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اشتباهی ثبت می شوند؟
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تنش دو همسایه پس از کشته شدن افسران گارد 
 مرزی عراق در حمله پهپادی ترکیه

 شبيخون عليه مناسباتی 
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اولین بی اعتمادی مجلس یازدهم به انتخاب روحانی؛

باد موافق به سمت 
ید »صمت« نوز

سياست 2

مجلس نوپا و اصولگرای یازدهم دیروز در اولین جلسه رأی اعتمادی 
که برگزار کرد، نشان داد که به تصمیم و انتخاب روحانی اعتماد ندارد. 
از 254 نماینده حاضر، 140 نفر به وزیر شدن حسین مدرس خیابانی 
در وزارتخانه صمت رأی منفی دادند. 10 نفر ممتنع بودند و 104 نفر 
هم موافق؛ بدین ترتیب وزارتخانه ای که توأمان هم مسئولیت صنعت 
را به دوش دارد و هم معدن و تجارت را، همچنان بی وزیر ماند. بگذریم 
از اینکه این وزارتخانه آن وقتی هم که وزیر داشــت، آش همین بود و 
کاسه همین کاسه، اما به هر حال آنچه دیروز در مجلس گذشت، نه تنها 
پای کارچاق کن ها و مافیاها را به میدان کشید، تکرار دوباره منازعات 
سیاسی هم بود تا جایی که محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا در 
صفحه توئیترش نوشــت: »تندورهای مجلس یازدهم عطش آرزوی 
دســت نیافته برای عزل روحانی را که با اظهارنظر صریح مقام معظم 
رهبری بر باد رفت، با رأی منفی به مدرس خیابانی برای وزارت صمت 
التیام دادند.« در درون خود مجلس هم احمد رســولی نژاد، نماینده 
فیروزکوه که در موافقت با مدرس خیابانی صحبت می کرد، با اشاره به 
ادعاهای مخالفان، گفت: »برخی سوال هایی که نمایندگان اکنون از 
مدرس خیابانی می پرسند همان سوال هایی است که ما با 1۹4 امضا به 
هیأت رئیسه دادیم تا از رئیس جمهور بپرسیم و ای  کاش هیأت رئیسه 
محترم اجازه می داد مطرح شود، چرا که امروز همکاران نماینده همه 

مشکالت و عملکرد دولت را از مدرس خیابانی می پرسند.«
تالفی یک غیبت

در پاسخ به چرایی رأی منفی بهارستان اصولگرا به مدرس خیابانی، 
برخی دیگر معتقدند که این رأی، التیامی بود بر رنجشــی که از عدم 

حضور روحانی در مجلس به نمایندگان عارض شد...

فایننشال تایمز: 

دولت ترامپ از قطعنامه افراطی خود علیه ایران عقب نشینی کرد
سياست 2

گردشگری 8

چندوچون وام کرونایی دولت در گفت وگوی »توسعه ایرانی« با شماری از راهنمایان گردشگری؛

سفیران فرهنگی دیروز، فراموش شدگان امروز!

رئیس جمهور گفت: متأسفانه یکسری از افراد 
پیدا می شوند که قصد دلسرد کردن مردم را دارند 
و به مردم می گویند که دولت طرحی دارد که این 
طرح ممکن اســت در آینده موجب زحمت برای 
دولت بعدی شــود که این یک حرف کاماًل دروغ و 

بی اساس است.
به گزارش ایلنا، »حســن روحانی« در جلسه 
دیروز هیأت دولت گفت: کشور را در سخت ترین 
شرایط اداره می کنیم؛ شــرایط ما شرایط عادی و 
معمولی نیست و شرایط سختی است به طوریکه 
دشمنان ما فکر می کردند کمتر از چند ماه قدرت 
تاب آوری نخواهیم داشــت. امروز دو ســال و نیم 
است که دولت و ملت در کنار هم در برابر تهدید و 
فشار اقتصادی تروریستی علیه ملت ایران پابرجا 

ایستاده اند و مسیر و راه خودشان را ادامه می دهند.
وی افزود: مشکالتی هم وجود دارد، البته میدان 
جنگ مشکالتی هم دارد، زخمی شدن و شهادت 
هم وجود دارد؛ میدان جنگ اســت با ویژگی های 

خاص خودش.
روحانی افزود: اگر آمار رشد اقتصادی دولت با 
نفت را در ســال ۹۳ تا ۹۶ با یکدیگر مقایسه کنیم 
متوســط رشــد 5 درصدی و همچنین رشد 14 
درصد را در یکی از ســال ها نیز داشتیم، اما وقتی 
رشد اقتصادی با نفت را با رشد اقتصادی بدون نفت 
مخلوط کنیم منفی می شود و در نتیجه روزنامه ای 
یا نشریه ای می گوید دولت رشد اقتصادی نداشته 

است.
روحانی ادامه داد: دولت کشور را با رشد منفی ۷ 
درصد تحویل گرفته و کشور را در شرایط تحریمی 
با رشد 5 درصد اداره کرده است و در یکی از سال ها 
نیز با رشد 14 درصدی روبه رو بوده ایم. حتی رشد 
اقتصادی ما در ســال ۹۸، 1.1 بوده است. بنابراین 
باید توجه داشته باشیم که در زمین دشمن بازی 
نکنیم، دشــمن می خواهد به مردم القا کند که از 
لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به پیروزی و 

موفقیت رسیده است.
روحانــی در ادامه اظهــار کرد: مــا در عمل 
می خواهیم اثبات کنیم که دشمن دچار شکست 
شده است، بنابراین در بخش اقتصادی دولت همه 

توان خود را به کار گرفته کــه نقدینگی را کنترل 
کند و با تحریم نفتی شدیداً مقابله کند و نفت را با 
چارچوب فروش برساند؛ دولت قصد ایجاد تعادل 
در بخــش بودجه ای بین منابع و مخــارج را دارد؛ 
همچنین ایجاد ســرمایه مطمئن برای مردمی 
که آینده نگر هســتند، از دیگر اهداف و طرح های 

دولت است.
وی افزود: این مجموعه طرحی است که دولت 
و ستاد اقتصادی دولت در ضمن هفته های گذشته 
به تصویب رساند و در جلسه سران قوا مطرح کرد 
و بحث کرد و کلیات آن را به تصویب رساند و پس 
از مراحل نهایی این مصوبــه دولت آیین نامه های 

اجرایی نوشته خواهد شد.
روحانی بیان کرد: متأســفانه یکسری از افراد 
پیدا می شوند که قصد دلسرد کردن مردم را دارند 
و به مردم می گویند که دولت طرحی دارد که این 
طرح ممکن اســت در آینده موجب زحمت برای 
دولت بعدی شــود که این یک حرف کاماًل دروغ و 

بی اساس است.
وی ادامــه داد: ما امــروز که ایــن همه طرح 
پتروشــیمی افتتاح می کنیم؛ کسی می گوید که 
دولت در حال فعالیت به نفع دولت بعدی است؟ این 
حرف کودکانه و بچه گانه ای است؛ این دولت و آن 
دولت یعنی چه ؟ ما همه خادم مردم هستیم، این 
دولت منتخب مردم است و دولت بعدی نیز منتخب 
مردم است، ما باید در این شرایط سخت کشور را اداره 
کنیم. رئیس جمهور اضافه کرد: آن کسی که به طرح 
دولت ایراد می گیرد لطفاً بگوید راه حل چیست؛ با 
فحاشی و ردیف کردن جمالت درشت که مشکل 

کشور حل نمی شود.
وی اظهار کرد: ما به مردم عزیز قول داده ایم که در 
شرایط تحریم تسلیم نمی شویم و به این قول عمل 

کردیم؛ ما حقوق کارمند، کارگر و بازنشستگان را 
سر موقع پرداخت کردیم این دولت با برنامه ریزی 
اجازه نداده این حقوق ها یک روز تاخیر داشته باشد.
روحانی افزود: ما همه یک ملت هستیم و در برابر 
یک دشمن ایستاده ایم و در حال مقاومت هستیم؛ 
این حرف ها به چه معناست؟ دولت بعدی نیز از آن 
این ملت است. همین هفته 2۳ هزار هکتار زمین 
کشاورزی آماده شده با برنامه ریزی مدرن آبیاری را 
افتتاح می کنیم؛ اگر ما 2۳ هزار هکتار از زمین های 
کشاورزی آماده کرده ایم و حدود ۳۷ کیلومتر تونل 
برای این طرح حفر شده است، یک سرمایه گذاری 
عظیمی در مناطق مــرزی و غربی صورت گرفته 
اســت؛ ۸ میلیارد دالر برای آب در منطقه مرزی 
با اذن مقام معظم رهبری از صندوق توســعه ملی 

هزینه شده است.
روحانی گفت: دشمن علیه ایران ناموفق خواهد 
بود و بدانید که ایران در آنچه کــه انجام می دهد 
طبق قانون و بر اساس مصالح خود و منطقه پیروز 

خواهد بود.
وی با اشاره به حادثه انفجار لبنان، خاطرنشان 
کرد: مردم لبنان دچار خســارت عظیم و بزرگی 
شده اند. مردم عزیز لبنان در آنجا کشته و مجروح 
شده و کابینه آن دچار مشکل شده است. معتقدیم 
االن وقت سوءاستفاده از حادثه لبنان نیست؛ امروز 
وقت کمک به مردم لبنان است و همه باید به آنها 

یاری برسانند.
رئیس دولت دوازدهم با بیان اینکه جمهوری 
اســالمی ایران کمک خودش را از ساعت اول آغاز 
کرد دو فروند هواپیمای ۷4۷ فرستاد همین روزهای 
اخیر دوباره دو فروند هواپیما خواهد فرستاد، دارو 
تجهیزات و مواد مورد نیاز آنها را فرستاده ایم، گفت: 
همچنین تلفنی به رئیس جمهور لبنان قول دادم که 
اگر چیزی مورد نیاز آنها است بگویند تا به آنها کمک 
کنیم. حتی در بازســازی لبنان می توانیم به  آنها 
کمک کنیم.از سایر کشورها می خواهیم که به لبنان 
کمک کنند، لبنان احتیاج به آرامش دارد و مطمئن 
هســتیم مردم عزیز و قوی لبنان کــه در حوادث 
مختلف ســربلند بوده اند، در این حادثه هم موفق 

خواهند بود و از روزهای سخت عبور خواهند کرد.

خبر

روحانی در جلسه هیأت دولت:

برخی در داخل قصد دلسرد کردن مردم را دارند 


