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تنش دو همسایه پس از کشته شدن افسران گارد
مرزی عراق در حمله پهپادی ترکیه

مردم میتوانند به اندازه
توان خود «نفت» بخرند

شبیخونعلیهمناسباتی
که به مو بند است!

سیاست 2

اولینبیاعتمادیمجلسیازدهمبهانتخابروحانی؛

بادموافقبهسمت
«صمت»نوزید

جهان 3

فایننشال تایمز:

دولت ترامپ از قطعنامه افراطی خود علیه ایران عقبنشینیکرد

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  254نماینده حاضر 140 ،نفر به وزیر شدن حسین مدرس خیابانی
در وزارتخانه صمت رأی منفی دادند 10 .نفر ممتنع بودند و  104نفر
هم موافق؛ بدین ترتیب وزارتخانهای که توأمان هم مسئولیت صنعت
را به دوش دارد و هم معدن و تجارت را ،همچنان بیوزیر 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 کارچاقکنها 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 رســولینژاد ،نماینده
فیروزکوه که در موافقت با مدرس خیابانی صحبت میکرد ،با اشاره به
ادعاهای مخالفان ،گفت« :برخی سوالهایی که نمایندگان اکنون از
مدرس خیابانی میپرسند همان سوالهایی است که ما با  ۱۹۴امضا به
ی کاش هیأت رئیسه
هیأت رئیسه دادیم تا از رئیسجمهور بپرسیم و ا 
محترم اجازه میداد مطرح شود ،چرا که امروز همکاران نماینده همه
مشکالت و عملکرد دولت را از مدرس خیابانی میپرسند».
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...
سیاست 2
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ایمنسازی فضاهای شهری؛
ایدهآلی که محقق نشد؛

تهران شهر امنی برای
زنان نیست
شهرنوشت 6

نگاه به دربی حذفی از زاویه دو مربی

فینالترین نیمهنهایی!
آدرنالین 7

میرسلیم:

زیر نظر قالیباف
اشتباهات مهمی رخ
داده است
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چرا جرایم رانندگی
اشتباهی ثبت میشوند؟
شهرنوشت 6

مکرون در گفتگوی تلفنی با روحانی:

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

سفیران فرهنگی دیروز ،فراموششدگان امروز!

خبر

روحانی در جلسه هیأت دولت:

برخی در داخل قصد دلسردکردن مردم را دارند

رئیسجمهور گفت :متأسفانه یکسری از افراد
پیدا میشوند که قصد دلسرد کردن مردم را دارند
و به مردم میگویند که دولت طرحی دارد که این
طرح ممکن اســت در آینده موجب زحمت برای
ال دروغ و
دولت بعدی شــود که این یک حرف کام ً
بیاساساست.
به گزارش ایلنا« ،حســن روحانی» در جلسه
دیروز هیأت دولت گفت :کشور را در سختترین
شرایط اداره میکنیم؛ شــرایط ما شرایط عادی و
معمولی نیست و شرایط سختی است به طوریکه
دشمنان ما فکر میکردند کمتر از چند ماه قدرت
تابآوری 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
ایستادهاندومسیروراهخودشانراادامهمیدهند.
ویافزود:مشکالتیهموجوددارد،البتهمیدان
جنگ مشکالتی هم دارد ،زخمی شدن و شهادت
هم وجود دارد؛ میدان جنگ اســت با ویژگیهای
خاصخودش.
روحانی افزود :اگر آمار رشد اقتصادی دولت با
نفت را در ســال ۹۳تا ۹۶با یکدیگر مقایسه کنیم
متوســط رشــد  ۵درصدی و همچنین رشد ۱۴
درصد را در یکی از ســالها نیز داشتیم ،اما وقتی
رشداقتصادیبانفترابارشداقتصادیبدوننفت
مخلوطکنیممنفیمیشودودرنتیجهروزنامهای
یا نشریهای میگوید دولت رشد اقتصادی نداشته
است.
روحانی ادامهداد:دولتکشوررابا رشد منفی۷
درصد تحویل گرفته و کشور را در شرایط تحریمی
با رشد ۵درصد اداره کرده است و در یکی از سالها
نیز با رشد  ۱۴درصدی روبهرو بودهایم .حتی رشد
اقتصادی ما در ســال ۱.۱،۹۸بوده است .بنابراین
باید توجه داشته باشیم که در زمین دشمن بازی
نکنیم ،دشــمن میخواهد به مردم القا کند که از
لحاظ اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی به پیروزی و
موفقیترسیدهاست.
روحانــی در ادامه اظهــار کرد :مــا در عمل
میخواهیم اثبات کنیم که دشمن دچار شکست
شده است ،بنابراین در بخش اقتصادی دولت همه
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توان خود را به کار گرفته کــه نقدینگی را کنترل
کند و با تحریم نفتی شدیدا ًمقابله کند و نفت را با
چارچوب فروش برساند؛ دولت قصد ایجاد تعادل
در بخــش بودجهای بین منابع و مخــارج را دارد؛
همچنین ایجاد ســرمایه مطمئن برای مردمی
که آیندهنگر هســتند ،از دیگر اهداف و طرحهای
دولتاست.
وی افزود :این مجموعه طرحی است که دولت
وستاداقتصادیدولتدرضمنهفتههایگذشته
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 آییننامههای
اجرایینوشتهخواهدشد.
روحانی بیان کرد :متأســفانه یکسری از افراد
پیدا میشوند که قصد دلسرد کردن مردم را دارند
و به مردم میگویند که دولت طرحی دارد که این
طرح ممکن اســت در آینده موجب زحمت برای
ال دروغ و
دولت بعدی شــود که این یک حرف کام ً
بیاساساست.
وی ادامــه داد :ما امــروز که ایــن همه طرح
پتروشــیمی افتتاح میکنیم؛ کسی میگوید که
دولتدرحالفعالیتبهنفعدولتبعدیاست؟این
حرف کودکانه و بچهگانهای است؛ این دولت و آن
دولت یعنی چه ؟ ما همه خادم مردم هستیم ،این
دولتمنتخبمردماستودولتبعدینیزمنتخب
مردماست،مابایددراینشرایطسختکشوررااداره
کنیم.رئیسجمهوراضافهکرد:آنکسیکهبهطرح
دولت ایراد میگیرد لطفاً بگوید راه حل چیست؛ با
فحاشی و ردیف کردن جمالت درشت که مشکل
کشورحلنمیشود.
ویاظهارکرد:مابهمردمعزیزقولدادهایمکهدر
شرایطتحریمتسلیمنمیشویموبهاینقولعمل

کردیم؛ ما حقوق کارمند ،کارگر و بازنشستگان را
سر موقع پرداخت کردیم این دولت با برنامهریزی
اجازهندادهاینحقوقهایکروزتاخیرداشتهباشد.
روحانیافزود:ماهمهیکملتهستیمودربرابر
یک دشمن ایستادهایم و در حال مقاومت هستیم؛
این حرفها به چه معناست؟ دولت بعدی نیز از آن
این ملت است .همین هفته  ۲۳هزار هکتار زمین
کشاورزیآمادهشدهبابرنامهریزیمدرنآبیاریرا
افتتاحمیکنیم؛اگرما ۲۳هزارهکتاراززمینهای
کشاورزیآمادهکردهایموحدود ۳۷کیلومترتونل
برای این طرح حفر شده است ،یک سرمایهگذاری
عظیمی در مناطق مــرزی و غربی صورت گرفته
اســت؛  ۸میلیارد دالر برای آب در منطقه مرزی
با اذن مقام معظم رهبری از صندوق توســعه ملی
هزینهشدهاست.
روحانیگفت:دشمنعلیهایرانناموفقخواهد
بود و بدانید که ایران در آنچه کــه انجام میدهد
طبق قانون و بر اساس مصالح خود و منطقه پیروز
خواهدبود.
وی با اشاره به حادثه انفجار لبنان ،خاطرنشان
کرد :مردم لبنان دچار خســارت عظیم و بزرگی
شدهاند .مردم عزیز لبنان در آنجا کشته و مجروح
شدهوکابینهآندچارمشکلشدهاست.معتقدیم
االنوقتسوءاستفادهازحادثهلبناننیست؛امروز
وقت کمک به مردم لبنان است و همه باید به آنها
یاریبرسانند.
رئیس دولت دوازدهم با بیان اینکه جمهوری
اســامی ایران کمک خودش را از ساعت اول آغاز
کرددوفروندهواپیمای ۷۴۷فرستادهمینروزهای
اخیر دوباره دو فروند هواپیما خواهد فرستاد ،دارو
تجهیزاتوموادموردنیازآنهارافرستادهایم،گفت:
همچنینتلفنیبهرئیسجمهورلبنانقولدادمکه
اگرچیزیموردنیازآنهااستبگویندتابهآنهاکمک
کنیم .حتی در بازســازی لبنان میتوانیم ب ه آنها
کمککنیم.ازسایرکشورهامیخواهیمکهبهلبنان
کمککنند،لبناناحتیاجبهآرامشداردومطمئن
هســتیم مردم عزیز و قوی لبنان کــه در حوادث
مختلف ســربلند بودهاند ،در این حادثه هم موفق
خواهندبودوازروزهایسختعبورخواهندکرد.

گردشگری 8

دیدگاه ما با آمریکا درباره
تحریم تسلیحاتی کامال
متفاوت است
سیاست 2

