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معاون اول رئیس جمهور:

مقتدی صدر به دنبال ائتالف
مقتــدی صــدر ،رهبــر جریــان صدر عــراق،
اعالم کرد که همه تالش خود برای تشکیل
دولــت تکنوکــرات و بــه دور از حــزب گرایی را بــه کار
خواهد گرفت .به گــزارش انتخــاب ،وی در صفحه
توئیتر خود نوشــت« :ما(ائتالف ســائرون) با جریان
(حکمت) به رهبری سید عمار حکیم و (الوطنیه) به
رهبری ایاد عالوی ائتالف میکنیم تا خواسته مردم
محقق شود« .نسل جدیدی» را خواهیم ساخت،
تا تغییر و تحول به ســوی اصالحات صــورت بگیرد.
همه تصمیمات باید عراقی باشــد ،پس پرچمهای
پیــروزی را بــه اهتــزاز در میآوریــم و تحــرکات
دموکراتیــک ما باید برای تاســیس دولت تکنوکرات
به دور از حزب گرایی باشد».
درهمین حال ،حیدر العبادی ،نخست وزیر عراق،
هــم روز گذشــته در ســخنانی از همــه شــهروندان و
جریانهای سیاسی این کشور خواست تا به نتایج
انتخابات پارلمانی این کشور احترام بگذارند.
نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق در  ۱۰اســتان،
دوشنبه شب توسط فرا کسیون انتخابات اعالم شد
و در آن ائتــاف «ســائرون» بــه رهبری جریــان صدر
اول شد و ائتالف «الفتح» به رهبری هادی العامری
در رتبه دوم قرار گرفت.

رایزنی های برجامی ظریف
در بروکسل

خبر

نوبت فیلترشکنهاست!

مدیران بیانگیزه کنار گذاشته میشوند
معــاون اول رئیس جمهور بــا بیان اینکــه آمریکا
از توانمندیها و قدرت ملت ایران آ گاهی ندارد،
گفــت :در ایــن شــرایط جدیــد ،زمــان یقهگیــری جناحــی
نیست و به طور قطع مدیران بیانگیزه و بیحوصله کنار
گذاشته میشوند.
بــه گــزارش ایلنــا ،اســحاق جهانگیــری در مراســم افتتاح
اولین کارخانه تولید ســلول انســانی در غرب آســیا افزود:
این را که با سایر کشــورهای حاضر در توافق برجام به چه
نتیج ـهای میرســیم ،بــا روش و راه خــود ادامــه خواهیم
داد ،امــا ملت ایــران بدانند دولــت کمزحمتتریــن راه را
در این شــرایط باز خواهد کرد .وی با تا کید بر اینکه قطعا
آمریکاییها نسبت به توانمندیهای ایران و قدرت مردم
ایران آ گاه نیستند و نمیدانند که این توانمندیها بسیار
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بیشــتر از آنچــه فکــر میکنند ،هســت،
گفت :متاســفانه ّ
جوی در کشور پیش
آمده و همه عادت کردهایم مشــکالت
را با بزرگنمایی مطرح کنیم و در بیان
توانمندیهــا کوچــک نمایی داشــته
باشیم.
جهانگیــری افــزود :بــه محــض اینکــه
در بــاره مشــکالت کش ـ ـ ــور صحبـ ـ ــت
میکنیم وضعیــت مردم را بســیار بد عنــوان میکنیم ،اما
در هر دو حالت اغــراق داریم؛ هم در ارائه بیان مشــکالت
بزرگنمایی میکنیم و هم در توانمندیها کوچکنمایی
داریم .معــاون اول رئیس جمهور بــا تا کید بــر اینکه امروز
زمــان یقهگیریهــای جناحــی نیســت ،تا کید کــرد:تمام

جریانهــا و جناحها باید یــک صدایی
را در مقابــل دشــمنانمان بــه نمایــش
بگذارنــد .اختالف ســلیقههایی وجود
دارد ،امــا بــا یکدیگر دشــمن نیســتم و
وقــت آن رســیده کــه اختــاف ســایق
را کنــار بگذاریم .وی بــا تا کید بــر اینکه
مدیــران بیانگیــزه بایــد کنــار برونــد،
گفت :ا گر مدیری فکر میکند که باید با
احتساب ساعت کار کند ،بدانند شرایطی پیش آمده که
خود را بدون احتساب وقت باید وقف ملت و مردم کنند.
مدیران بیحوصله ا گر نمیتوانند در این شرایط کار کنند
کنار بروند و ما به مدیرانی که تنها در شرایط خوب نامهها
را امضا میکنند ،نیاز نداریم.

جهانگیــری بــا تا کیــد بــر اینکــه بــا توجــه بــه محدودیــت
منابع ،باید اولویت گذاری کنیم ،گفت :در موضوع ارزی
توانســتیم بــه دولــت آمریکا نشــان دهیــم که کشــورمان
انســجام و وحــدت دارد .رئیــس جمهــور بــر این بــاور بود
پــس از ســخنرانیهای تنــد خــود ،مــردم بــه بــازار هجوم
میآورند ،امــا دیدیم کــه فــردای آن روز هیــچ اختاللی در
بازارها ایجاد نشــد ،چرا که مردم اطمینان پیدا کردند ارز
با یک نرخ مشــخص در بازار وجود دارد و کاالها با همین
نرخ مشخص تهیه میشود.
وی افزود :امروز زمان آن رسیده که یک بار دیگر نخبگان
و دانشمندان کشــورمان توانمندیهای خود را به تمام
دنیا نشــان دهند و برای ایجاد وحــدت راهکارهایی را در
جهت پشت سر گذاشتن این دوره ارائه کنند.
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واکنشهابهیکبیانیه
موضعگیری مجلس خبرگان رهبری درباره خروج آمریکا از برجام ،انتقاد دولتیها را برانگیخت

وزیر امــور خارجــه کشــورمان در ادامــه تور
برجامی خود بعد از چین و روسیه عصر روز
دوشــنبه وارد بروکســل آخریــن و مهم تریــن مقصد
ســفرش شــد تا عالوه بر دیدار با فدریــکا موگرینی در
دیــداری پنــج جانبــه بــا حضــور وزیــران خارجــه
انگلیس ،فرانســه و آلمان به همراه رئیس سیاست
خارجی اتحادیه اروپا بر ســر چگونگــی ادامه اجرای
برجام و گرفتن تضمینهای عینی گفتوگو کند.
به گزارش ایســنا ،محمد جواد ظریــف هفته جاری
در سفرهایی کوتاه به دیدار همتایان چینی و روسی
خود رفت تا آنطور که خود به آن اشــاره کرده اســت
مقامات این کشورها را از مواضع جمهوری اسالمی
ایران درباره چگونگی و شرایط ماندن ایران در این
توافق آ گاه سازد و از سویی مواضع این کشورها را نیز
بشــنود .مذا کره چهارجانبه وزیران خارجه ایران و
سه کشور اروپایی با حضور رئیس سیاست خارجی
اتحادیــه اروپا شــب گذشــته برگــزار شــد .مذا کرات
دربــاره چگونگی ماندن یــا نماندن ایــران در برجام
با کشورهای  4+١در حالی انجام می شود که ایاالت
متحــده در دومین تصمیم عجیبــش در ماه می که
البته از پیش درباره آن خبر داده بود سفارت آمریکا
در تل آویو را به قدس شریف منتقل کرد.

برهمین اســاس بود که ابتدا علی مطهری ،نایبرئیس
مجلس بــه این بیانیــه وا کنــش نشــان داد و در نامهای
بــه آی ـتاهلل جنتــی نوشــت «:در ایــن نامــه از طرفــی
پذیرفتهایــد کــه برجام بــا نظر مقــام رهبری امضا شــده
اســت و از طــرف دیگــر از رئیسجمهــور خواســتهاید که
بهخاطر خسارتهای واردشده ناشــی از برجام از مردم
عذرخواهــی کند .آیــا ایــن دو ســخن متناقــض و احیانا
تعریض ناخواســته به مقــام رهبری نیســت؟ همچنین
گفتهاید در صورت نگرفتن تضمینهای جدی و محکم
یهــا ،خــروج از برجــام تکلیــف شــرعی و قانونی
از اروپای 
دســتگاه دیپلماســی خواهــد بــود .آیــا تکلیــف شــرعی
دستگاهدیپلماسیراجنابعالیتعیینمیکنیدیارهبر
انقالب؟همچنینآیاتکلیفقانونیدستگاهدیپلماسی
را جنابعالی تعیین میکنید یا مجلس؟»
بعد از نایــب رئیس مجلــس ،دولت هم به میــدان آمد و
دبیرخانــه شــورای اطالعرســانی دولــت «در وا کنش به
یهــا درخصوص برجــام» اطالعیهای
برخــی موضعگیر 
صــادر کــرد و در پاســخ بــه ایــن موضعگیریها نوشــت:
«متاسفانه آنان که باید عذرخواه مواضع نادرست خود
در گذشــته باشــند ،طلبکارانــه بــه دســتاوردهای ملی
میتازند و حاضر نیســتند به این ســوال پاسخ دهند که
خســارتهای تحریم ظالمانه بر ملت ایــران چه میزان
بــوده و بــرای پیشــگیری بهموقــع از آن خســارتها چه

ماجـرا از بیانیـه مجلـس خبـرگان آغـاز شـد؛ بیانیـه ای کـه در سـایت اطلاع رسـانی ایـن مجلـس قـرار
گرفـت و واکنشـی بـه خـروج آمریـکا از برجـام بـود .ایـن سـایت امـا روز دوشـنبه بـا تغییـر تیتـر ایـن
بیانیـه ،آن را بـا عنـوان «واکنـش رئیس مجلـس خبرگان به خـروج غیرقانونی آمریـکا از برجام» بـرروی خروجی
خـود قـرار داد .در بیانیـهای کـه امضـای آیت هللا احمد جنتـی ،رئیس مجلس خبـرگان ،پای آن حک شـده بود،
از حسن روحانی خواسته شده بود بابت برجام از مردم عذرخواهی کند.
کردهاند؟ آنها هیچگاه حاضر نیستند از ناتوانی خود در ارائه
را ههــای جایگزین برجام ســخن بگوینــد و صادقانــه بابت
رویکرد غلط و کارشکنیهای خود در روند پیشرفت کشور،
از ملتعذرخواهی کنند.آنهادر تعارضیآشکار،همدلواپس
حضور آمریکا در برجام بودهاند و هم شــا کی از خروج آمریکا
از برجام .مدیریت مســئوالنه کشــور ،عرصــه تناقضگویی
نیست؛بلکهنیازمندتصمیمقاطعوعملشجاعانهاست».
ملت هزینه تحریمها را پرداخت میکرد
کش و قوس هــا بر ســرتاختن و دفاع از برجــام به همین جا
ختمنشدوپایشبه کنفرانسخبریروز گذشتهسخنگوی
دولت هم باز شــد؛ جایی که محمدباقر نوبخت در پاســخ
به ســوال یکی از خبرنــگاران مبنی بــر انتقادهــای برخی از
جریانهای داخلی به دولت و تیم دیپلماسی کشور گفت:
«در بیانیــه دولت ،کامــا با شــفافیت به نکاتی کــه مطرح
یشــود ،پاســخ داده شــد .در حال حاضر وقتی برای این
م 
نیستذهنمسئوالندیپلماسی کشور را کهدرگیرهستند
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و همین امروز برای مذا کرات جهانی در سفرند ،مخدوش
کنیم .فار غ از اینکه برجام تصمیم درست بوده یا خیر باید
بررســی کنیم که مراحــل حقوقی خــود را طی کــرد یا خیر؟
یا اجماع صــورت گرفت یا خیــر؟» او افزود «:افــکار عمومی
مــا برخــاف تخریبهایــی که انجــام می شــود ،بــه خوبی
در انتخابات سال گذشته خادمان خود را تشخیص داد و
مردم پشت رئیسجمهور خود هستند .مشکالت زیادی
وجود دارد و ما خود را باید برای هر شرایطی آماده میکنیم.
دیگر وقتــی نداریم از یکســو با دشــمنان برخورد کنیــم و از
سویی مراقب دوستان خود باشــیم تا از پشت به ما خنجر
نزنند ».ســخنگوی دولت با بیان اینکــه برجام در مجلس
مراحل خــود را طی کــرد و بیانات رهبــر به عنــوان بایدها و
نبایدها مــورد توجه قــرار گرفت ،تصریــح کرد :به ســال ۹۲
بازگردیموببینیم کهاینتصمیمباعثزیانبرای کشور بود
یا از زیان جلوگیری شد .هزینههایی در زمان تحریم وجود
یکــرد و مــن از گفتــن آن پرهیز
داشــت که بایــد پرداخت م 
میکنم ،اما چه کسی پرداخت میکرد؟ ملت باید هزینهها

را پرداخت کنند».
فاصلهبیندفترآقایجنتیورئیسجمهور کمتر
از صد متر است
در ادامــه وا کنشهــا ،مجیــد انصــاری ،عضــو مجمــع
تشــخیص مصلحت نظام ،هم در گفتوگو با جماران،
با اشــاره به حواشــی دوران مذا کرات هســتهای گفت:
«ما به دوران مذا کرات برگشته ایم که همزمان با حضور
آقای دکتر ظریف و تیم مذا کره کننده هسته ای در ژنو و
صحنه کارزار مبارزات دیپلماتیک ،دلواپسان علیه آنها
اعالمیه صادر می کردند و از تریبــون ها می خواندند».
انصاری افزود «:اوال آقای جنتی در این بیانیه راهکاری
ارائه نکرده اند و همان مســائل کلی را کــه مقام معظم
رهبری خطوط آن را ترســیم کردند و دولت هم با تمام
توان دارد اقدام می کند ،بیان کردند .ثانیا فاصله بین
دفترآقایجنتیبادفترآقایرئیسجمهور فکرمی کنم
کمتر از صد متر یا دویست متر باشد و تلفن سیاسی هم
دم دستشــان اســت و خیلی راحت می تواننــد نظرات
خودشــان را با آقــای رئیس جمهــور در میــان بگذارند.
صــدور بیانیه نشــان دهنــده نوعــی مقابلــه اســت و در
شــرایط فعلی مقابله با دولت یا تضعیف شــخص آقای
رئیــس جمهــور شــرط عقــل و انصــاف نیســت ».گروه
سیاست

نزد یــک بــه دو هفتــه از مســدود شـ ـ ــدن
پیامرسان تلگرام در ایران میگذرد؛ اتفاقی
که با اما و ا گرهای بسیار در داخل کشور همراه شد و
نهادهای مختلف نیز توپ مســئولیت آن را به زمین
یکدیگر پرتاب میکردند.
اوایل هفته جــاری بود که دبیر شــورای عالی فضای
مجــازی از دائمــی و قطعی بــودن فیلترینــگ تلگرام
خبر داد تــا امیدها برای بازگشــت این پیامرســان به
مســیر گذشــته اش از میان بــرود .حاال امــا آنطور که
وزیر ارتباطات روز گذشته اعالم کرده است ،نوبت به
فیلترشــکن ها رســیده و این وزارتخانه فرآیند بستن
فیلترشــکن ها را که در پی فیلترینــگ تلگرام ،کاربرد
قابل توجهی داشت ،آغاز کرده است.
آذری جهرمــی گفت «:درســت اســت که بســیاری از
فیلترشــکنها خدمات ظاهری خوبی بــه کاربر ارائه
میدهنــد و به همیــن دلیــل کاربــران به اســتفاده از
آنهــا عالقهمندند ،امــا بنا بــه گزارشهایی کــه مرا کز
معتبر منتشــر میکنند ،این نوع نرمافزارها استفاده
ضدامنیتــی دار نــد و نو عــی با جا فــزار هســتند کــه
اطالعات مشترکان را جمعآوری میکنند و فرا گیری
و استفاده از فیلترشــکنها پیامدهای بسیار زیادی
دارد».
وز یــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در پاســخ بــه
ســوالی مبنی بــر نقش شــرکت ارتباطات زیرســاخت
در مسدود کردن فیلترشکنها گفت«:اقدام شرکت
زیرســاخت این اســت کــه بــا فرا گیــری و اســتفاده از
فیلترشــکنها ،تحــت دســتوری کــه رئیسجمهــور
دادند و در چارچوبی که شورای عالی فضای مجازی
ارائه داده و منطق هم دارد ،نباید اجازه دهد فضای
کشــور پــر از باجافــزار شــود و باید جلــوی اینهــا گرفته
شود .به همین دلیل این حرکت برای مسدود کردن
فیلترشکنها آغاز شده و طبق قانون هم بوده است
و مشکل مقرراتی درباره این مسئله وجود ندارد».
آذری جهرمی درباره اختــاالت اینترنتی نیز توضیح
داد« :انسداد فیلترشکنها نباید باعث افت کیفیت
اینترنــت یــا ایجــاد مشــکالتی بــرای کســب و کارهــا
شــود .اختالالت اینترنتی موضوع بدی اســت که ما
از ســازمان تنظیم مقررات ارتباطات خواســتیم و به
اپراتورهــا هــم در این بــاره تذکر دادیــم .دیــروز بعد از
ظهر هم جلسهای با حضور اپراتورها برای بررسی این
موضوع تشکیل شد».

آگهی مزایده عمومی (نوبت سوم)

شهرداری گلپایگان در نظر دارد محل انبار پارکینگ اتوبوســرانی را از طریق مزایده به متقاضی
واجد شرایط به صورت اجاره برای مدت یکسال وا گذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری به نشانی WWW.Golpayegancity.ir
یا به سرپرست اداره مالی و ذیحسابی شهرداری گلپایگان مراجعه نمایند.
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آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)

شهرداری گلپایگان در نظر دارد قسمتی از عرصه پارک شادی به مساحت 360مترمربع را از طریق
مزایده به صورت اجاره برای مدت  3سال به متقاضی واجد شرایط وا گذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری به نشانی WWW.Golpayegancity.ir
یا به سرپرست اداره مالی و ذیحسابی شهرداری گلپایگان مراجعه نمایند.
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آگهی مزایده عمومی

شهرداری گلپایگان در نظر دارد استخر باالی تپه (آبشار) و اتاقک مجاور آن واقع در پارک جنگلی
را از طریق مزایده برای مدت  3سال به متقاضی واجد شرایط وا گذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری به نشانی WWW.Golpayegancity.ir
یا به سرپرست اداره مالی و ذیحسابی شهرداری گلپایگان مراجعه نمایند.
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آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)

شهرداری گلپایگان در نظر دارد بهره برداری از پارکینگ های پارک حاشیه ای سطح شهر گلپایگان
را به صورت اجاره ماهیانه به مدت یکسال از طریق مزایده به متقاضی واجد شرایط اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری به نشانی WWW.Golpayegancity.ir
یا به سرپرست اداره مالی و ذیحسابی شهرداری گلپایگان مراجعه نمایند.

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات  1397/3/6می باشد .محمد امین جمالی  -شهردار گلپایگان

