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شهرداری از حالت شعاری خارج شود
غالمحس��ین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران س��ازندگی گفت: شفاف بودن 
عملکرد ش��هرداری فرع بر این اس��ت که کاری انجام ش��ود و بعد بگویند که در آن 
فسادی صورت نگرفته، لذا اگر شهردار کاری برای شهر تهران انجام ندهد، دلیلی ندارد 
که دم از ش��فافیت بزند.اگر ادعا کنیم که تنها هدفمان در شهرداری شفافیت است، 

یعنی کاری را فراموش کرده و حرف های شعاری می زنیم.  باشگاه خبرنگاران
 جناب ش��هردار اسبق، شما که مدام درباره اداره شهرداری نظر می دهید کاش 

به پرونده خودتان و شورای شهر نخست رجوع می :ردید و می دیدی که آن زمان که وقت 
عمل بود چه بر سر شهر و شورا آوردید! و چه کردید با اعتماد مردم به مسئوالن! شما که 
به شهردار توصیه می کنید کارهای نمایشی نکرده و ادای شفاف سازی در نیاورد کاش به 
دوستان هم حزبی تان می  گفتید که در مسیر موفقیت می توان بدون نقد قبلی ها! با تکیه 

به داشته ها موفق بود و ماندگار شد.

احزاب
برجام تصمیم رهبری بود نه روحانی!

رس��ول منتجب نیا فعال اصالح طلب و قائم مق��ام حزب اعتماد ملی گفت: به 
ف��رض که برجام تصمیم بدی باش��د، این تصمیم نظام ب��وده و همه تا به حال 
مدعی بوده و هستند که برجام تصمیم نظام بوده است. آقایان می دانند که نظام 
ترکیبی از مقام معظم رهبری، رؤس��ای سه قوه، وزیران، کارشناسان و امثال آن 

اس��ت. بنابر این بحث رئیس جمهور نیست. اگر قرار به عذرخواهی است کل نظام 
باید عذرخواهی کند؛ نه رئیس جمهور!  جماران

 نظیر این اتفاق و مواضع منتجب نیا، در رخدادهای صدر اس��الم و ماجرای جنگ 
صفین هم اتفاق افتاد. که افرادی گول قرآن های بر نیزه رفته معاویه را خوردند و با قبول 
حکمیت و مجبور کردن امیرالمؤمنین)ع( به پذیرش آن؛ خواسته خود را به پیش بردند 
اما پس از مش��خص ش��دن افتضاحی که به بار آورده بودند به ناگاه از این گفتند که این 

علی)ع( بوده که حکمّیت را پذیرفته و او هم باید مثل ما توبه کند!  مشرق

وتوش بدون ر
فشار آوردن به دولت به بهانه برجام خالف مصالح کشور است

سیدرحیم ابوالحسنی رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه 
برجام برای کشور دستاوردهای مختلفی داشته است، گفت: مخالفان دولت دنبال 
دس��تاویزی علیه دولت هس��تند، در حالی که باید مواضع گذش��ته خود را مرور 
کنند. فشار آوردن به دولت به بهانه برجام خالف مصالح کشور است. برجام یک 

عامل ایجاد آرامش در داخل کش��ور بود. پنج سال پیش کشور با بحران اقتصادی 
روبه رو بود که بخش��ی از دلیل این بحران، روانی و بخش��ی از آن واقعی بود و برجام 

توانست این عامل روانی را از بین ببرد.  ایسنا
 جناب آقای ابوالحس��نی می  گفتید در زمان مذاکرات صحبت نکنید تا مذاکره دچار 
اختالل نشود، بعد از امضای برجام هم منتقدان را با برچسب های کاسب تحریم و بی شناسنامه 
و دارای چشمانی نابینا! راندید و نگذاشتید منتقدان منطقی نقدها و راهکارهای خود را بیان 

کنند. می شود بگویید چه زمانی وقت انتقاد است؟! و چه زمانی بر آزادی بیان معتقدید؟!

گالیه

پاسخگویی به مردم در دنیا و آخرت
اگر هر یک ما تخطی کنیم از آن خواستی که ملت 
دارد و آن خواستش اسالم است و احکام اسالم، اگر هر 
ی��ک از ما تخطی کنیم عالوه بر آنکه در محضر خدای 
تب��ارک و تعالی در آن روزی که همه وارد می ش��وند و 
حساب است در کار، جوابی نداریم، همین مردم هم در 
همین جا به حس��اب می رسند. اینها نمی گذارند که - 
آنجا حسابش علی حده ]است [ - همین مردم در همین 
جا، شمایی که اآلن به مقام ریاست جمهور رسیدید اگر 
فردا - خدای نخواسته - تخطی کنید از آن راهی که راه 
ملت است و راهی که اسالم پیش پای همه ما گذاشته 
اس��ت، همین س��یزده میلیون و زیادتر که به شما رای 

دادند و اعتماد به شما کردند بر می گردند.

سخنرانی در مراسم تنفیذ حکم ریاست 
جمهوری آقای رجایی )نصیحت به مسئوالن(
۱۱ مرداد 60

مخاطب شمایید

فردوسی ایران را سروده
صفح��ه منتس��ب به رهب��ر معظم انق��الب با 
انتش��اری پیام��ی از ایش��ان به مناس��بت روز 
بزرگداش��ت فردوس��ی به روز رسانی ش��د: بزرگداشت 
فردوسی. رهبرانقالب: من با شاهنامه مأنوسم. حکمت 
شاهنامه ی حکیم ابوالقاسم فردوسی، حکمت اوستایی 
نیست؛ حکمت قرآنی است. اگر کسی به شاهنامه دقت 
کند، خواهد دید فرودس��ی ایران را س��روده، اما با دید 
یک مسلمان؛ آن هم یک مسلمان #شیعه. بیان زندگی 
قهرمان ها و پهلوان ها و شخصیت های مثبت مثل رستم 
و اس��فندیار در شاهنامه، در اندیشه های اسالمی ریشه 
و ظه��ور و بروز دارد. عکس آن، ش��خصیت های منفی 
مث��ل تورانی ها یا بعضی از س��الطین، مثل کیکاووس 
شخصیت هایی هس��تند که در تفکر اسالمی به وضوح 
کوبیده ش��ده اند. بنده به عنوان عقیده ی شخصی، او را 
منع نمی کنم. این احساس از هنرمند غیرقابل تفکیک 
اس��ت که لّب احساس��ات خود را با زب��ان ویژه ی هنِر 
خودش بیان کند. این احس��اس گاه��ی نه ارتباطی به 
فک��ر دارد، نه ارتباطی به فرهن��گ دارد، نه ارتباطی به 
س��نت ها دارد، ن��ه ارتباط��ی به عقی��ده دارد؛ هنرمند 
احساس��ی دارد که می خواهد آن را بیان کند؛ این هیچ 
مانع��ی ن��دارد و هی��چ مخالفتی با این نیس��ت؛ لیکن 
آن جایی که می خواهی��م ایده یی را بیان کنیم، به نظر 
من هنر یکی از بهترین چیز هایی اس��ت که می ش��ود 

تفکرات اسالمی را با آن بیان کرد. 72/6/10

 انتقال سفارت آمریکا به قدس
نابودی رژیم صهیونیستی را تسریع می بخشد

علی اکبر والیتی مش��اور بین الملل رهبر معظم 
انق��الب با انتش��ار تصوی��ری از اعتراضات ملت 
مظلوم فلسطین نوش��ت: این اقدام ش��رم آور در انتقال 
س��فارت آمریکا به یکی از مقدس تری��ن اماکن مذهبی 
مسلمانان برای رسمیت بخشیدن به جایگاه غیرقانونی و 
اشغالی رژیم صهیونیستی تنها چهره ظلم و اشغالگری را 
نمایان تر کرد که روند اضمحالل رژیم صهیونیس��تی را 
تسریع خواهد بخشید. بازگشت به سرزمین مادری که از 
سوی رژیمی ستمگر و کودک کش اشغال شده خواسته 
به حقی است که روزی محقق خواهد شد و فلسطینیان 
همواره در برابر اقدامات جنایتکارانه اسرائیل با پشتیبانی 
آمری��کا و برخی متحدین مرتج��ع منطقه ای مقاومت و 
ایس��تادگی نموده و خواهند کرد. ای��ن ظلم و جنایتی 
آش��کار در برابر دیدگان جهانیان از س��وی دولتی شکل 
می گیرد که همواره از تروریس��م و ب��ر هم زدن صلح و 
ثب��ات منطقه ای با حمایت از افراط و تکفیر و سیاس��ت 
تضعیف و تجزیه کشورهای اسالمی همه نوع جنایت را 
انج��ام داده اند، هر چند که در این مس��یر موفق نبوده و 
نخواهن��د بود. به نظر می رس��د دولت آمریکا که همواره 
مدع��ی حفظ صل��ح در جهان به رهبری خود اس��ت با 
اقدام��ات ماجراجویانه، خودس��رانه و ب��ر خالف تمامی 
موازین بین المللی ترامپ از جمله انتقال سفارت به قدس 
ش��ریف، خ��روج از برج��ام، ترغی��ب و تش��ویق برخی 
کشورهای منطقه در راستای تضعیف کشورهای اسالمی، 
نقض متعدد و مکرر تعهدات و توافقنامه های بین المللی 
و... تنها در جهت تش��دید تنش ها و بر هم زدن صلح و 
ثبات در منطقه و بلکه جهان پیش می رود، هر چند که 
ب��ه تعبیر مقام معظم رهبری باید بدان��د دوران بزن در 
رویی تمام شده اس��ت. قدس متعلق به همه مسلمانان 

جهان است و متعلق به مسلمانان خواهد ماند.

تست غیرت
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس 
شورای اسالمی نوشت: راه اندازی  سفارت آمریکا 
در  بیت المق��دس اهدافی فراتر از ایجاد یک دفتر عادی 
س��فارتخانه دارد!  آمریکا در حال تست میزان تعصب و 
غی��رت  اع��راب اس��ت و اگر ج��واب خ��ودش را بگیرد 
 خاورمیانه را به شیوه خودش اشغال و اعراب و  اسالم را 

نابود می کند!

سیاست مجازی

ت اول
نوب

آگهى مناقصات عمومى شماره
118,119,120,121,122,123-م–97« يك مرحله اى»

 شركت آب و فاضالب روستايى
 استان اصفهان

كميسيون معامالت شركت آب و فاضالب روستايي استان اصفهان

شركت آب و فاضالب روستايى اصفهان در نظر دارد مناقصات عمومى به شرح جدول ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 

مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . 
تاريخ انتشار مناقصه در سايت  : ساعت 14 صبح روز دو شنبه1397/02/31

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 19 روز دوشنبه تاريخ 1397/03/07
مهلت زمانى ارائه پيشنهاد :  ساعت 19 روز  پنج شنبه تاريخ 1397/03/17

زمان بازگشايى پاكت ها : ساعت 9 روز شنبه تاريخ 1397/03/19

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاى الف :
    آدرس: اصفهان – بزرگراه خرازى – چهار راه جهاد – شركت آب و فاضالب روستايى استان اصفهان – دبيرخانه مركزى

   تلفن تماس : 32363066- 031 و 32364061-031 داخلى 250 ( اداره امور حقوقى و قراردادها)
 اطالعات سامانه ستادجهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركزتماس  : 41934-021 دفترثبت نام : 021-88969737 

و 85193768-021 دفتر اصفهان : 75-32645870-031 داخلى 3299-3296
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، درسايت سامانهwww.setadiran.ir بخش”ثبت نام/ پروفايل تامين كننده/      مناقصه گر“ 

www.Abfar-isfahan.irموجوداست.ضمناً آگهي درسايت شركت آب و فاضالب روستايى استان اصفهان به نشاني
وپايگاه اطالع رساني مناقصات به نشاني IETS.MPORG.IRدرج گرديده است. 

شناسه آگهى: 175770

مبلغ برآورد دستگاه(ريال)رشته ورتبه موردنظرعنوان مناقصهرديف
نوع اعتبارتضمين(ريال)

1
تهيه مصالح و اجراى خط انتقال آب و احداث مخازن بتنى و ساختمانهاى 

ايستگاه پمپاژ و برق و كلر زنى به همراه تاسيسات مربوطه در مجتمع  روستايى 
كوهستان- بهارستان نائين–97-118

حداقل رتبه 5 حقوقي در 
85,771,896,1944,289,000,000رشته آب

اسناد خزانه اسالمى+ 
اوراق مشاركت+ 

بخشى به صورت نقدى

تهيه مصالح و اجراى عمليات اصالح و توسعه شبكه توزيع آب روستاى هفتومان 2
شهرستان خور و بيابانك-97-119

حداقل رتبه 5 حقوقي در 
اسناد خزانه اسالمى+ 5,350,441,624268,000,000رشته آب

اوراق مشاركت

تهيه مصالح و اجراى عمليات اصالح و توسعه شبكه توزيع آب روستاى عروسان 3
شهرستان خور و بيابانك-97-120

حداقل رتبه 5 حقوقي در 
اسناد خزانه اسالمى+ 4,587,354,839229,500,000رشته آب

اوراق مشاركت

تهيه مصالح و اجراى خط انتقال ّآب از اراضى كشاورزى تا روستاى آب پونه 4
شهرستان تيران و كرون – 97-121

حداقل رتبه 5 حقوقي يا 
اسناد خزانه اسالمى+ 13,614,519,801181,000,000 حقيقى در رشته آب

اوراق مشاركت

5
تهيه مصالح و اجراى خط انتقال آب به روستاهاى احمد آباد و جوزار شهرستان 
بوئين و مياندشت به همراه احداث مخزن 50 مترمكعبى و حصار كشى محوطه- 

97-122

حداقل رتبه 5 حقوقي يا 
اسناد خزانه اسالمى+ 13,374,320,701169,000,000 حقيقى در رشته آب

اوراق مشاركت

تهيه مصالح و حفارى چاه آب شرب به روش دستى در مجتمع 41 روستايى 6
(ايستگاه پمپاژ افجان) شهرستان تيران و كرون -97-123

حداقل رتبه 5 حقوقي 
يا 1 حقيقى  در رشته 

كاوشهاى زمينى
اسناد خزانه اسالمى+ 2,190,844,818109,600,000

اوراق مشاركت

آگهى مناقصه (نوبت اول) عمومى 
واگذارى بخش خدمات شهرى    

شهردارى كالله درنظر دارد باستناد مجوز شماره 133 مورخه 97/2/3 
شوراى محترم شهر كالله بخش خدمات شهرى ( نظافت سطح شهر و 
جمع آورى زباله) و قسمتى از فضاى سبز سطح شهر كالله را بصورت 
حجمى از طريق مناقصه عمومى به بخش خصوصى و شركت هاى واجد 

شرايط واگذار نمايد.
ادارى روز چهارشنبه مورخ  تا آخر وقت  1) مهلت قبول پيشنهادات 

97/3/9 مى باشد.
 2) شركت كنندگان در مناقصه ميبايستى مبلغ-/700/000/000 ريال 
بصورت ضمانتنامه بانكى و يا واريز به حساب سپرده شهردارى به شماره 
سيبا ملى 0106464486001 بابت سپرده شركت در مناقصه واريز و ضميمه 

درخواست خود نمايند.
3) شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود.

4) برندگان مناقصه در صورت انصراف و عدم عقد قرارداد سپرده نفرات 
اول – دوم و سوم به ترتيب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد و شركت 

كننده متعهد مى گردد كه اعتراضى در اين خصوص ننمايد.
5) زمان بازگشائى پاكت هاى شركت كنندگان در مناقصه 2 روز پس 
از اتمام مهلت شركت در مناقصه (بند 1 ) در محل دفتركار شهردار مى 

باشد.
يا خدمات شهرى  مالى  امور  به  بيشتر  اطالعات  به  نياز  6)در صورت 

شهردارى مراجعه گردد.

عبدالحميد حق شناس – شهردار كالله

چاپ اول

قرار است سخنگو، پاسخگوی سخنــــگو گروه رویکرد 
همه رسانه ها باشد، قرار است صدای مخالف را خفه 
نکند، قرار است در دولت تدبیر و امید کسی لکنت 
زب��ان نگیرد، رئیس دولت تدبی��ر و امید به همین 
منظور در آغاز فعالیتش پناه برد به خدا از بس��تن 
ده��ان منتقد! ب��رای همین بع��د از 12 ماه انتظار 
می نویسیم که اگر هر س��وء تفاهم و مشکلی بود و 
ی��ا همان کمبود فضا که روز نخس��ت به ما عنوان 
شد، را باور کرده باشیم و زود قضاوت نکرده باشیم. 
دیر نوشتیم که یکسال است دعوتمان نمی  کنند، تا 
متهم به قضاوت زود و کسب منافع!! که بهتر است 
این موضوع باز نش��ود، نشویم. اما سخنگو در غیاب 
صدایی که برید چه گف��ت؟! این را از ایلنا برایتان 
منتق��ل می کنیم که ب��از متهم به غ��رض ورزی و 
کینه توزی شخصی نشویم! ببینید چه مقدار رعایت 

می کنیم و چه مقدار این رعایت ها دیده می شود!
محمدباق��ر نوبخت گفت: اگر منافع مان ایجاب 
کند از برجام خارج می ش��ویم و غنی س��ازی را از 
زی��ر ٤ درصد به ب��االی 20 درصد و ی��ا هر آنچه 
می خواهیم می رس��انیم. وی در نشس��ت خبری با 
اش��اره به برخی حوادث بین المللی از جمله انتقال 
سفارت آمریکا به قدس و تصمیم ترامپ برای خروج 
از برجام، اظهار داش��ت: نخست رفتار غیرعقالنی و 
غیرسیاسی ترامپ در خروج از برجام بود که عکس 
العم��ل آن بالفاصل��ه از س��وی رئیس جمهور داده 
شد. س��خنگوی دولت در پاسخ به سوالی پیرامون 
اظهارات موگرینی مبنی بر قول روحانی برای باقی 
ماندن در برجام، با رد این موضوع، اظهار داش��ت: 
آق��ای رئیس جمهور موضع خ��ود را بصورت کامال 
روش��ن درباره برجام اع��الم کردن��د. آمریکایی ها 
می خواس��تند ما از برجام خارج ش��ویم تا علیه ما 
اجماع��ی بوجود بیاورند، اما نه تنها علیه جمهوری 
اسالمی ایران اجماعی ایجاد نشد، بلکه اجماع علیه 
آمریکا و رژیم صهیونیستی بعنوان تنها حامی آنها 

در خروج از برجام بوجود آمد.
 اما نگفت آن س��خن موگرینی برای تضمین 
روحانی برای خارج نشدن از برجام صحیح است یا نه!

وی اف��زود: رخ��داد دیگر مربوط ب��ه جنایات 
بزرگ و خونینی اس��ت که از س��وی رژیم اشغالگر 
با حمایت همه جانبه آمریکا در فلس��طین در حال 
وقوع اس��ت، ظرف چند روز گذشته دست این دو 
رژیم به خون ٥٩ نفر از فلسطینی آغشته و 2771 
نفر نیز مجروح ش��دند. دولت جمهوری اس��المی 
ایران ضم��ن محکومیت ش��دید ای��ن جنایات از 
مجامع جهانی بویژه ش��ورای امنیت سازمان ملل 

انتظار دارد تا نسبت به این اقدامات از سوی رژیم 
صهیونیس��تی و حمای��ت آمریکا به نحو مناس��بی 
عکس العم��ل نش��ان دهن��د. قطعا وج��دان بیدار 
جهانی نظاره گر این اتفاقات اس��ت. رژیم هایی که 
در ادع��ا مطالبی را بیان می کنند اما در عمل برای 

حداقل های حقوق بشر ارزشی قائل نیستند.
 بابت حمایت جدی از فلس��طین به داشتن 

چنین سخنگوی انقالبی ای به خود می بالیم.
س��خنگوی دولت در پاسخ به سوالی پیرامون 
اظهار نظرهایی درخصوص خروج آمریکا از برجام، 
تصریح کرد: در بیانیه دولت با صراحت و شفافیت 
به نکاتی که مطرح می شود پاسخ داده شد. االن به 
هیچ وجه وقتی برای این نیس��ت تا ذهن مسئولین 
دیپلماس��ی کش��ور را که هم اکنون در کشورهای 

دیگر در حال رایزنی هستند را مشغول کنیم.
 اما نگفت دقیقا کی و سواالت را بپرسیم، در 
حین مذاکره، بعد از امضای قرارداد، قبل از تصویب 
مجلس، بعد از تصویب مجلس؟! بعد از خارج شدن 

یک عضو نامطلوب دیگر؟! دقیقا کی نقد کنیم؟!
وی اف��زود: راج��ع به برج��ام دو موضع کامال 
منطقی وجود دارد یکی این است که برجام فارغ از 
اینکه تصمیم درس��ت یا نادرستی بوده، آیا بصورت 
اجماعی اجرا شده است یا خیر؟ که همه می دانند 
برجام هم در مجلس شورای اسالمی مورد بررسی 
ق��رار گرفت و هم نکات مق��ام معظم رهبری تحت 
عن��وان باید ها و نبایدهای برجام لحاظ ش��د. نکته 
دوم این است که آیا تصمیمی که اتخاذ شد تصمیم 
درس��تی بود یا خیر؟ باید برای پاسخ به این سوال، 
به س��ال 1٣٩2 برگردیم. در آن س��ال با یک اتهام 
واهی پرونده کش��ورمان به آژانس و شورای حکام 
رفت که در آنجا تایید شد و به شورای امنیت رفت 
و چند قطعنامه علیه ما صادر شد و حتی دوستان 

ما هم هیچ کدام از آنها را وتو نکردند.
 االن اگر از برجام خارج شوید با وجودی که 

حق با شماست چنین رخ نمی دهد؟!
س��خنگوی دولت با بیان اینکه همین که اتهام 
نادرست فعالیت هسته ای نظامی ایران را توانستیم 
از میان برداریم، خود یک دس��تاورد بس��یار بزرگ 

اس��ت، تاکید کرد: به محض اینکه ترامپ از برجام 
خارج ش��د، آنها انتظار داش��تند ایران هم از برجام 
خارج ش��ود، اما شاهد هس��تیم که خانم موگرینی 
مواضع��ی علیه او اتخ��اذ می کند. وی با اش��اره به 
اینکه همه مباحث مربوط به برجام در شورای عالی 
امنیت ملی مورد بحث قرار گرفت، است ادامه داد: 
اگ��ر منافعمان ایجاب کند و ببینیم مضرات حضور 
در برج��ام بیش از منافعش اس��ت، از برجام خارج 
می شویم و غنی س��ازی را از زیر ٤ درصد به باالی 

20 درصد و یا هر آنچه می خواهیم برسانیم.
 کاش منافعمان از شکایت نکردن از امریکا بابت 

زیر پا گذاشتن مصوبه سازمان ملل را هم بگویید!
نوبخ��ت با بیان اینکه بارها رهبری نس��بت به 
مردان دیپلماس��ی ما به نیکی ی��اد کردند، گفت: 
تاریخ روحانی را به خاطر ش��جاعت و خدمتی که 

در این مقطع به کشور کرد، تکریم خواهد کرد.
 امیدواریم.

نوبخت در پاسخ به س��والی درخصوص افزایش 
نرخ ارز در بانک ها، تصریح کرد: اینکه در بانک ها غیر از 
نرخ ٤200 تومانی ارز دیگری ارائه شود قطعا نادرست 

است و اگر چنین چیزی بوده قطعا گزارش بدهید.
 کاش سری به میدان فردوسی بزنید!!

سخنگوی دولت درخصوص گزارش کمیسیون 
تحقیق و تفح��ص مجلس در م��ورد دو تابعیتی ها، 
اظهار داشت: وزارت اطالعات از سوی دولت موظف به 
پیگیری این مسئله بود. دولت با توجه به قانون، اقدام 
خودش را انجام می دهد و هر موردی هم وجود داشته 
باشد برابر قانون با آن برخورد خواهد کرد. وی در مورد 
وجود نام فرزندان برخی از مس��ئولین در لیس��ت دو 
تابعیتی ها، گفت: )اول می خندد و معتقد است شاید 
پسرعمویشان هم دوتابعیتی باشد...( سربسته می گویم 
که بخشی از ابزارهایمان را سوزاندیم. وقتی در تحریم 
هستیم از مسیر اصلی نمی توان کاری از پیش برد و 
گاهی به علت بغضی که عده ای نسبت به دولت دارند 

به منافع ملی ضربه می زنند.
 یعنی دور زدن تحریم ها به وس��یله فرزندان 
مس��ئوالن! پس بفرمایید امثال باب��ت زنجانی فرزند 

کیست؟!

نوبخت در پاس��خ به سوالی درخصوص مصوبه 
مجلس برای عدم تامی��ن هزینه افطاری از بودجه 
عمومی، اظهار داشت: مصوبه قانونی را ابالغ کردند 
تا دستگاه ها برای صرفه جویی از برگزاری مراسمات 
افطاری در هتل ها و صرف هزینه از بودجه کش��ور 
خ��ودداری کنند. در طول س��ال درخواس��ت های 
مختلفی از س��وی گروه ها و اقش��ار می ش��ود که با 
رئیس جمهور قراری داش��ته باش��ند، برخی از این 
مالقات ه��ا در ماه مبارک رمضان برگزار می ش��ود. 
امس��ال نیز به جهت ضرورت اجرا می ش��ود اما به 
هیچ وجه از منابع دولتی مورد نظر مجلس شورای 

اسالمی استفاده نخواهد شد.
 کال ض��رورت ط��رح ای��ن س��وال را متوجه 

نمی شویم با پوزش از خبرنگار حاضر!!!
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه ب��ا بیان اینکه 
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش 
از ٥ میلیارد دالر ثبت سفارش واردات انواع کاال انجام 
شده است، ادامه داد: بانک مرکزی درخصوص تحقق 
ارز ب��ا تغییر نرخ ٤ هزار و 200 تومان برای هر دالر 
نیز رقم مشابهی را گزارش داد. درخصوص خدمات 
هم در سر فصل های مس��افری، دانشجویی و اعزام 
بیمار مشکلی وجود ندارد، منتهی بخش دیگری از 
خدماتمان که در بازار رسمی تعریف نشده اند، ستاد 
اقتصادی دولت کارگروهی را برای رفع نیازهای این 

بخش مامور کرده است. 
 از صادرات چه خبر؟!

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درخصوص 
خروج آمریکا از برج��ام و اعمال تحریم های ثانویه 
و سرنوش��ت FATF نیز گفت: ما در بحث مبارزه 
با پولشویی براساس سیاس��ت های خودمان، قانون 
مبارزه با پولشویی را داریم و در آن چارچوب اقدام 
خواهیم ک��رد. در این زمینه بای��د موضع آمریکا و 
 FATF اتحادی��ه اروپا را از هم ج��دا کنیم چراکه
فقط مختص آمریکا نیست. قانون مبارزه با پولشویی 
ایج��اب می کند که ما مس��یری را طی کنیم و این 

مسیر را نباید به رفتار آمریکا گره بزنیم.
 می شود براساس قوانین خودمان به قاعده ای 
بین المللی بپیوندیم؟! تعریف ما با جهان از شناخت 

تروریست متفاوت است این را چه می کنید؟!
نوبخت در پاسخ به س��والی درخصوص برنامه 
دولت برای مقابله با فشار ناشی از بازگشت تحریم ها 
به کش��ور، تصریح کرد: قطعا فش��ارها و مشکالتی 
خواهد بود، اما جمهوری اس��المی فلج نخواهد شد 
و مس��ائل را مدیریت خواهیم ک��رد و تدبیر و عقل 
این است که در شرایط سخت مدیریت ها را داشته 
باشیم و همه کسانی که در دولت هستند در دوران 
دفاع مقدس فعال بوده اند و می توانیم در هر شرایطی 
کش��ور را اداره کنی��م و از این مرحل��ه عبور کنیم. 

رویکرد ما اصالح طلبانه و صلح طلبانه است.
 کاش راهکار دقیقتان را می گفتید به جای 
وعده هایی که نش��ان داده ش��ده محقق نمی شود، 

مانند اطمینان خاطر از گران نشدن دالر!
وی در پاس��خ به س��وال دیگ��ری درخصوص 
کاه��ش درآمده��ای نفت��ی در صورت بازگش��ت 
تحریم های این صنعت، گفت: بودجه سایه و بودجه 
اضطراری را از مهر س��ال گذش��ته که ترامپ روی 
کار آم��د تدوین کردیم. یک��ی را به مجلس دادیم 
که تصویب شد. بودجه اضطراری را هم داریم و تا 
جایی که امکان باشد از مکانیزم تخصیص با توجه 
به اختیاراتی که داریم متناس��ب ب��ا بودجه فعلی 
عمل خواهیم کرد. اگر نیاز به مصوبه جدید باش��د 

نیز آن را از مجلس اخذ خواهیم کرد.
 ش��ما که س��ال گذش��ته می گفتی��د هیچ 

رئیس جمهوری توان خروج از برجام را ندارد؟! 
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درخصوص 
برجام، گفت: آنچه در برجام تصویب ش��د، س��ند 
ایده آل ما نبود بلکه یک بازی برد - برد بود و برای 
هم��ه نیز ایرادات خود را داش��ت. آمریکایی ها این 
سند را بدترین سند می دانند و خود ترامپ نیز به 

این موضوع اعتراف کرده است.
 بی زحمت بردهای ایران را بشمارید، گفتید 
هنوز با گونی دالر جابه جا می کنید، گفتید سوئیفت 
نداریم، گفتید طرف مقابل به هیچ یک از تعهداتش 

عمل نکرده است! بردهای ما کجاست دقیقا؟!
نوبخ��ت در پاس��خ ب��ه س��والی درخص��وص 
تخریب ها علیه دول��ت، تصریح کرد: افکار عمومی 
در انتخابات س��ال گذشته نش��ان دادند که پشت 
جمه��وری اس��المی ای��ران و دولت هس��تند و به 
رغ��م همه تخریب ه��ا خادمین خ��ود را به خوبی 

می شناسند.
 کاش او ب��ه دول��ت هم یادآور می ش��د که 
دولتی که نمی تواند وعده اش را محقق کند ش��اید 
بزرگتری��ن تخریب چی خودش باش��د! و نیازی به 

منتقد نداشته باشد.

حذف از جلسه خبری سخنگوی دولتی که طرفدار آزادی  بیان است!

نوبخت: ذهن دیپلمات ها را مشغول نکنید
بدون توضیح: این هفته هم صدای سیاست روز در جلسات سخنگویی بریده شد


