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»استیضاح« روحانی، اصولگرایان را دو شقه کرد؛

 تب تند در قم 
 و عرق سرد 

در بهارستان

سياست 2

ظاهرا انشقاق در اردوگاه اصولگرایان بر سر »بودن یا نبودن« روحانی 
باال گرفته است؛ عده ای در قم همایش استیضاح! راه انداخته اند و عضو 
هیأت رئیسه مجلس هم در بهارســتان خبر از منتفی شدن استیضاح 

روحانی می دهد. 
استیضاح روحانی از همان بدو تشکیل مجلس یازدهم، نقل دهان 
بهارستان نشینان شد تا اینکه مقام معظم رهبری آب پاکی را روی دست 
ایشــان ریختند و برای چندمین بار اعالم کردنــد که دولت تا آخرین 

لحظه باید بر سر کار بماند و به وظایف خود عمل کند. 
در روزهای گذشته اما بعد از آنکه مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در 
توئیتش، حکم به اعدام روحانی داد، بحث استیضاح رئیس جمهوری 
دوباره باال گرفت. خود ذوالنوری که طرح استیضاح حسن روحانی را 
پیگیری می کند، اعالم کرد که استیضاح رئیس جمهور از دستور کار 

مجلس یازدهم خارج نشده و به قوت خودش باقی است. 
او با بیان اینکه پرونده استیضاح دســت بنده است، عنوان کرد که 
۴۴ نفر این طرح را امضا کرده اند، ولی ۱۱ نفر امضایشان را پس گرفتند. 
ذوالنوری از نمایندگان خواســت اســتیضاح را امضــا کنند تا اوضاع 

نابسامان فعلی با استیضاح آقای رئیس جمهور سامان پیدا کند.
احتماال آن همایش در قم هم پیرو همین درخواســت برگزار شده 
است. برای همایش استیضاح پوستری طراحی شد با عکس دستی که 

مانند رأس یک هرم باال آمده و...

سخنگوی دولت:

ايران قصد ندارد به مسابقه تسلیحاتی در منطقه بپیوندد
سياست 2

 جوالن شایعات در بازارها

ورق در  بازار  ارز  برگشت

فرمانــده معظــم کل قــوا در پیامــی به 
مناســبت هفته نیروی انتظامــی از زحمات 
 و تالشــهای کارکنــان خــدوم ایــن نیرو 

قدردانی کردند.
، متــن پیــام  یلنــا بــه گــزارش ا
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای کــه بــه 

 فرمانــده نیــروی انتظامــی ابــالغ شــد،
 به این شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
سردار اشتری؛

 ســالم من را به همــه کارکنــان خوب 
و زحمت کــش و خــدوم نیــروی انتظامی 

برســانید. مردم عزیــز ما قــدر دان زحمات 
 و تالش هــای بی وقفــه خدمتگــزاران بــه 
خود و کشور هستند. و امروز اقتدار و مهربانی 
را توأمان در نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران احساس می کنند و از ابتکارات ناجا در 

برخورد با منکرات استقبال می کنند.

 رئیس جمهور تاکید کرد: حفظ سالمت و جان مردم اولویت اول است. 
دولت تمام توان خود را برای حمایت از سالمت مردم به کار خواهد گرفت 
و دستگاه های مسئول موظف هستند هماهنگی الزم را در چرخه تولید، 
پخش و توزیع فراهم کنند تا دسترسی مطمئن و سریع مصرف کننده در 

سراسر کشور حاصل شود.
حســن روحانی، دیروز در یکصد و هفتاد و پنجمین جلســه ستاد 
هماهنگی اقتصــادی، پــس از گزارش رئیــس کل بانــک مرکزی و 
وزرای صنعت، معــدن و تجارت و اقتصــاد و امور دارایــی از وضعیت 
اقتصادی کشــور در شــش ماهــه نخســت و اقدامــات برنامه ریزی 
شــده بــرای مدیریــت بخــش پولــی، ارزی و تجــاری کشــور در 
ماه هــای باقیمانده ســال، گذر از شــرایط کنونی اقتصــادی با هدف 

 کم کردن فشــار بر اقشــار کم برخــوردار را بــه عنوان هــدف اصلی 
دولت امکان پذیر دانست.

روحانی گفت: در شــرایط خــاص کنونی، اســتفاده از ظرفیت ها و 
سازوکارهای اقتصادی کشــور و اتخاذ تدابیر ویژه برای تامین کاالهای 
اساســی مردم و مواد اولیه کارخانجات و مقابله بــا تحریم های ظالمانه 
دشمن که به قصد فلج کردن تولید و اقتصاد وضع شده اند، از اولویت های 

برنامه اقتصادی دولت است.
رئیس جمهور تمهیدات الزم در حوزه سیاســت های تجاری کشور، 
تامین منابع الزم برای ادامه طرح های عمرانی کشــور با فروش سهام، 
دارایی های مــازاد دولت و اوراق، اصــالح قانون مالیات هــا، مدیریت 
نقدینگی برای کاهش نرخ تورم و جهت گیری به سمت تولید را از دیگر 

راهبردهای اقتصادی دولت برشمرد.
 روحانی ضمن اشــاره به دیگر برنامه های دولت برای برقراری ثبات 
در بازار ارز و کاال و کنترل گرانی افزود: اولویت بندی واردات متناســب 
با جریان درآمــدی ارزی و اتخاذ تدابیر ویژه در خصــوص ارز حاصل از 
صادرات برای نیازهای تولیدی و وارداتی کشور بر اساس تجارب ماه های 
اخیر از جمله اقدامات مهم دولت در حوزه سیاســت های ارزی و کاالیی 

کشور است.
رئیس جمهور با اشاره به وضعیت و شرایط تامین اقالم اساسی مورد 
نیاز مردم و تامین دارو در کشــور گفت: در وضعیت فعلــی، با امکانات 
موجود، دلیلی برای محدودیت در تامین کاالهای ضروری و دارو وجود 
ندارد. دستگاه های ذیربط در تامین کاال و دارو موظف و مکلف هستند با 

تالش مضاعف، دسترسی مردم به این کاالها را فراهم کنند.

خبر

خبر

قدردانی رهبر انقالب از تالش های کارکنان نیروی انتظامی

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

 دلیلی برای محدودیت در تامین کاالهای ضروری و دارو وجود ندارد
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