردم می تواند برای شرایط اقتصادی و اجتماعی 

کشور بسیار تأثیرگذار باشد.
 توطئه  های آمریکا برضد ایران همیشه شکست خورده است

رئیس جمهوری با بیان اینکه روابط خارجی ما باید مستحکم تر شود، افزود: از شما 
نمایندگان محترم می پرسم، االن که آمریکا ما را تحریم کرده است، چند کشور دنیا 

حامی آمریکا هستند و اگر بخواهید بشمارید، باید با انگشتان یک دست بشمارید که چه 
کسانی حامی آمریکا هستند.

رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: آمریکا در ۴۰ سال گذشته همیشه بر ضد ما توطئه 
کرده است، جنگ و تحریم درست کرده و مشکالت آفریده است؛ آمریکا در طول 
این مدت هواپیمای مسافربری ما را سرنگون کرده، در سرزمین ما نیرو پیاده کرده 
و به سکوی نفتی ما حمله کرده است، اما همیشه در توطئه اش علیه ایران شکست 

خورده است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه آمریکا قبالً توانسته بوده بسیاری از کشورها را با خود 
همراه کند، گفت: در شورای امنیت سازمان ملل، دیپلماسی جهانی و در افکار عمومی، 
آمریکا خیلی ها را همراه خودش کرده بود. روحانی خاطرنشان کرد: با تبلیغات غرب، 
آمریکا و همراهانش در منطقه، خیلی ها فکر می کردند در ایستادگی ما در برابر تجاوز 
عراق، کمی حق با عراق است، اما امروز بعد از ۴۰ سال این اولین بار است که آمریکا 

منزوی شده و وقتی علیه ملت ایران توطئه می کند، کسی با این کشور نیست.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه آمریکا که همیشه ادعا می کرد ایران را منزوی 
می کند، امروز منزوی ترین کشور است، گفت: در ماجرای توافق هسته ای نه سازمان های 
بین المللی با آمریکا هستند و نه کشورهای بزرگ با این کشور همراهی می کنند، نه 
شورای امنیت و نه آژانس بین المللی انرژی اتمی و اروپا آسیا، چین و روسیه با آمریکا 

است؛ خودش با دو سه تا از اذنابش این مسیر را دنبال می کنند.
 ذخایر اسکناس بانک مرکزی از هر روز دیگر بهتر است

روحانی تاکید کرد: هر چه بتوانیم رابطه بهتری با سایر کشورها داشته باشیم و به 
استثناء چند کشوری که با ما خصم هستند، روابط خارجی خود را تقویت کنیم، این 
روابط می تواند به ما کمک کند؛ هر چه بتوانیم هم پیمان داشته باشیم،  هم سو و هم  نظر 
داشته باشیم، به ما کمک خواهد کرد. رئیس جمهوری، تحریم خارجی، ساختارهای 
غلط اقتصادی در کشور، جنگ روانی و تبلیغاتی و شرایط روابط خارجی را ۴ عامل 
ایجاد التهاب در کشور عنوان کرد و گفت: همه این عوامل دست به دست هم دادند تا 
امروز ما به این نقطه رسیده ایم . روحانی در توضیح اقدامات دولت در طول چند ماه 
گذشته برای کنترل التهاب بازار، گفت: اوالً بانک مرکزی ما تصمیم گرفت که بر مبنای 
مشکالت روزمره برنامه ریزی نکند، در گذشته بانک مرکزی هر روز که در بازار التهابی 
پیش می آمد ناچار می شد، پول بیشتر و اسکناس بیشتری را به بازار عرضه کند تا جلوی 
التهاب را بگیرد، اما امروز به عکس عمل کردیم . رئیس جمهور با بیان اینکه امروز ذخایر 
بانک مرکزی از لحاظ ذخایر اسکناس از هر روز دیگر بهتر است، گفت: امروز مشکالت 
بانک مرکزی به حداقل ممکن رسیده است و تالش برای روابط بانکی با سایر کشورها 
برغم تحریم ادامه دارد و در واقع ثبات مالی و ارزی در یکی دو ماه گذشته مخصوصاً 

بعد از 1۳ آبان را شاهد هستیم.
 دشمن هر تیری که در چله کمان داشت رها کرد

روحانی ادامه داد: همانطور که به مردم قول داده و عرض کردم که 1۳ آبان هیچ 
تأثیری در ما نخواهد گذاشت و آمریکا از همه توان خودش درمورد ایران استفاده کرده 
و 1۳ آبان کار جدیدی نکرده و مشکل جدیدی را برای مردم ایجاد نخواهد کرد، اتفاقا 

دیدیم که بعد از 1۳ آبان شرایط کشور، آرام تر شد.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: دشمن هر تیری که در چله کمان داشت رها کرد 

و مردم دیدند توان آمریکا چه مقدار است.
 ثروت فراوانی داریم، اما در گاوصندوق گذاشته شده است

روحانی گام دوم را استفاده بیشتر از اموال و توانمندی های دولت برای سال آینده و 
سال های بعد دانست و گفت: ثروت و دارایی، فراوانی داریم منتها این ثروت ها را همه 
در گاوصندوق گذاشته و قفل شده است؛دولت دارای با ارزش ترین زمین ها در داخل 
شهرها، در کنار شهرها و در مناطق مختلف کشور است و این زمین ها را قفل کرده است.

رییس جمهوری با ذکر مثالی در این زمینه اضافه کرد: در یک استانی یک زمین 
بسیار وسیعی که البته کنار شهر و وصل به شهر بود، وجود دارد، گفتم این زمین 
برای چه کسی است گفتند فالن وزارتخانه این را در مالکیت دارد برای طرحی از 
۳۰ سال پیش، یعنی ۳۰ سال پیش زمین را گرفته در گاوصندوق گذاشته و قفل 
کرده و می خواهد ۴۰ سال بعد آنجا طرحی را اجرا کند. نباید اجازه دهیم. باید اموال 
و دارایی هایمان را مولد کنیم نه منجمد. روحانی گفت: بانک ها دارای بنگاه ها و امالک 
مختلف و اموال غیرمنقول در سراسر کشور هستند، منتها اینها را نمی فروشند، بعد گفته 
می شود بانک ها نقدینگی ندارند. باید همه ملزم شوند و تمام بخش های دولت، اموال 

خودشان را عرضه کنند.
سال 98 ، سال عرضه بزرگ بنگاه های اقتصادی به بازار سرمایه 

است
وی افزود: به حول و قوه الهی با قولی که وزیر جدید کار داده سال ۹8، سال عرضه 
بزرگ بنگاه های اقتصادی به بازار سرمایه خواهد بود. ان شاء اهلل همه شستا، به بازار 

سرمایه خواهد آمد. البته در همه این کارهایی که می خواهیم بکنیم، بعضی ها ضرر 
می کنند. هیأت  مدیره های مختلف، مجمع های مختلف، داستان هایی وجود دارد. لذا 

برای اینکه از اینها بگذریم، باید همه توان مان را بکار بگیریم.
رییس جمهوری با بیان اینکه دولت ثروتمند و قدرتمند است، اظهارداشت: بخش 
نفت ما می تواند به میدان بیاید و اعتبار نفت به اندازه دولت است و بعضی از شرکت ها و 

بنگاه های اقتصادی گاهی بخش نفت را بهتر از کل دولت و وزارت دارایی می پسندند.
روحانی تاکید کرد: این نفت قدرتمند باید به صحنه بیاید. باید سرمایه گذاری های 
جدید شروع شود. اگر امروز آمریکا جلوی سرمایه گذاری خارجی را گرفته است باید 
سرمایه گذاری های داخلی را با مشوق های الزم و سرمایه ایرانیان خارج از کشور جذب 

کرد.
 قیمت دالر در سال آینده برای همه کاالهای اساسی 4200 تومان است

رئیس جمهوری با بیان اینکه در سیاست بودجه ای سال آینده همانند سیاست 
بودجه ای سال گذشته، چند نکته برای ما بسیار مهم است، ادامه داد: اولین مسأله 
در تحریم، فشار به اقشار جامعه بویژه دهک های پایین جامعه است که به اینها فشار 
بیشتری وارد می شود چراکه شرایط تورمی در ماه های گذشته، شرایط مناسبی نبود و 
مردم به زحمت افتادند و در این شرایط باید برای اقشار ضعیف جامعه برای سال آینده 
و بودجه سال آینده تصمیم گیری های مهمی را اتخاذ می کردیم که این کار را در بودجه 
سال آینده انجام دادیم. روحانی خاطر نشان کرد: اوالً برای کاالهای اساسی، درمان و 
تجهیزات پزشکی در سال ۹۷، 1۳میلیارد دالر با دالر ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفتیم و 
برای سال آینده این رقم را به 1۴ میلیارد دالر با همان قیمت افزایش دادیم. یعنی قیمت 

دالر در سال آینده برای همه کاالهای اساسی ما ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.
رئیس جمهوری تاکید کرد: خواهش می کنم از بخش های عمومی، غیردولتی و همه 
بخش های اقتصادی کشور تا در این زمینه متعهد باشند و مردم ما را کمک و یاری کنند 

و دولت به سهم خودش در این زمینه یک قدم بسیار بزرگ برداشته است.
 حقوق شاغلین، بازنشسته ها و مستمری بگیران 20 درصد افزایش می یابد

روحانی تاکید کرد: قدم دوم در بودجه سال آینده برای معیشت مردم و بخش هایی از 
جامعه است که حقوق ثابت از جمله حقوق بگیران شاغل، بازنشسته و مستمری بگیران 
هستند و دولت تصمیم گرفته حقوق شاغلین، بازنشسته ها و مستمری بگیران را سال 
آینده ۲۰ درصد افزایش دهد تا باری که بر دوش مردم قرار گرفته است مخصوصاً آنهایی 

که حقوق ثابت دارند، کاهش پیدا کند.
رئیس جمهوری با اشاره به اختصاص بسته های حمایتی برای اقشار نیازمند جامعه و 
با تاکید بر اینکه مردم باید بدانند که دولت هم به فکر است و هم همه توان خود را بکار 
خواهد بست، گفت: تصمیم گرفتیم اقدامات جبرانی یا حمایتی را برای تامین کاالهای 
ضروری انجام دهیم که پرداخت آن یک بار انجام گرفت و امیدوارم یک نوبت دیگر هم تا 

پایان سال انجام دهیم و سال آینده هم این روند ادامه خواهد داشت.
روحانی در ادامه سخنان خود از تولید به عنوان مسئله دوم یاد کرد و با بیان اینکه 
تولید امروز در بعضی از بخش ها با مشکل مواجه است، افزود: تولید هم از نظر میزان کاال 

در بازار و هم برای صادرات و هم برای اشتغال کشور بسیار مهم است.
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رئیس جمهوری، مواد اولیه و کاالهای واسطه ای را مشکل  امروز تولید در کشور را 
دانست و با ارائه آماری در این زمینه گفت: در هشت ماه امسال ۳1.5 میلیارد دالر 
صادرات غیرنفتی داشتیم که نسبت به پارسال حدود 1۳ الی 1۴ درصد بیشتر بوده 
است و واردات نیز حدود 1۲ درصد نسبت به مشابه پارسال کاهش یافته است پس تراز 

ما نزدیک 1.۹ مثبت بوده و از یک نظر خوشحال کننده است .
روحانی گفت: وقتی واردات کاهش پیدا می کند، در بخش مربوط به کاالهای مصرفی 
عمدتا با کاهش مواجه می شویم که معموالً خیلی مشکل ایجاد نمی کند اما در بخش 

کاالهای واسطه ای که در آنجا سرمایه گذاری می شود باید مراقبت کنیم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه دو تصمیم مهم در این زمینه اتخاذ کردیم، 
گفت: تصمیم قبلی این بود که تمام واردکنندگان می توانند بدون ثبت سفارش، 
مواد اولیه مورد نیاز برای تولید و کارخانجات را در مناطق آزاد وارد کنند که 
این تصمیم مهمی بود و برای ما اهمیت داشت. رییس جمهوری اشتغال را به 
عنوان سومین اقدام دولت مورد تاکید قرار داد و گفت:  سازمان برنامه و بودجه 
مکلف شد که با تمام دستگاه های اجرایی بتواند با یک توافقی که بین هم مبادله 

می کنند برای اشتغال سال آینده ، یک حرکت بهتری داشته باشیم.
وی افزود: در این راستا بخش مسکن بار سنگینی بر دوش گرفته است، البته 
مسکن که می گویم شما هنوز جدا نکردید و راه و مسکن و شهرسازی همه 
چیز با هم است مثل صنعت و بازرگانی که هنوز جدا نکردید و البته ما هنوز 
در انتظاریم که مجلس شورای اسالمی کمک کند تا بتوان کشور را در شرایط 

بهتری اداره کرد.


