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سایه چهار دهه روابط پرتنش بر سر پرونده 
 بن بست »هواپیمای اوکراینی«؛

 در مذاکرات 
تهران - اوتاوا

سياست 2

می توان گفت کانادا یکی از بدترین کشورهایی بود که شهروندانش 
می توانستند در یک سانحه هوایی در ایران با اشتباه پدافند هوایی ایران 
مورد هدف قرار بگیرند. رابطه با کانادا در طول 40 سال گذشته هیچگاه 
توأم با اعتماد و آرامش نبوده اســت. امتداد آن سوء ظن و بی اعتمادی 
تا ماجرای هواپیمای اوکراینی نیز کشیده شد و کار به جایی رسید که 
مذاکرات میان دو کشور بر ســر آن حادثه به بن بست رسید و حاال به 

چالشی تازه و جدی در روابط دو طرف تبدیل شده است. 
از میان 176 مســافر هواپیمای اوکراینی که دی ماه گذشته مورد 
اصابت موشک قرار گرفت و سرنگون شد، 55 شهروند و 30 نفر ساکن 
دائمی کانادا بودند. کانادا همان با سوء ظنی مسبوق به سابقه موضوع را 
دنبال کرد. ایران برای مذاکره اعالم آمادگی کرد و مذاکراتی نیز میان 

ایران و طرف های دیگر این ماجرا مانند اوکراین و کانادا شکل گرفت. 
گفتگوها با اوکراین ادامه دارد و ماه گذشته هیأتی اوکراینی با ورود 
به ایران دور دوم این مذاکرات برای بررسی کامل علل و چگونگی حادثه 
و پرداخت غرامت ها را ازســرگرفت. دور بعدی مذاکرات هم قرار است 

حدود 30 روز دیگر در کی یف، پایتخت اوکراین شکل بگیرد. 
درباره کانادا اما مذاکرات به بن بست رسیده است، تا جایی که سعید 
خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هفته گذشته، همزمان 

با حضور هیأت اوکراینی در ایران...

یک مقام وزارت میراث از افزایش وام خسارت دیدگان کرونا در صنعت گردشگری خبر داد

چسب زخم برای جراحتی عمیق و کاری
گردشگری 8

رئیس  جمهــوری با تاکید بــر اینکــه توهین بــه پیامبر )ص( 
توهین بــه همه انبیــا )ع( و ارزش های انســانی و زیر پا گذاشــتن 
اخالق اســت، خاطرنشــان کــرد: اروپــا و فرانســه اگر راســت 
می گوینــد که بــه دنبال حاکم شــدن صلــح، صفا و بــرادری در 
 جامعه بشــری هســتند، از دخالت در امــور داخلی مســلمانان 

دست بردارند. 
حســن روحانی صبح دیــروز در جلســه هیات دولت با اشــاره 
به جلســه اخیر ســتاد ملی مقابله با کرونا با حضــور رهبر انقالب 
اظهار کرد: مقام معظم رهبری در این جلســه بر وحدت و انســجام 
اجتماعــی تاکید کردند. ما در شــرایط عادی نیســتیم و حتی اگر 
در شــرایط عادی بودیــم و تحریــم و کرونا هم نبــود و مردم هیچ 
 مشکلی نداشتند باز هم برای توسعه و پیشــرفت جامعه به برادری 

نیاز داشتند.
روحانــی در ادامه عنوان کــرد: بی تردید در میان همه کســانی 
که در صحنه هســتند چه در دولت و چه در قــوای مقننه و قضائیه 
کســی نیســت که بگوید من معصوم هســتم و خطا ندارم و کار و 
عمل من قابل نقد نیســت. مشــورت با نخبگان و نیز دانشگاهیان و 
اهل نظر از افتخارات ماســت و باید با هم شــور کنیم و صدای هم را 
بشنویم. همه ما باید دلمان صاف و پاک باشــد و گوش شنوا داشته 
 باشــیم. البته که نقد الزم اســت اما خیلی مهم اســت که نقد برای 

چه باشد.
وی افزود: از مجلس شورای اســالمی تقاضا داریم که ما را یاری 
کند و اولین یاری تصویب لوایح ماســت. مــا 67 الیحه مهم تقدیم 
مجلس کردیــم و بزرگترین کمــک آنها به ما به عنــوان قوه مقننه 
تصویب قوانین اســت تا برای رفع مشــکالت مردم با هم هم فکری 
کنیم. تاکید می کنــم که گاهی برای خیر رســاندن بــه مردم اگر 
 همه جوانب مــد نظر قرار نگیرد ممکن اســت از طرف دیگری برای 

مردم مشکل ایجاد شود.
رئیس دولت دوازدهم در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار 
کرد: ما هفته قبل و دیروز بحث های مهمی در ستاد اقتصادی دولت 
برای حل کردن برخی مشــکالت داشــتیم. اقتصاد ما عمدتا نفتی 
بود و 50 درصد بودجه به نفت متکی بود اما امــروز اتکای ما به نفت 
10 درصد است و خیلی با گذشــته متفاوت است. یکی از مشکالت 
ما این است که در مســیر عبور از اقتصاد نفتی به غیر نفتی هستیم 
 و تحریــم و کرونا هم وجود دارد که کار ما را ســخت کــرده که باید

 با تدبیر پیش برویم.
رئیس جمهــور همچنین تاکید کــرد: بعضی ها بــا گفتار خود 
مردم را متزلزل نکنند قرار ما این اســت که بخــش بزرگ کاالهای 
اساســی پارســال و امســال با ارز ترجیحی )4۲00 تومانی( وارد 

شــود و این اصل ادامــه دارد. متاســفانه یک نفر حرفــی می زند 
و موجــی در جامعــه ایجاد مــی کنــد و گرانی های بــی جهت و 
احتکار به وجود می آید. تامین کاالهای اساســی تا پایان امســال 
اینگونه کــه گفتم خواهــد بود و بیش از هشــت میلیــارد که 6.۲ 
 میلیارد آن تامین شــده وارد شــده یا در حال ورود است و بقیه هم 

وارد می شوند.
وی اضافه کــرد: حــرف زدن از اینکه تامین کاالهای اساســی 
با ارز 4۲00 تومانــی نخواهد بود بــه معنی ایجاد ســود بادآورده 
برای عده ای خاص اســت و بهتر اســت بعضی ها ســخن گفتن را 
به آنها که مســئول هســتند واگذار کنند که در دولت در بخش ارز 
بانک مرکــزی، در بخش کاالهــا وزارت صمــت، در بخش بودجه 
رئیس ســازمان برنامه و بودجــه و در دولت ســخنگوی دولت این 
 وظایف را بر عهــده دارد و مردم هم باید بر ایــن مبانی زندگی خود 

را برنامه ریزی کنند.
روحانی همچنین خاطرنشــان کرد: مــا می دانیــم و برایمان 
مشــهود و ملموس اســت که مردم در ســختی هســتند. خیلی 
روشــن اســت که وقتی 50 میلیارد دالر درآمد از نفت بوده و دیگر 
نیســت به مردم فشــار می آید. مــا در جنگ اقتصادی هســتیم و 
معلوم اســت که در این جنگ زخمی هم خواهیم داشــت و زندگی 
 مردم با مشــکل مواجه می شــود امــا همه تالش مــا کمتر کردن 

مشکالت مردم است.
روحانــی تاکید کــرد: مــن مطمئنم که ایــن مســیر را هم با 
ســربلندی و پیروزی به پایان می بریم و آمریکایی هــا نمی توانند 
این وضعیــت را ادامه دهنــد. این نفــس های آخــر تحریم های 
آمریکاســت که به تحریــم نفری و موردی رســیده اســت و البته 
ناچارنــد از این مســیر غلط دســت بردارند. دولت هــم همه توان 
 خــود را بــرای برداشــتن تحریم هــا در چارچوب اصــول نظام

 دنبال می کند.
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