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رییس جمهوری بــا بیان این کــه تحریم ها 
بزودی برداشته خواهد شد، گفت: با اجرایی شدن 
تصمیمات مهمی که با رییس جمهورِی آذربایجان 
اتخاذ کرده ایم، مردم شاهد تحول بسیار مثبتی در 

مناطق مرزی شمال غرب خواهند بود. 
به گزارش ایرنا، حسن روحانی دیروز در هفتاد و 
چهارمین افتتاح طرح های ملی و در حاشیه افتتاح 
ِ طرح های سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که 
به صورت ویدئو کنفرانســی برگزار شد، با اشاره به 
افتتاح های امروز اظهار کرد: از آغاز سال ۹۹ افتتاح 
پنج شنبه ها را آغاز کرده ایم و امروز 70 و چهارمین 
افتتاح است. این عالمت بسیار خوبی برای جهانیان 
است. نخستین عالمت این است ایران مرکز سرمایه 
گذاری و تولید است و مردم ایران عالقه مند به آبادانی 

کشور خود هستند.
رییس دولت تدبیر و امید ادامه داد: ۶۲۱ طرح 
در حال اجرا است و  ۲۴۸ هزار میلیارد تومان برای 
این طرح ها سرمایه گذاری شده است و ۵۳ درصد 
این طرح ها اجرایی و عملیاتی شده است و تا پایان 

سال و سال آینده ادامه می یابد و به افتتاح می رسد.
وی بــا مهم خواندن ســرمایه گــذاری مردم 
خاطرنشــان کرد: اگر مردم به آینده کشور و سود 
سرمایه گذاری خود امید نداشته باشند، فقط در 
مناطق آزاد  ۲۴۸ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
نمی کنند و روزانه در مناطق زیادی در سراسر کشور 

سرمایه گذاری می شود.
رییس دولت تدبیر و امبد با قدردانی از ایستادگی 
مردم در این مدت،تصریح کرد: ایستادگی و مقاومت 
مردم علی رغم رنج، سختی و مشکالتی که در این سه 
سال و نیم تحمل کرده اند، در تاریخ منطقه بی نظیر و 
در جهان کم نظیر بوده است. کاخ سفید با ظلم خود 
ملتی را سه و نیم سال به طور کامل محاصره کرد و  
دیگران هم از ترس کاخ ســفید دست روی دست 

گذاشتند و کمک نکردند.
روحانی ادامه داد: حرفی که مسوولین وزارت 
دارایی آمریکا سه روز پیش اعالم کردند که ما از فردا 
آماده ایم که تحریم را روی واکسن کرونا برداریم، 
یعنی این تروریست ها کامال اعتراف می کنند همه 
چیز را بر روی این مردم بستند. تمام فعالیت های 
بانکی را قفل کردند و حاال بعد از ماه ها دولت جدید 

معتقد است که باید تحریم را کنار بگذارد و بارها هم 
گفته که طرح تحریم غلط بوده است.

  امروز 8 هزار میلیارد تومان طرح افتتاح شد
وی با بیان این که تا روز آخر این دولت افتتاح ها را 
ادامه خواهیم داد و نشان خواهیم داد که مردم تا چه 
حد سرافراز در زمینه توسعه کشور تالش می کنند، 
گفت: امروز در مناطق آزادطرح های بسیار زیادی 
افتتاح شد. ۸ هزار میلیارد تومان طرح افتتاح شد. 
مجموعا با آنچه که سرمایه گذاری و  کلنگ زنی شد 
70 هزار میلیارد تومان بود. این که در یک روز شاهد 
70 هزار میلیارد تومان در بخش افتتاح و سرمایه 

گذاری باشیم  نشان از عظمت این ملت است. 
روحانی با قدردانی از عملکرد مناطق آزاد گفت: 
در دولتهای یازدهم و دوازدهم مناطق آزاد از مناطق 
وارد کننده به مناطق  تولید کننده و صادر کننده 
تبدیل شــدند.  این مناطق تبدیل به پل ارتباطی 
بین ایران و همسایگان و کشورهای مختلف شدند. 
این که امروز در مناطق آزاد در فکر ایجاد بورس بین 
المللی، بانک آبشور هستند، نشان دهنده این است 

که مناطق آزاد ما در مسیر توسعه و پیشرفت است.
رییس جمهــوری با تاکید بر ایــن که مناطق 
آزاد در سرمایه گذاری خارجی باید پیشران باشد 
گفت: ســرمایه گذاری خارجی همه جا در کشور 
انجام خواهد گرفت. ان شــاءاهلل به زودی تحریم 
برداشته می شود و سرمایه های خارجی به سمت 
ایران سرازیر خواهد شــد. اما مناطق آزاد شرایط 
خاص خود را دارند بنابراین در زمینه جذب سرمایه 
خارجی باید پیشران باشند و شاهد فعالیت بیشتر 
در طول هفته های آینده و در دولت سیزدهم باشیم.

مردم به آینده کشور امیدوار هستند
روحانی همچنین در جریان بهره برداری از پروژه 
ها و پس از ارائه گزارش دبیر شورای عالی مناطق 

 عضو جبهه ایســتادگی با اشــاره به پیروزی 
رئیســی در انتخابات به تحلیل دولــت آینده و 
شــرایط آن پرداخت و تاکید کرد که باید دولتی 
ائتالفی شکل بگیرد و نمایندگان نیز نباید وکیل 

و الدوله باشند. 
حسین کنعانی مقدم تحلیلگر مسائل سیاسی 
در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره وعده های آقای 
رئیسی درباره برجام و فضای مجازی با بیان اینکه 
قطعاً دوره رقابت ها تمام شد و دوره رفاقت ها آغاز 
شده است، اظهار داشت: قاعادتاً دولت آقای رئیسی 
باید دولتی قدرتمند، ائتالفی، چابک و کارآمد باشد 
و از همه نیروهای کارآمدی که می توانند مشکالت 
کشور را حل کنند، بهره گیرد و از همکاری همه 

نیروهای موثر استفاده کنند.
وی افزود: آقای رئیســی باید در جلســه اول 
هیئت دولــت برنامه کوتاه مــدت، میان مدت و 
درازمدت ارائه دهد؛ در برنامه کوتاه مدت باید در 
بحث مسائل معیشتی و اقتصاد مردم و وعده هایی 
که در ارتباط با مسائل اقتصادی دادند، راهکارها 
و راه حل ها را به وزرا ابالغ کنند تا بر آن اســاس به 
وعده های خودشان عمل کنند؛ درباره سیاست 
خارجی به نظرم باید تا تعیین وزیر خارجه و گرفتن 
رای اعتمــاد از مجلس منتظر بمانیــم و ببینیم 
شرایط به چه سمتی است، اما فکر می کنم پیش از 
پایان دولت آقای روحانی پیش نویس موافقتنامه 
با ۵+۱ در رابطه با ادامه برجام به توافق برســد اما 
امضای نهایی آن برای دولت آقای رئیسی می ماند 
و مجوزی که ایشــان باید از مجلس و رهبری در 

مورد شرایط و نحوه ادامه کار اخذ کند.
دبیرکل حزب سبز درباره تمایل رئیسی برای 
ادامه برجام اظهار داشت: بی شک و حتمی برای 
پایان دادن به تحریم ها و فشــارهای حداکثری 
در قالب برجام یا رفع کــردن تحریم ها اقتصادی 
تالش خواهند کــرد، اما چیزی که هســت در 
سیاســت خارجی قطعاً آقای رئیسی پیرو نقشه 
راهی خواهد بود که توسط مقام معظم رهبری و 
سیاست های ابالغی است و نمی تواند از خودش 
ابتکار عملی را به عنوان راه جدیدی باز کند، مگر 

 اینکه بخواهد تاکتیک های متفاوتی را اجرا کند.
وی درباره حضور افراد تندرو در کابینه دولت آینده 
خاطرنشــان کرد: به عنوان دبیرکل حزب سبز و 
مجموعه ای که در شورای ائتالف و شورای وحدت 
در مساله انتخابات حضور داشتند، یکی از مسائلی 
که به جد دنبال خواهم کرد و از دیگر احزاب هم به 
عنوان یک مطالبه خواهم خواست، این است که 
همانطور که آقای رئیسی گفتند یک دولت ائتالفی 
و فراجناحی شکل دهند، در غیر این صورت به نظر 
می رسد که کار ایشان به مشکالت زیادی مواجه 

خواهد شد.
کنعانی مقدم درباره ترکیب هیئت دولت اظهار 
داشت: دولت رئیســی باید فراجناحی، کارآمد، 
چابک، جهادی و انقالبی باشد اگر این فاکتورها را 
در نظر بگیرد، وزرای خود را با این محور را انتخاب 

خواهد کرد.
وی درباره احتمال حضور برخی از نمایندگان 
در کابینه رئیســی و بدون نماینده ماندن برخی 
حوزه ها، تاکید کرد: مخالف این هستم که افراد 
از مجلس به دولت بروند؛ به اندازه کافی نیروهای 
کارآمد داریم اگر این افراد دغدغه ای برای کمک 
به آقای رئیســی دارند، بهتر است که مجلس را 
هماهنگ کنند. با توجه به اینکه قوای کشــور 
در قانون اساسی مستقل هســتند، مخالف این 
هستم که وکالی ما وکالی دولتی یا وکیل الدوله 
شوند، باید وکیل المله باقی بمانند و سعی کنند 
مجلس را به عنوان بازویی محکم، قوی و نظارتی 
با تصویب قوانین برای رفع موانع به کار گیرند. اگر 
بنا باشد مجلس ما بله قربان گوی دولت باشد، اول 

فاجعه است.

تحلیلگر اصولگرا، گفت: آقای رئیســی 
از ابتدایــی کــه آمدنــد وارد انتخابــات 
شدند از ایشان حمایت شــد اما خودشان 
شــخصاً عضــو هیــچ جریــان و جناحی 
نیســتند. به صراحت هم گفتنــد که من 
مســتقل آمده ام بنابراین ایشــان وامدار 
هیــچ جریانی نیســت؛ نــه اصولگرایان، 
 نه شــورای ائتــالف، نه شــورای وحدت، 

نه جبهه پایداری. 
ناصــر ایمانــی تحلیل گــر اصولگرا در 
گفت وگو با ایلنا، در خصوص احتمال حضور 
نمایندگان مجلس در کابینه رئیس جمهور 
منتخب، گفت: در ابتدا باید به این نکته توجه 
کنیم که حضور نماینــدگان در دولت های 
قبلی هم مســبوق به سابقه اســت و اتفاق 
تازه ای نیســت؛ در نتیجــه از این مجلس 
هم احتمــال دارد یک یا دو نفــر به دولت 
بروند، یعنی اگــر هم اتفــاق رخ بدهد، به 
 صورتــی نخواهد بــود که بــر کار مجلس 

تاثیر بگذارد.
وی افــزود: اما هنوز بــرای پرداختن به 
چنین مســاله ای خیلی زود اســت و اصال 
هیچ چیز مشخص نیست. تنها احتمال این 
مساله وجود دارد که البته طبیعی هم است.

این فعال سیاســی اصولگرا درخصوص 
احتمال حضور جبهه پایــداری در دولت، 
اظهار داشــت: باید صبر کنیم تــا ببینیم 
آقای رئیسی چه تصمیمی خواهند گرفت. 
اما نکته ای کــه باید به آن توجه شــود این 
اســت که ایشــان وامدار هیــچ جریانی 
 حتی اصولگرایان هم نیســت، چه برســد 

به جبهه پایداری.
وی ادامه داد: آقای رئیســی از ابتدایی 
که آمدند و وارد انتخابات شــدند، از ایشان 
حمایت شد اما خودشان شخصاً عضو هیچ 

جریان و جناحی نیستند. 
به صراحت هم گفتند که من مســتقل 
آمده ام بنابراین ایشان وامدار هیچ جریانی 

نیســت؛ نه اصولگرایان، نه شورای ائتالف، 
نه شــورای وحــدت، نه جبهــه پایداری و 
نــه .... . بنابراین خودشــان آزادانه تصمیم 
خواهند گرفت، ممکن اســت یکی دو نفر 
هم از نزدیــکان جبهه پایــداری در دولت 
ایشــان حضور داشــته باشــند اما اینکه 
 گفته شــود »پایداری دولت را می گیرد« 

چنین چیزی نیست.
ایمانی در پاسخ به ســوالی درخصوص 
رویکرد احتمالی دولت ســیزدهم نسبت 
به مســاله برجام، بیان کــرد: در این رابطه 
نیازاســت به دو نکته توجه داشته باشید؛ 
نکته اول اینکه آقای رئیســی در مناظره ها 
هم گفتند که برجام یک قرارداد بین المللی 
اســت و ما هم بــه قراردادهــای خودمان 
پایبند هســتیم و نکته دوم این اســت که 
 هرکســی کــه در کشــور رئیس جمهور 
شــود، الجــرم باید مســاله برجــام را به 
صورت جدی نــگاه و حل کنــد. تحریم ها 
ظلمی اســت که دارد نســبت به کشــور 
اعمال می شــود. لــذا ممکن اســت یک 
دولتی با هر رئیس دولتــی روی کار بیاید 
 و بخواهــد بی توجه بــه مســاله برجام و 

تحریم ها باشد؟ 
وی در پایــان تصریــح کــرد: اکنــون 
ملــت ایــران در حــال زجــر کشــیدن 
از تحریم هــای ظالمانه هســتند و حتما 
باید جزو اولیــن کارهــای رئیس جمهور 
ا  یــن مشــکل ر یــن باشــد کــه ا  ا

حل کند.

خبرگفتوگوخبر

روحانی: 

تحریم ها بزودی برداشته می شود
کنعانی مقدم در گفت وگو با ایلنا: 

اگر مجلس »بله قربان گوی« دولت  منتخب 
باشد، اوِل فاجعه است

تحلیلگر اصولگرا :

 رئیسی اعالم کرد مستقل آمده و 
وامدار هیچ جناحی نیست 

پدیده ای که گاوهای باردار را به سمت کشتارگاه ها روانه کرده است؛

قاچاق کاه؛ افسانه یا واقعیت؟!

سياست 2

چرتکه 3

ابراهیم رئیسی در نشست خبری:

شرایط به نفع مردم 
تغییر می کند 

اولین نشست خبری ابراهیم رئیسی، پس 
از پیروزی در انتخابات ریاســت جمهوری 
با موضــوع »تبیین برنامه هــای کلی دولت 

سیزدهم« برگزار شد.
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور منتخب در 
این نشست اعالم کرد که با اعتماد به نیروی 
انسانی به ویژه جوانان و ذخایر ارزشمند کشور 
ان شاء اهلل وضعیت و شــرایط به نفع مردم و 
برای گشایش در زندگی مردم تغییر می کند. 
وی با بیــان اینکه حماســه ۲۸ خرداد 
امســال به دنبال حماســه هایی اســت که 
مردم عزیزمــان در مقاطــع مختلف خلق 
کردند، گفت: حضــور مــردم پیامی برای 
همه دشمنان داشــت. این حضور با معنا و 
گسترده با وجود شرایط کرونا، دشمنی های 

 بســیار و ایجــاد جنــگ روانــی دشــمن 
انجام گرفت.

پیام انتخابات وحدت و انسجام ملی بود
وی ادامه داد: حضور ملــت بزرگ ایران 
در انتخابات که با ســاعت ها ایســتادن پای 
صندوق رای انجام گرفــت، با وجود برخی از 

گله مندی ها از شرایط انجام گرفت.
رئیسی با اشاره به پیام های مختلف حضور 
مردم در انتخابات افزود: یک پیام، پیام وحدت 
و انسجام ملی بود. پیام دیگر ضرورت تغییر 
در وضعیت و شــرایط اقتصــادی و زندگی 
مردم بــود. پیام ملت ایران مبارزه با فســاد، 
فقر، تبعیض و در یک کلمه اجرای عدالت در 
تمام شئون زندگی مردم بود. پیام ملت ایران، 

پافشاری بر ارزش های انقالب...

الگوبرداری از کشورهای موفق و دولت های رفاه ضروری است؛
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