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رئیس جمهور گفت: کشــور در شرایط فعلی 
نیازمند آرامش و ثبات در فضای کسب و کار و اقتصاد 
به ویژه بازار سرمایه است و نباید با اظهارات نسنجیده 
، غیر منطقی، شتابزده و بدون پشتوانه علمی و صرفا 
با اهداف کوتاه مدت سیاســی موجبات صدمه و 
لطمه به اعتماد و آرامش مردم و فعاالن اقتصادی 

را فراهم کرد. 
حسن روحانی دیروز در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، با تاکید بر این نکته که همه باید 
تالش کنند به نحو موثر از ثمره مقاومت و مقابله با 

جنگ تحمیلی اقتصادی در جهت رونق اقتصادی 
کشور و جبران لطمات تحریم ها بهره ببرند، افزود: 
برای دولت مسجل و اثبات شــده است که هدف 
کارگردانان شکست خورده جنگ اقتصادی، برهم 
زدن آرامش اقتصادی کشور است و امروز تالش می 
کنند پیروزی ملت در جنگ اقتصادی را بی ثمر و به 

کام مردم تلخ کنند.
روحانی افزود: من مطمئنم که فعاالن اقتصادی 
کشور و مردم با روشن بینی، به این نوع اظهارات و 
اقدامات توجه و اعتنا نمی کنند و با اطمینان، آرامش 
و امید به افق روشن اقتصاد کشور به فعالیت های 
خود با قدرت ادامه می دهند. رئیس جمهور با بیان 
اینکه با فروکش کردن انتظارات تورمی و روند رو به 
رشــد صادرات نفتی و غیر نفتی شرایط اقتصادی 
کشور به سمت بهتر شدن حرکت می کند، اظهار 
داشت: اهمیت بازارهای اقتصادی ایجاب می کند 
آرامش الزم در این بازارها برقرار باشد. روحانی تاکید 
کرد: دشمنان عصبانی تالش می کنند روند مثبت 

را متوقف یا کند سازند و با تبلیغات وسیع رسانه های 
معاند و جنگ روانی، عمدتا بدنبال این هســتند 
که روند کاهش نرخ ارز و قیمت کاالها را شــرطی 
نمایند. رئیس جمهور با بیان اینکه با شکست جنگ 
اقتصادی ترامپ، نگاه طرف های تجاری ایران تغییر 
یافته و مناسبات اقتصادی کشور درحال ورود به 
مرحله جدیدی است، تصریح کرد: همه باید کمک 
کنند که بازارهای حســاس نظیر ارز در چارچوب 
سیاســت هایی که بانک مرکزی اعمال می کند 
مدیریت و به تعادل برسد. در ادامه این جلسه رئیس 
سازمان برنامه و بودجه از روند بررسی و تغییراتی که 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی در منابع 
و مصارف الیحه بودجه 1400 داده است،گزارشی 
ارائه کرد. براساس گزارش ارائه شده در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت، تبعات و عوارض ناشی از 
تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در زمینه افزایش 
منابع درآمدی و مصارف بودجه بر اقتصاد کشور و 

معیشت مردم، بررسی شد.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: زمستان تمام 
شد و روسیاهی آن می ماند برای کسانی که با دولت 
همراهی نکردند و چوب الی چرخ ما گذاشتند. این 
روزهای زمستانی تمام خواهد شد و ملت ایران روزهای 
خوبی در پیش خواهد داشت.  به گزارش ایسنا، اسحاق 
جهانگیری در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه در بمباران مسائل منفی قرار داریم، اظهار 
کرد: از بیرون کشور سعی می شود همواره پمپاژ منفی 
نسبت به آینده کشور و دستاوردهای کشور انجام شود 
و از داخل کشور هم متاسفانه گاهی اوقات به دلیل 
بدسلیقگی نسبت به مسائل کشور تالش می شود، 
فضای منفی ایجاد شود. معاون اول رئیس جمهوری 
ادامه داد: همین نمایشگاه برای کسانی که به آینده و 
توسعه و پیشرفت ایران فکر می کنند، کفایت می کند؛ 

کسانی که به آینده، پیشــرفت و توسعه ایران فکر 
می کنند، ببینند که فرزندان ایران در زیر مجموعه 
شــرکت های مرتبط با مهمترین بخش اقتصادی 
یعنی نفت، گاز و پتروشــیمی چه کارهایی بزرگی 
انجام داده اند و چه کارهای بزرگتری را در دســت 
اجرا دارند. جهانگیری با یادآوری اینکه پس از تحریم 
بیش از 100 میلیارد دالر از درآمدهای ارزی ما کاهش 
یافت، تاکید کرد: اما وزارت نفت با اقدام های شجاعانه 
توانســت رکورد صادرات نفت و فراورده های نفتی 
را بشــکند به طوری که صادرات فراورده های نفتی 
بیش از چهار برابر افزایش یافته اســت. وی تصریح 
کرد: زمستان تمام شد و روسیاهی آن می ماند برای 
کسانی که با دولت همراهی نکردند و چوب الی چرخ 
ما گذاشتند. این روزهای زمستانی تمام خواهد شد 
و ملت ایران روزهای خوبی در پیش خواهد داشت. 

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه ما در دوران 
تحریم صادرات نفت را داشتیم، اظهار کرد: در دی ماه 
ســال جاری که همچنان دونالد ترامپ در مسند 
ریاست جمهوری بود، وزارت نفت با روش ها و اقدامات 
شجاعانه موفق شد به این رکورد در صادرات دست 
یابد و به بزرگترین رقم صادرات نفت خام، میعانات و 

فراورده های نفتی دست یافتیم.
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چرا »دو برابر شدن مبلغ یارانه نقدی« خبر خوبی نیست؟

پول پاشی با طعم 
تورم سنگین تر

مبلــغ یارانه نقــدی خانوارهــا دو برابر 
می شــود. این تازه ترین تصمیم کمیسیون 
تلفیق مجلس است که حواشــی زیادی به 
دنبال داشــته اســت. تصمیمی که موجب 
می شــود بار هزینه ای ســنگینی به بودجه 
کشــور تحمیل شــود آن هم درســت در 
شرایطی که پیش بینی شده است دولت در 
سال آینده با کسری بودجه ای به بزرگی 300 

هزار میلیارد تومان مواجه می شود. 
در ایــن شــرایط دولــت بــرای تامین 
هزینه های سنگینی مانند یارانه نقدی ناچار 
به چاپ پــول و تحمیل تورم ســنگین تر به 

عموم مردم خواهد شد و در واقع مبلغ یارانه 
را با رقم درشت تری از جیب عموم شهروندان 

برداشت خواهد کرد. 
چنانکــه در حــال حاضــر ارزش یارانه 
نقدی 45 هزار و 500 تومانی ســقوط قابل 
مالحظه ای داشــته اســت. با ایــن اوصاف 
اما گویا مجلــس و دولت که تــا پیش از این 
به طبــل زیانبار بــودن توزیع پــول نقد در 
جامعــه می کوبیدند حاال با نزدیک شــدن 
به انتخابات ریاســت جمهوری برای توزیع 
 غیراصولی یارانه در جامعه گوی ســبقت را

 از دست هم می ربایند!...
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