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رئیس جمهور با بیان اینکه اگر کسی امروز مدعی شود، نظام 
و دولت ناکارآمد است و نتوانسته به مشکالت مردم توجه کند، 
سخنی ناصحیح و ناروا بر زبان آورده است، گفت: ما در شرایط 
بسیار سختی زندگی می کنیم، اما دست به دست هم داده ایم و 

از مشکالت عبور خواهیم کرد.
حسن روحانی صبح دیروز در جمع مردم شیروان، با تاکید 
بر اینکه عبور از این مشــکالت شــعار نیســت، بلکه بر اساس 
آمار و دالیل این سخن مطرح می شــود، خاطرنشان کرد: هر 
کشــوری که در مضیقه قرار می گیرد به دلیل کاهش درآمد، 
بدهی اش افزایش می یابد اما ما در مدت ۱۴ ماهی که در فشار 
شدید تحریم قرار گرفته ایم، بدهی خارجی دولت مان کاهش 
یافته است؛ در ســال ۹۶ بدهی خارجی ما ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون بوده اســت اما امروز این بدهی به ۹.۵ میلیارد رسیده 
 است و این کاهش بدان معناست که ملت ما ملتی پیروز و موفق 

بوده است.
رئیس جمهــور ادامــه داد: کاهش ۲۵ درصــدی بدهی 
خارجی دولت به این معناســت که با وجود اینکه در ســختی 
قــرار گرفته ایم، نــه تنها به ســمت بیگانــگان، خارجی ها و 
صندوق های بین المللی دســت دراز نکرده ایم، بلکه روی پای 
خود ایســتاده ایم و مخارج مان را در حد امکان تأمین کردیم 
 و در عین حال بخشــی از بدهی های ســال های گذشته را نیز 

پرداخت کردیم.
روحانی همچنین با اشــاره به میزان اشــتغال ایجاد شده 
طی ســال های گذشــته گفت: مســلماً امروز بیکاری یکی از 
مشکالت بزرگ کشور اســت و همه باید تالش کنیم تا جوانان 
 و مردان و زنان ما مشــغول به کار و تالش شــوند و از بیکاری 

فاصله بگیرند.
وی با بیان اینکه در کشــور همچنان بیــکاری وجود دارد، 
ادامــه داد: آمار بیــکاری در کشــور تا پارســال ۱۲.۱ درصد 
بود اما امروز این آمار به ۱۰.۸ درصد رســیده اســت و از بهار 
پارسال تا بهار امسال ۳۲۱ هزار اشــتغال ایجاد شده است که 
در این زمینه باید از مردم، کشاورزان، صنعتگران، کارآفرینان، 
کسبه و تمام کارگران تشــکر کنم؛ چرا که این اقشار بودند که 
 در کشــور اشــتغال ایجاد کردند و زمین را آباد و ما را از گندم 

خودکفا کردند.
رئیس جمهور با اشاره به مشــارکت و حضور اقشار مختلف 
جامعه در کمک رسانی به ســیل زدگان اخیر در کشور، گفت: 
دولت توانســت با کمک ملت بزرگ ایران در پناه قدرت الهی 

راهی را انتخاب کند که امروز بسیاری از مردم به خانه هایشان 
بازگشته اند و بسیاری از مردم که خانه هایشان ویران شده است، 

ان شاءاهلل تا پایان سال به خانه های خود باز خواهند گشت.
روحانی بیان کرد: در شرایط سخت ســیل اخیر همه ملت 
ایران و دســتگاه های مختلف دولتی و غیر دولتی در حد توان 
امکانات شان را بکار گرفتند و ملت شاهدند که امروز ما در کشور 
سختی داریم، اما دلمرده نیســتیم، بلکه دل زنده هستیم؛ ما 
امروز در کشور با مشکالت مواجه هستیم اما روحیه بلندی در 
برابر دشمنان خود داریم و در هوای گرم و سرد، روز روشن و شب 
تاریک در کنار یکدیگر هستیم و همه اقوام و مذاهب قومیت ها با 
هم برادر هستیم؛ امروز خدا راه وحدت، اتحاد، تعاون و کمک به 

یکدیگر را پیش روی ما قرار داده است.
 جز یکی دو کشور 

هیچ کشوری به آمریکا اعتنا نمی کند
روحانی با اشاره به حمایت کشــورهای مختلف از ایران در 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام گفت: جز یکی دو 

کشور هیچ کشوری به آمریکا اعتنا نمی کند.
با اشاره به اینکه ۱۴ ماه است که بزرگترین قدرت اقتصادی 
و نظامی دنیا ســخت ترین تحریم ها را علیه ملت ایران تحمیل 
کرده است، اظهار کرد: تحریم هایی که اگر علیه هر ملت دیگری 
انجام می شــد، آن ملت از پای در می آمد، امــا ملت قهرمان، 
مقاوم، غیور و هوشمند ایران در این ۱۴ ماه با قدرت مقابل آنها 

ایستادگی کردند.
وی افزود: آمریکا در هر مســیری که حرکت کرد چه مسیر 
اجتماعی، چه سیاسی و چه حقوقی شکست خورد. در سازمان 
ملل و اجتماعات گوناگون در هفته اخیر در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی هیچ کشوری به آنها اعتنا نکرد. در اجالس شورای 
حکام هم جز آمریکا و یکی دو کشور دیگر تمام کشورها از ایران 
حمایت کردند. این به معنــای موفقیت ملت و نظام جمهوری 

اسالمی ایران است.
رئیس جمهور خاطرنشــان کــرد: در دادگاه بین المللی که 
از آمریکا شــکایت کردیم، در مرحله اول آمریکا محکوم شد. 
افکار عمومی دنیا آمریکا را محکوم کــرد. آنها در منطقه ما در 
افغانستان، عراق، سوریه و یمن شکست خوردند. اگر کسی ادعا 
کند ملت ایران در سایه فشارهای وارده دچار تزلزل شده است، 

حرفی ناروا، ناصحیح و دروغ گفته است.
روحانی با بیان اینکه در ســفر به خراسان شمالی ۱۰ هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان پروژه افتتاح خواهد شد، اظهار کرد: علی 

رغم تمام مشکالت، تمام ســختی ها، طرح بزرگ اقتصادی و 
صنعتی شــمش آلومینیوم در جاجرم افتتاح می شود. در این 
طرح ۱,۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است. در حوزه 
برق و آب هم ۳,۷۰۰ میلیارد تومان طرح و پروژه افتتاح می شود. 
بخش فاز بخار و پســت برق نیروگاه گازی شیروان هم افتتاح 
می شود. ســد و کانال های انتقال آب در منطقه چندیر افتتاح 
می شود. با این افتتاح آبرسانی به ۳۰ روستا با جمعیت ۲۱ هزار 
نفر انجام شــده و آبیاری ۵۶۰ هکتار و اشتغال زایی ۲۵۰۰ نفر 

تأمین می شود.
 مدعیان شکست اقتصاد ایران در کاخ سفید،  

اشتباه می کنند
رئیس جمهور ادامه داد: در سال ۹۲ میزان تولید برق ما ۶۹ 
هزار مگاوات بوده است که امروز این میزان به ۸۱ هزار مگاوات 
رسیده، یعنی در ۶ سال ۱۲ هزار مگاوات برق اضافه شده است. 
آنهایی که می گویند ملت ایران از مســیر پیشرفت بازمانده و 
آنهایی که در کاخ سفید ادعا می کنند اقتصاد ایران را شکست 

می دهند، بدانند حرف شان اشتباه است.
روحانی خاطرنشــان کرد: در آغاز انقالب کشــور ۱۹ سد 
داشت. در ســال ۹۲، ۱۴۴ سد داشــتیم و االن ۱۷۹ سد ملی 
در کشور فعال است. یعنی در ۶ ســال گذشته ۳۵ سد تکمیل 

و افتتاح کردیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در این سفر ۸۱۱ میلیارد 
تومان طرح و پــروژه را آغــاز می کند، گفــت: بخش هایی از 
وعده های سفر سال ۹۴ به استان محقق شده و بخش هایی نیمه 
کاره است، اما به جای ۶۲۵ میلیارد تومان اعتبار وعده داده شده، 

۸۸۰ میلیارد تومان اعتبار پرداخت کرده ایم.
وی یادآور شــد: در تهران اســتاندار و مقامات اســتانی به 
ما گفتند که دو پروژه بزرگــراه بجنورد به گــرگان و راه آهن 
برای اســتان اهمیت زیادی دارد و ما هم تصمیــم گرفتیم تا 
پایان دولت دوازدهم این دو پروژه را تکمیــل کنیم. بنابراین 
۲۰۰میلیارد تومان بــرای بزرگراه بجنورد بــه گرگان و ۲۰۰ 
میلیارد تومان هم برای راه آهن جوین به اســفراین اختصاص 
 دادیم. یعنی در مجموع ۴۰۰ میلیارد تومان برای راه و راه آهن 

اختصاص دادیم.
روحانی در پایان با اشــاره به تخصیص هفت میلیارد تومان 
برای تکمیل پروژه های ورزشی اســتان، اظهار کرد: مجموعه 
 اعتبــارات تهیه شــده در این ســفر ۵,۵۰۰ میلیــارد تومان 

خواهد بود.

استاد دانشگاه جورج تاون گفت: اتهاماتی 
علیه ایران از سوی آمریکا مطرح می شود، اما در 
واقع هیچ اجماع جهانی در مورد این اتهامات 
وجود ندارد. از سوی دیگر چین و روسیه مدام 
از ایران حمایت می کنند و این شرایط را برای 
عمل کردن علیه ایران برای آمریکا ســخت 

می کند.
ایلهان گولدنبــرگ، تحلیل گر مســائل 
خاورمیانه و ایران و یکی از مشاوران در دولت 
اوباما، در گفت وگو با خبرنگار سیاســی ایلنا، 
با تاکید بر دیپلماســی برای کاهش تنش ها، 
نشست شــورای حکام را بیانگر میل جمعی 

برای حفظ برجام دانست.
ایلهان گولدنبرگ  در مورد تنش های حاضر 
گفت: چیزی که مشــخص اســت این است 
که تنش های میان ایــران و آمریکا با توجه به 
اتفاقات اخیر، در اوج خود اســت و با این حال 
امکان درگیری نظامی میــان ایران و آمریکا 
وجود ندارد؛ چرا کــه ترامپ خواهان جنگ با 
ایران نیســت و جنگ با ایران بسیار فاجعه بار 

خواهد بود.
این تحلیلگر مســائل خاورمیانــه افزود: 
اتفاقاتی که ما اخیرا شــاهد آن هستیم مانند 
کاهش تعهدات برجامی ایران و ســرنگونی 
پهپاد آمریکا نشــان دهنده این است که فشار 
حداکثری بر ایران جواب نداده است. از سوی 
دیگر ایران تاکنون صبر و خویشتن داری پیشه 
کرده اســت و اکنون صبرش تمام شده است 
و تصمیم گرفته اســت که اقدامات آمریکا را 

پاسخ دهد.
گولدنبرگ در ادامه صحبت هایش به تالش 
اروپا برای کمک به ایران اشــاره کرد و گفت: 
تالش های اروپا در واقع نشان دهنده این است 
که اروپا منتقد آمریکا است و می خواهد برجام 

را زنده نگه دارد. 
اما ما تاکنون اقدامات عملی در این زمینه 
را ندیدیم آن هم به این دلیل اســت که اروپا 
از آمریکا واهمه دارد و بــه دنبال خرید زمان 

هســتند تا با احتیاط برای نگه داشتن برجام 
قدم بردارنــد. وی در مورد آینــده آمریکا و 
ایران گفت: معتقدم که نمایندگان دموکرات 
خواهان بازگشت به برجام هستند و با روی کار 
آمدن رییس جمهور دیگری تصورم این است 
که شــرایط تغییر خواهد کرد. اما من بیش از 
بازگشــت به برجام بر بازگشت به دیپلماسی 
تاکید می کنم. ما از دیپلماسی دور شده ایم و 

این نگران کننده است.
وی در مورد احتمــال جنگ با ایران گفت: 
جنگ با ایران بسیار خطرناک است. معتقدم 
که اگر رییس جمهــوری دیگر از دموکرات ها 
انتخاب شــود، شــرایط متفاوت خواهد شد 
اما فعال تا هشــت ماه دیگر حداقل شــرایط 

دیپلماسی هم فراهم نیست. 
گولدنبرگ در ادامه به نشســت شــورای 
حکام اشاره کرد و گفت: این نشست نشان داد 
که برجام توافقی است که اکثریت آن را قبول 
دارند و به کارایی آن معتقد هستند و خواهان 
تدوام آن و تالش برای نجات آن هســتند و با 
آمریکا در مورد برجام هم رای نیستند و ترامپ 

در این خصوص تنهاست.
وی همچنیــن در مورد کاهــش تعهدات 
برجامی ایــران گفت: این تصمیــم ایران در 
واقع بیان گر راهکاری اســت تا از این طریق 
ایران اعضای برجــام را به اجــرای تعهدات 
خود در قبــال تهران وادار کنــد. این در واقع 
یک استراتژی اســت که ایران از آن استفاده 

کرده است.

خبرخبر

رئیس جمهور در جمع مردم شیروان:

ناکارآمدی دولت،  ادعایی نارواست
مشاور دولت اوباما در گفت و گو با ایلنا:

هیچ اجماع جهانی علیه ایران وجود ندارد 

در بررسی طرح اعاده اموال نامشروع 
مسئوالن رخ داد؛ 

جنجال در مجلس بر 
سر 100 میلیاردی ها

سياست 2

در ادامه بررسی طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع 
مســئوالن ابطحی، نماینده مردم خمینی شــهر دیروز در 
جلســه علنی مجلس پیشــنهاد الحاقی مبنــی بر اولویت 
رسیدگی دستگاه قضا به مسئوالنی که بعد از انقالب بیش 
از ۱۰۰ میلیارد تومان دارایی کســب کردند را مطرح کرد و 
گفت: برای آنکه این قانون ثمره عملی داشته باشد، با دوستان 
مشورت کردیم که قوه قضائیه اعاده اموال نامشروع را باید از 
کجا شروع کند؟ این اموال نامشروع از یک ریال تا چند هزار 

میلیارد تومان را شامل می شود.
نماینده اصولگرای مجلس گفت: ما می گوییم مقاماتی 
که بعــد از انقالب به پســت هایی در جمهوری اســالمی 
رســیدند و از ۱۰۰ میلیارد دارایی دارند،  اموالشــان مورد 
 بررســی قرار بگیرد و محاکمــات هم علنی برگزار شــود 
تا نام ب.ز و ... نباشــد. او افزود: بنده عمــدا درجه مجازات 
را ننوشــتم تا در مجلس تصمیم بگیریم. دوســتان برای 
اعتمادســازی قوه قضائیه و نظام به این مــاده رأی بدهید. 

یعنی ما قوه قضائیه را مکلف می کنیم که کار را شروع کند.
نباید سقف تعیین کنیم

صباغیان بافقی در مخالفت با این پیشنهاد الحاقی گفت: 
اینکه مــا بخواهیم علنی بودن دادگاه را بــرای اموال باالی 
۱۰۰میلیارد تومــان تعیین کنیم و اعــدادی ذکر کنیم، با 

قانون سنخیتی ندارد...

این بار؛ کسری بودجه و تشدید تحریم ها بهانه  شد؛

تداوم مصوبات کاغذی در حذف یارانه دهک های برخوردار
چرتکه 3

همين صفحه

رئیس جمهور در جمع مردم شیروان:

ناکارآمدی دولت،  ادعایی نارواست


