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رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان:

۳هکتارازجنگلهای
»ِگلاِسپید«بویراحمد

درآتشسوخت

 »صحنه هایی از یک جدایی«؛ 
درخشان و غافلگیرکننده است

نمایشخوِد»زندگی«
درالیهایعمیقتر

عادتی که پرسپولیس را به اوج رسانده است
یکهتازیبایک-هیچ!

گزارش »توسعه ایرانی« از دور تازه تنش های 
ونزوئال در آستانه انتخابات اپوزیسیون 

قطببندیقدرتها
درکاراکاس!

طرح »هر ایرانی، یک تلویزیون اینترنتی« 
ناقض قانون اساسی شناخته شد
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صداوسیمامتصوراست؟
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سياست 2

 عمویی به نقل از صالحی:

علت قطعی حادثه نطنز 
مشخص شده است

سياست 2

 برادر قاضی منصوری:

 به نظر ما او
ترور شده است

با ايلنا همراه شويد
خبرگزاريکارایران»ایلنا«
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 بهارستان با حمله های تند به ظریف، 
جنگ با پاستور را رسما آغاز کرد؛

پذیرایی مفصل 

سياست 2

اولین حضور محمدجواد ظریف در مجلس یازدهم به تنشی کشید 
که در واقع آغاز رســمی جدال علنی میان پاســتور و بهارستان شد تا 
جایی که پس از آن، سوال از روحانی با 130 امضا تقدیم هیأت رئیسه 
مجلس شد و برخی از نمایندگان استیضاح او را نیز نزدیک اعالم کردند.

در ال به الی اظهارات ظریف، فریاد »دروغگو«، »دوست نداریم دروغ 
بشــنویم« برخی از نمایندگان چنان باال گرفت که ظریف ناگزیر بود 
لحظاتی را سکوت کند تا این سر و صداها آرام شود. نهایتا او در میان این 
همهمه اکتفا کرد به اینکه به طعنه به مجلس اصولگرا بگوید: »ممنون 

از میهمان نوازی شما.«
وزیر امور خارجه پس از آنکه پشت تریبون قرار گرفت با شرحی از 
تحول در دنیای کنونی از تغییر مفاهیم مربوط به روابط بین الملل سخن 
گفت و سپس با اشاره به سیاست ایران در قبال آمریکا تاکید کرد: »یکی 
از اقداماتی که آمریکا انجام می دهد، فشار بر دوستان ایران و هدف قرار 
دادن منافع ایران در منطقه اســت که این حوزه هم نیازمند به توجه 

ویژه ما هست.«
صحبت های ظریف به گفتن از اتحاد و انسجام درونی هم رسید و با 
تاکید بر اینکه سیاست خارجی حوزه دعوای جناحی و گروهی نیست، 
گفت: »سیاست خارجی در قانون اساسی در حوزه اختیارات مقام معظم 
رهبری است و سیاست های کلی نظام در حوزه سیاست خارجی را مقام 
معظم رهبری تعیین می کنند. این یعنی اجتناب از دوگانه ســازی و 

دعوای داخلی در حوزه سیاست خارجی.«
دل پُر نمایندگان

بعد از صحبتهای ظریف، نوبت به اظهارات نمایندگان رســید که 
همگی با انتقادهای تند به ظریف و وزارت خارجه او را سیبل هجمه های 

خود کردند. شاید تنها ذبیح اهلل اعظمی...

چرتکه 3

 تب بازار با 15 هزار مسکن بی صاحب، بورس تشنه و...؛ عرق می کند؟ 

استیالی دالالن بر نظام عرضه و تقاضا

رئیس جمهور گفت: با وجود شرایط ســخت به وجود آمده ناشی از 
جنگ اقتصادی با دشمنان در دو ســال گذشته، آرزوی دیرینه مردم و 
نخبگان در تحقق اقتصاد بدون نفت پی ریزی شده و با وجود تالطم ها و 
تکانه های شدید اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه و شیوع ویروس 
کرونا، روند شاخص های اصلی اقتصاد کشور در بخش تولید و صادرات 

به خوبی پیش می رود.
به گزارش ایلنا،  حسن روحانی دیروز در جلسه ستاد اقتصادی دولت، 
با با بیان اینکه در این جنگ اقتصادی دشمنان و بحران ناشی از شیوع 
ویروس عالم گیر کرونا، مردم در شرایط سختی قرار گرفته اند و دوران 
دشواری را طی می کنیم، افزود: همه ما با احساسی که نسبت به وطن، 
نظام و انقالب داریم با شکیبایی در مقابل مشکالت و سختی ها مراحل 
رســیدن به هدف مهم اقتصاد بدون نفت را طی می کنیم و پیروزی در 
این مسیر نیازمند وحدت، انسجام و همراهی همه اقشار گروه ها و مردم 

است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه دشمنان این مردم و سرزمین در یک 
عملیات روانی پیچیده با تشدید فشارهای اقتصادی به دنبال به شکست 
کشاندن تجربه اقتصاد بدون نفت در کشور ما هستند، گفت: از یک طرف 
مشــکل برای صادرات نفت ما بوجود آورده اند و با حداکثر توان مانع از 
انتقال دارایی هایمان به داخل کشور می شوند و از طرف دیگر شبانه روز 
القاء می کنند سیاست های اقتصاد بدون نفت موفق نبوده و اقتصاد ایران 

تحت تحریم های اعمال شــده در حال شکست است و نشانه های آن را 
هم نه شاخص های اصلی که صرفاً نوسانات قیمت برخی کاالها و نرخ ارز 
اعالم می کنند. در حالی که شاخص های اصلی نشان از عدم توفیق آنان 

در شکست ایران دارد.
روحانی افزود: تبیین و تحلیل موفقیت های کشور در مقابله با تحریم  
و تحقق اقتصاد بدون نفت، نه تجلیل از موفقیت های دولت بلکه تکریم 

عزت و مصالح ملی است.
رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت نقش دستگاه های تبلیغی و رسانه ها 
به ویژه صدا و ســیما و فضای مجازی در مقابله با جنگ روانی دشمنان، 
افزود: رســانه ها و دســتگاه های تبلیغی باید با اقدامات هوشــمندانه 
و با اطالع رســانی، آگاهی بخشــی و قــدرت اقناع باال، اجــازه ندهند 
 مردم اســیر عملیات روانی و القائات دشــمنان در مورد اقتصاد کشور 

قرار گیرند.
روحانی با بیان اینکه طی ســه سال گذشــته با اعمال تحریم های 
ظالمانه، نبود صادرات نفت و مشــکالت ایجاد شــده در مورد وصول 
دارای های ارزی ایران در خارج از کشــور، قیمت ارز کنترل شده است، 
گفت: در ماه های گذشته با مسدود شدن مرزها به دلیل شیوع ویروس 
کرونا وقفه ای در صادرات و واردات کاال ایجاد شد اما ملت شریف ایران 
مطمئن باشند که با بازگشت مبادالت تجاری به روال قبل از کرونا، در 
ماه های آینده بازار صادرات و واردات به حالت طبیعی بازخواهد گشت و 

به یک ثبات در اقتصاد و بازار ارز خواهیم رسید.
در این جلســه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز 
و برنامه ریزی های در دست اقدام این بانک برای مدیریت بازار ارز ارائه 

کرد.
عبدالناصر همتی با اشاره به روند مثبت صادرات نفت و فرآورده های 
نفتی و نیز صادرات غیرنفتی، اقدامات بانک مرکزی برای برگشــت ا رز 
صادرکنندگان و نیز  استفاده از منابع مسدودی ارزی در خارج از کشور 

را تشریح کرد.
رئیس جمهور نیــز اقدامات فــوری بانک مرکــزی جهت کنترل 
و مدیریــت بــازار ارز و ضــرورت برگشــت هرچه ســریع تر ارزهای 

صادرکنندگان به چرخه اقتصاد را مورد تاکید قرار داد.

خبر

روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

اقتصادکشورتحتمدیریتقراردارد


