رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﻣﺠﻠﺲ :ﺑﺮﺟﺎم ﻓﻘﻂ
ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ /ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ
ای دﺳﺘﺎورد ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮه ﺑﻮد
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺟﺎم ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻓﻀﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ
از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ اﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ،
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
 ۹۵ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ رﻓﺖ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
در ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ،اﻇﻬﺎرﮐﺮد :ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎ ﺻﺒﺮ،
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﺣﺘﯽ ﻓﺪای ﺟﺎن و ﺧﻮن ﺧﻮد در راه ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن
و ﺑﺮای آرﻣﺎن ﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎت ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ روﯾﺎروﯾﯽ
ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﻬﺎ و ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﺖ و
ﺑﺮدﺑﺎری ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :از ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن و ﻫﻤﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎﻣﯽ و ﻫﺎدی ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﺎرﭼﻮﺑﻬﺎی اﯾﻦ
ﻣﺬاﮐﺮات را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره ﻧﺎﻇﺮ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﺮای ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﯾﺸﺎن و ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎﺗﺸﺎن در
ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اداﻣﻪ داد :از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،ﻫﯿﺌﺖ
رﺋﯿﺴﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه از رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﻫﻢ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و
ﻫﻢ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻪ ای ﻫﻤﻮاره ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﮐﻤﮏ ﻫﺎ
از ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﻠﺖ ﺑﻮد ،اﻧﺠﺎم داد ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﻢ ،دﺳﺘﺎورد ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻮه ﺑﻮد و ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ دوﻟﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺘﺎورد ﻫﻤﻪ ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ
ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﮔﺮ ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ را در ﮐﺸﻮر ﺣﻔﻆ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﮐﺸﻮر آرام ﻧﺒﻮد ،اﻣﮑﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ

آﻣﺪ و ﻣﺎ از ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ
و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﺮای ﻣﻠﺖ و ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﻣﺎ را ﯾﺎری ﮐﺮدﻧﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺣﺘﯽ ﻧﻘﺎدان ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی راه را اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﻣﺴﯿﺮ راه ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻓﻀﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ
از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر و رﻓﺎه ﻣﺮدم و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺛﺒﺎت
و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮﺟﺎم ﺟﻨﺎﺣﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺎح دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮوز ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎرﮐﺮد :در ﺑﺮﺟﺎم ،ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ در داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﻮردﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ،ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻓﮑﻨﺎن و اﻓﺮاﻃﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﺟﺎم
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و اﻣﺮوز ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮض رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ از اﺑﺘﺪا ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮ دوﻟﺖ در اراﺋﻪ دو ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ
و ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۹۵ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﺮ دو ﻻﯾﺤﻪ را  ۷آذرﻣﺎه ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داد دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺷﺄﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﻣﻌﻨﺎدار درﺧﺼﻮص ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی دوﻟﺖ ﺑﻪ
اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ دﻫﺪ.
روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﺴﺎل زﻣﺎن اراﺋﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن اﺟﺮای
ﺗﻮاﻓﻖ و رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺗﻘﺎرن ﯾﺎﻓﺖ و دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﻌﮑﺎس ﺧﺎرﺟﯽ
ﺻﻼح ﻧﻤﯽ دﯾﺪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ را ﭼﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮض رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ
ﮐﺮده ﺑﻮد ﭘﯿﺶ از ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻮدﺟﻪ را ﺑﺮاﺳﺎس اداﻣﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ﺧﻼف اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﺑﻮد .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ را
ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﺪ.
اراﺋﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﭼﻨﺪ دوازدﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد

وی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺖ :اﮔﺮﭼﻪ اﻣﺴﺎل ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ از ﺳﺎل
ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﺠﻠﺲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد ﮐﻪ در ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ
ﺷﻮد و در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ .در ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺸﺘﻢ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎد.
روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﭼﻨﺪ
دوازدﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ،
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﯿـﺪوارﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﻟﻮاﯾـﺢ را ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اداﻣﻪ داد :ﺑﺨﺶ ﻫﺎی داﺋﻤﯽ ﻻﺣﯿﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﺼﻮﺑﺎت
ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﺮوز اﻓﺘﺨﺎر دارﯾﻢ
دو ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ و ﺑﻮدﺟﻪ  ۹۵را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﺣﺮاﺳﺖ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ و ﭘﺲ از دو ﺳﺎل ﻣﺬاﮐﺮات ﺳﺨﺖ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺗﻮاﻓﻖ
ﻫﺴﺘﻪ ای ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی در اﻗﺘﺼﺎد و رﻓﺎه ﻣﺮدم
وارد ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﻮل و ﻗﻮه اﻟﻬﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
روﺣﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪ
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮگ ﻫﺎی زرﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺑﺰرگ را وادار ﮐﻨﯿﻢ ﺣﻘﻮق ﻫﺴﺘﻪ ای ﻣﺎن را ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﺮان ﻫﺮاﺳﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﭼﻬﺮه
ﻣﺨﺪوﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ را در ﺟﻬﺎن ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﺮدﯾﻢ و
ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﻫﻢ دوﻟﺖ و ﻫﻢ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﻫﻞ ﻣﻨﻄﻖ ،ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻣﻘﺘﺪر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺴﺘﻪ ای را ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻠﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن ﻣﺬاﮐﺮات ﻧﺸﺎن داد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ از ﻓﻨﺎوری ﻫﺴﺘﻪ ای ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ،

رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺪارد.
ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ ای ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
وی اﻓﺰود :رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد و ﺑﺎ رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و آزادی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و از ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻻت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ ای ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش
ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ دﻧﯿﺎ ﮔﺸﻮده ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم از ﻓﺮﺻﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺟﻬﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮدم و ﻋﺒﻮر از ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ داﺧﻠﯽ
و ﺧﺎرﺟﯽ اﺣﺘﺮاز ﮐﻨﯿﻢ.
روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :از اﻣﺮوز ﻓﺼﻞ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای دوﻟﺖ و ﻣﺮدم آﻏﺎز ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﯿﻬﻮده ،اﻧﺤﺮاف از ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم
اﺳﺖ .ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﻣﺮوز ﻓﺼﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻗﻮا ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎﺳﺖ
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﺮوز آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ ﻗﻮا در دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ

ﺟﻤﻬﻮر

در

اداﻣﻪ

ﺑﺎ

اﺷﺎره

ﺑﻪ

ﺟﻬﺖ

ﮔﯿﺮی

دوﻟﺖ

در

دوران

ﭘﺴﺎﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻻ
ﺿﺮورت ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی  ۸درﺻﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ  ۸درﺻﺪ،
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺟﺬب  ۳۰ﺗﺎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎل اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،در
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺿﺮورت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ورود
ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را در اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮر ذﯾﻨﻔﻊ ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرا از ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دوﻣﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی دوﻟﺖ در دوران ﭘﺴﺎﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :آزادﺷﺪن
ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺟﺬب
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﻣُﺼﺮ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮ ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﭼﻮن اﯾﻦ
ذﺧﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی درﺟﻪ ﭘﺎﯾﺪاری اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و
ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺛﺒﺎت ﺑﺎزار ارز و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ درﺟﻪ رﯾﺴﮏ ﮐﺸﻮر را در ﻧﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﯾﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﺟﺰء اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی اول دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ را از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ در
دوران ﭘﺴﺎﺗﺤﺮﯾﻢ داﻧﺴﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در دﻫﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی
داﺧﻠﯽ در ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﺑﻮده ،از ﺳﻮﯾﯽ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ در
ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﭘﺎﯾﯿﻦ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ در
ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ  ۸درﺻﺪی را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ رﺷﺪ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف اﺳﺖ.

وی ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻮده و
دوﻟﺖ ﻫﻢ ﮐﻪ رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎی
آﯾﻨﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﮔﻔﺖ :در دوران
ﭘﺴﺎﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ و
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرا از ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ،اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت ﮐﺎﻫﺶ اﺗﮑﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ،اداﻣﻪ داد:
در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ،از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه و اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ اوﭘﮏ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ زﯾﺮ  ۳۰دﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ
ﺑﯿﺶ از  ۷۰درﺻﺪ اﻓﺖ ﮐﺮده و اﯾﻦ اﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ در دﻫﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯽ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آﯾﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ ﻓﺮض ﺧﻮش
ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻔﺖ ،درآﻣﺪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎرﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺦ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺗﻌﻬﺪات
ﭘﺎﯾﺪاری را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻘﺸﯽ در آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻨﺮ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن آن را ﺧﻠﻖ ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﮑﻤﻞ
در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻋﺎدت ﮐﺮده اﯾﻢ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ،ﻓﺮﺻﺖ
ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻨﺪ ﻧﺎف ﻧﻔﺖ را از ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮﯾﺪه و اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس راﻧﺖ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ را در ﺣﻮزه
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی روﺷﻦ ﮐﺮده و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
اﺑﻼﻏﯽ رﻫﺒﺮی اﺳﺖ ،ﺳﻨﺪ ﻣﻮرد اﺟﻤﺎع دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ:
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺻﺎدرات و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﺧﺎرﺟﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :دوﻟﺖ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ درون زا و ﺑﺮون زا ﺗﺎﮐﯿﺪ
دارد.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻫﻤﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن دﺳﺖ
ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ؛ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دﻫﻪ  ۶۰ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ آن ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺷﺪ ،ﺷﺪه
اﺳﺖ و رﺷﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻫﻢ ﺑﺪون اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮔﻔﺖ :از ﺳﺎل  ،۹۰ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ،ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮدﻫﺎ
در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ .اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان از ﻓﺼﻞ  ۴ﺳﺎل  ،۹۲در ﺣﺎل ﺧﺮوج
از رﮐﻮد ﺑﻮد و در ﺳﺎل  ۹۳رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ رو
ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ
ﮐﺸﻮر وارد ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در
ﺳﺎﻟﻬﺎی آﯾﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﺮﭼﻪ
رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر
ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﻗﺘﺼﺎد را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎرن اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﺎ آﻏﺎز رﻓﻊ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ،دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از دوران ﭘﺴﺎﺗﺤﺮﯾﻢ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ و ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را
در ﭼﺎرﭼﻮب ﻟﻮاﯾﺢ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ،ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای رﺷﺪ  ۸درﺻﺪی
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ وﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی را در ﻗﺎﻟﺐ دو ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۹۵ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی دوﻟﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺗﻮرم را از  ۴۰درﺻﺪ ﺑﻪ  ۱۳.۹درﺻﺪ در آذر اﻣﺴﺎل رﺳﺎﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :در
ﻣﺎه آذر ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﮏ رﻗﻤﯽ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دوﻟﺖ

در ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻮرم ﺗﮏ رﻗﻤﯽ ﺟﺪی اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻮرم را
در ﺳﻄﻮح ﺗﮏ رﻗﻤﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻻزم اﺳﺖ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی
دوﻟﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﯾﻨﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﻮرم ﺗﮏ رﻗﻤﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و
ﺧﻄﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
روﺣﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻔﺖ :رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۱و ۹۲
آﺛﺎر زﯾﺎدی در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر آن ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮ اﺛﺮ اﻓﺖ ﺣﺪود  ۲۰درﺻﺪی درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از رﮐﻮد،
ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﻗﺒﻞ از رﮐﻮد ﺑﺮﺳﯿﻢ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه
ﺑﻮد ﭘﺲ از رﮐﻮد ﻋﻤﯿﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۱و  ،۹۲رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را در
ﺳﺎل  ۹۳ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻨﺪ و اﻗﺘﺼﺎد را از رﮐﻮد ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻓﺖ
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪﯾﺪی در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ داﺷﺖ.
روﺣﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۹۳ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
در ﺣﺎل ﺗﺮﻣﯿﻢ آﺛﺎر ﻧﺎﺷﯽ از رﮐﻮد ﻋﻤﯿﻖ ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۱و  ۹۲ﺑﻮد ،روﻧﺪ
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،ﻣﺸﮑﻞ رﮐﻮد
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﻓﺮوش در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ در اداﻣﻪ در ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ رﺷﺪی ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۹۳آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد؛
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﻣﺴﺎل را ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
روﺣﺎﻧﯽ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ و ﺑﻮدﺟﻪ ،۹۵
ﮔﻔﺖ :در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،دوﻟﺖ ﯾﮑﺴﺮی ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و
اﺿﻄﺮاری ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ در اﻗﺘﺼﺎد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ

ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل ﺟﺎری ،اﻋﻼم و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﺪف دوﻟﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ آن ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﭘﻮﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ،ﺗﻘﺎﺿﺎ را در اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻫﺪف ﺗﻮرﻣﯽ دوﻟﺖ ﻧﻘﺾ ﮔﺮدد.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :دوﻟﺖ ﻫﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮد را در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۹۵ﻟﺤﺎظ
ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ اﻫﺮم رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل  ۹۵ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧﯽ را
ﺑﻪ اﻧﺪازه  ۹۰درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل  ۹۴اﻓﺰاﯾﺶ داده
اﺳﺖ ،دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ در اﺟﺮا و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از
ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ اﻫﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
وی

ﺗﺼﺮﯾﺢ

ﮐﺮد:

ﺑﺎ

ﺗﻮﺟﻪ

ﺑﻪ

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز

ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی

ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﻧﻔﺖ

ﺑﺮای

ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺣﺠﻢ ﺑﺰرگ ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﻪ
ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از  ۴۰۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :واﮔﺬاری ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ،ﯾﮑﯽ از راﻫﺒﺮدﻫﺎی اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی
آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ وﺟﻮد درآﻣﺪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻧﻔﺘﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﺻﻞ ﮐﺎرآﯾﯽ ﭼﻨﺪان
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ﺑﺪون ﺑﺎزده و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزده ﮐﻢ،
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺸﻮر از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﻬﺮهوری ِ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﯾﺪ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮهوری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در
دﻫﻪ اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﺎرآﯾﯽ در اﺟﺮا
و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط دوﻟﺖ ﺑﺎ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دادن روش
ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت،
آﻧﻬﺎ را از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺮﯾﺪ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :اﯾﺠﺎد رﺷﺪﻫﺎی

ـﺪ
ـﺎ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨـ
ـﻮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿـ
ـﺮ ﺗﻘـ
ـﺎن ﻋﻼوه ﺑـ
ـﺪار و ﺷﺘﺎﺑـ
ـﺎدی ﭘﺎﯾـ
اﻗﺘﺼـ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ
را از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ،دوﻟﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ  ،۹۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
رﻗﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺣﺪود  ۲۰۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از
رﺷﺪ  ۲۹درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۴اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﺧﺎرﺟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮای
ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﺤﺘﺎط و ﮐ ٌﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در ﺧﺼﻮص اﺻﻼﺣﺎت ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮔﻔﺖ :از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ
دوﻟﺖ در ﺑﺴﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﭘﻮﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺗﺰرﯾﻖ
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺑﺎزار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﻧﺮخ ذﺧﯿﺮه
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮک در اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺸﺎن داد و ﺑﻪ
ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻓﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﺴﻬﯿﻞ ﭘﻮﻟﯽ ،ﺗﻼش ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد را در
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺮخ
ﺳﻮد ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ از  ۲۹درﺻﺪ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۹۳ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ۲۰
درﺻﺪ در ﻣﺎه ﺟﺎری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد
ﺳﭙﺮده ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ در ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن
ﻧﺮخ ﺳﻮد را ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺑﺎ ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎزار
ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ زﯾﺮ  ۲۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ
زﯾﺎد ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد و ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﺑﺪ.

وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص راﻫﮑﺎرﻫﺎی رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻞ
ﺗﻨﮕﻨﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﯾﮑﺴﺮی اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ و رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻞ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ و ﻓﻮرﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮع ،اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ﺗﯿﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل در
دﺳﺘﻮری ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻌﺎون اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ
و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪهام.
روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :در ﻃﻮل ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻦ در دوﻟﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻬﯿﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و دوﻟﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
از ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در
ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۹۵ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺖ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ از رﻓﺘﺎر ﺑﯽﻗﺎﻋﺪه دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
رﻓﺘﺎر ﻟﻄﻤﺎت ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر وارد ﮐﺮده و ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮه ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی
دوﻟﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﻠﻮﮔﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :دوﻟﺖﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﻋﺎدت داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺰرﮔﯽ را
در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ دﭼﺎر ﮐﺴﺮی ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ اﮔﺮ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و اﮔﺮ ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺑﺎﯾﯽ از ﺗﺎﺧﯿﺮ
در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎران ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
روﺣﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ از ﯾﮑﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از
ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ دوﻟﺖ راه را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪات ﺟﺪﯾﺪ
ﻫﻤﻮار ﻣﯽﮐﺮد و ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﻬﺪات ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺼﺮف
ﻧﺎﮐﺎرای ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮوز ﻣﯽداده اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اداﻣﻪ داد :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه و ﻋﺪم ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺠﻤﺪ
ﺷﺪن داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ و ﮐﺴﺮی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺸﺎن
ﻣﯽداده اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ،اﯾﺠﺎد ﻓﺎﯾﺪهﻣﻨﺪی
در رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی دوﻟﺖ در
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ،ﮐﺴﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺑﺪﻫﯽ ﺟﺒﺮان
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﺷﻔﺎف و ﻣﻨﻀﺒﻂﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺪﻫﯽ
ﺧﻮد را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﺪ.

روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ و ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن ﺑﺎزار اوراق
ﺑﺪﻫﯽ ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ در ﺟﻬﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از دوﻟﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻨﺠﻤﺪ در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﻗﻔﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد اﻧﻀﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻞ ﺗﻨﮕﻨﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺴﺘﻤﺮ دوﻟﺖ در
ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭘﺪﯾﺪه ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ،آﺛﺎر وﯾﺮانﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرﮔﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ دوﻟﺖ در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ،ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ دﺳﺘﻮری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎزار و
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ
ﺑﺎﻧﮑﯽ را دوﻟﺖ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در
ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﻪ اﺑﺰار اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺑﺪﻫﯽ رﺟﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
اﻗﺪاﻣﺎت دﯾﮕﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎن دادن ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺳﺎﻣﺎن دادن
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد را ﻓﻬﺮﺳﺖوار ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ
ﺟﺰ ﻣﻮرد ﻣﻬﻢ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ،ﮔﻔﺖ :در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ دوﻟﺖ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،دوﻟﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر را اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﯽداﻧﺴﺖ
و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد.
روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :در ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻫﻪ اول اﻣﺴﺎل ارزش دﻻری ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ
ﮔﻤﺮﮐﯽ  ۴درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻮده و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻢ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ داده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﺼﻤﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ را

ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﻬﺸﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱۵درﺻﺪ ارزش ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ را رﺷﺪ دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی
ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ
رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :دوﻟﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ  ۹۵ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ
در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺎﯾﺰه ﺻﺎدراﺗﯽ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر در ردﯾﻒﻫﺎی
ﺑﻮدﺟﻪ و  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ارزی ﺑﺎﺛﺒﺎت و ﻣﺸﻮق ﺻﺎدرات،
اﺻﻼح ﺑﺎزار اﻧﺮژی ،ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ،ﻣﻬﺎر ﺑﺤﺮان آب و
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۹۵ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﮑﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  ۹۵ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﮐﺮد.
روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی  ۵درﺻﺪی در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،وﺿﻌﯿﺖ درآﻣﺪﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود
درآﻣﺪﻫﺎ از رﺷﺪ  ۱۶درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۴ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻓﺰود :ﺣﺪود  ۶۸درﺻﺪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و  ۳۲درﺻﺪ ﺳﺎﯾﺮ
درآﻣﺪﻫﺎ را ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﺑﻮدﺟﻪ ۹۴
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺷﺪ  ۱۴و  ۱۸درﺻﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺖ ﻫﻢ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
آﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۵درﺻﺪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺎدرات
ﻧﻔﺖ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺣﺪود  ۲۷درﺻﺪ رﺷﺪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺑﻮدﺟﻪ  ۹۵ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﮔﺬاری داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺎ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  ۳۱درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۴در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻋﻠﺖ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ در روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺰم دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ
در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف و از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺑﺪﻫﯽ

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس دوﻟﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺑﻬﺎدار اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد در ﺳﺎلﻫﺎی
ﻗﺒﻞ و ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای آن ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در
ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﺻﮑﻮک اﺟﺎره ﺑﺮای ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ
و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۷ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد
ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻣﺴﺠﻞ دوﻟﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ
داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮک ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻃﺮحﻫﺎی
ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺟﺎزه اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ در ﺳﺎل ۹۵
ﻣﻌﺎدل  ۲۶۷ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻣﺼﻮب
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد  ۹۴ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از رﺷﺪ ﻣﻌﺎدل  ۱۳.۱و  ۳۱.۱ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .از اﯾﻦ رﻗﻢ  ۱۴۹ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ۷۳ ،ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاری داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ۴۵
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاری داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ  ۹۵ﺗﻮﺿﯿﺢ
داد :در ﺧﺼﻮص ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای در ﺑﻮدﺟﻪ  ۹۵اﻓﺰاﯾﺶ ۹۰
درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﻮدﺟﻪ  ۱۳۵ ،۹۴ﻃﺮح ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۵ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه در ﺑﻮدﺟﻪ ﻗﺮار دادهاﯾﻢ.
روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺎم و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،دوﻟﺖ در
ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،اﺣﯿﺎء و رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ رودﺧﺎﻧﻪ
ﮐﺎرون ،ﮐﻤﮏ ﻓﻨﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻓﺮﺳﻮده،
اداﻣﻪ ﻃﺮح اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ و اداﻣﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آبﻫﺎی
ﻣﺮزی از ﺟﻤﻠﻪ آن اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﮐﺮدن ﻃﺮحﻫﺎی
 -۱ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن،

ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﻮازن و ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﻮاردی را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ -۲ ،اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن
 -۳ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻬﺮ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ -۴ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار

اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  -۵ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و  -۶ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﺗﮑﻤﯿﻞ راهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺑﻮدﺟﻪ  ۹۵ﻣﺴﺌﻠﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺟﺎﺳﮏ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﮑﺮان ،اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮق و ﻏﺮب و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و اﻧﺘﻘﺎل ﺿﺮﯾﺐ ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ در
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت راﻫﺒﺮدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ
داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ ﺟﺰء ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺷﺪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای ﺳﺎل  ۹۵ﻣﻌﺎدل ۱۵
درﺻﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﺳﺖ .اﻟﻒ-
اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ،ﺷﺎﻏﻼن و ﻣﺴﺘﻤﺮیﺑﮕﯿﺮان دوﻟﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۱۲درﺻﺪ ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏوﻧﯿﻢ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﯿﻦ  ۱۲ﺗﺎ  ۲۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
 ۷۵۰ﺗﺎ ﯾﮏوﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
روﺣﺎﻧﯽ
اﻋﺘﺒﺎر

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﮐﺮد :ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ  ۴ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ،رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﻌﻠﻤﺎن  ۲ﻫﺰار
و  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ،ﮐﺴﺮی ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺘﻤﺮیﺑﮕﯿﺮان اﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻫﺰار و
 ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۹۵ﯾﮏ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اداﻣﻪ داد :در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﯾﺎراﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

۲۰۰

ﻣﯿﻠﯿﺎرد

ﺗﻮﻣﺎن

ﺑﻪ

ﺑﺨﺶ

آﺳﯿﺐﻫﺎی

روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۹۵ﮐﻞ ﮐﺸﻮر  ۱۹۷ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ۵۹ ،ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻤﻠﮏ
داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و  ۱۱ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

