
روحان��ی با بیان اینکه رئیس جمهور فرانس��ه تالش کرد کاری 
در نیوی��ورک صورت دهد و ما نیز با او همکاری کردیم، گفت: 

آمریکا مقصر شکست طرح فرانسه بود.
حجت االس��الم حسن روحانی در جلس��ه هیأت دولت با بیان 
اینکه فش��ار دشمنان و روحیه بلند ملت، ما را به پیروزی های 
بزرگ تاریخی رس��انده و درس��ت به عکس نتیجه داده است، 
اظه��ار کرد: این فش��ار یک فرج و گشایش��ی را برای انقالب، 
مل��ت ای��ران و امام به وجود آورد. صدای امام رس��اتر و گوش 
جهانیان برای دریافت پیام انقالب ش��نواتر ش��د و مردم ایران 
علیرغ��م همه فش��ارهای رژیم نش��اط و توانمندی جدیدی را 

پیدا کردند.
وی افزود: من احس��اس می کنم یک بار دیگر بعد از ۴۱ سال 
این تاریخ در حال تَکرار اس��ت. همه به ما فشار آوردند. آمریکا 
بدتری��ن فش��ارهای اقتصادی را ب��ر ما وارد کرد و نگذاش��ت 
کش��ورهای دنیا و ش��رکت های اقتصادی با م��ا کار کنند. در 
ف��روش نفت ما اخالل ایجاد کرد، در روند روابط بانکی و بیمه 

ای ما مشکالت به وجود آورد.
روحان��ی تصریح ک��رد: ظاهرش این بود که این فش��ارها یک 
نتیجه مناس��بی برای آنها خواهد داش��ت و امروز ما احساس 
می کنیم درست برعکس ش��ده یعنی ملت بزرگ ایران بعد از 
یک س��ال و نیم فش��ار مداوم اقتصادی از هر روز دیگر قدرت، 

توان و جایگاهش در سطح جهان روشن تر شده است.
رئیس جمهور با اش��اره به س��فر به ارمنس��تان و ش��رکت در 
اجالس س��ران اتحادیه اوراس��یا گفت: در س��فر من به جمع 
س��ران اتحادیه اوراسیا این احساس عزت و جایگاه ایران کامال 
مش��خص بود. در سفر نیویورک و مجمع عمومی سازمان ملل 
باز هم برای ما روش��ن بود. هر کجا ایران بود و نماینده ایران 

بود سیاست و دیپلماسی همان جا می چرخید.
روحانی تاکید کرد: توطئه ای را البی ضد ایران تهیه کرده بود 
که ب��ه مردم جهان بگوید ایران آغازگ��ر یک تنش در منطقه 
حس��اس خلیج فارس اس��ت و یا حتی شرایط جنگی پیش رو 
اس��ت و آغازگر و مقصرش ایران اس��ت. الزم ب��ود این توطئه 

شکسته شود و همه مردم جهان بشنوند آنهایی که این مشکل 
را در منطقه ایجاد کردند آنهایی هستند که ۵سال پیش مردم 

مظلوم یمن را هدف بمباران های وحشیانه خود قرار دادند.
وی تاکید کرد: آنچه ما در پایان همان مدتی که در نیویورک 
بودیم و احساس می کردیم، این بود که آن فضایی که دشمن 
س��اخته بود شکس��ته ش��د و یک ش��رایط دیگری پیش آمد 
مخصوص��ا که ما منادی صلح بودی��م و بحث »صلح هرمز« را 
مط��رح کردیم. ما ط��رح صلح در منطقه هرم��ز را ارئه دادیم 
که یکی از مس��ائل مورد بحث از دید کش��ورهای مختلف بود. 
هیچکس نمی توانس��ت ب��ا این طرح مخالفت کن��د ولو اینکه 
بعضی ها دلش��ان نمی خواس��ت به صراحت اعالم کنند که ما 

پشتیبان این طرح هستیم.
وی ادام��ه داد: آنهایی که ۱+۵ را زده بودند امروز درخواس��ت 
می کنند برای احیای ۱+۵، در یک ش��رایط مناس��ب این امر 
اش��کالی ندارد به ش��رط اینکه به آداب و رسوم ۱+۵ برگردند. 
۱+۵ بر مبنای تعهد به یک توافق ایجاد شد، اگر به آن سمت 
حرکت می کردند، اشکال نداش��ت. اجالس ۱+۴ در نیویورک 
تش��کیل شد، این امکان نیز وجود داشت که اجالس ۱+۵ نیز 

تشکیل شود.
رئیس جمه��ور تصریح کرد: آنچه برخی ها ام��روز در تبلیغات 
جهانی مطرح می کنند با واقعیت فاصله دارد. طرحی را فرانسه 
آم��اده کرده بود و کلی��ات آن طرح به یک معنا می توانس��ت 
مورد قبول باش��د. کلیت این طرح می گفت که ایران به دنبال 
سالح هسته ای نباشد، که ما همیشه ان را قبول کردیم. ایران 
به صلح آبراه های منطقه کمک کند که ماهمیش��ه این کار را 
کردی��م. آمریکا تحریم را کنار بگ��ذارد و فروش نفت بالفاصله 
آغاز شود. آنچه که در مطبوعات غرب گفته می شود و در ایران 

نیز منتشر شده است، درست است.
روحانی اظهار داش��ت: همه ح��رف این بود که این طرح مورد 
قبول اس��ت، به فرض اصالحات ایران را نیز مدنظر قرار دهند 
اما جمهوری اس��المی به چه اطمینانی وارد این جلسه شود؟ 
یک وقت یک کسی می گوید من ۱+۵ و برجام را قبول دارم و 

اشتباه کرده ام یا می گوید که من راه قبلی را ادامه نمی دهم و 
فهمیده ام که اشتباه بوده است، در آن صورت قابل بحث است. 
روحانی با اشاره به اینکه رئیس جمهور آمریکا در زمان برگزاری 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد دو بار صریحا اعالم کرد که 
به دنبال تش��دید تحریم ها علیه ایران است، اظهارداشت: بنده 
ب��ه اروپایی ها گفتم که باالخره حرف ش��ما را قبول کنیم که 
می گویید آمریکا آماده اس��ت یا حرف رئیس جمهور آمریکا را 
قبول کنیم که طی ۲۴ س��اعت، دو بار به صراحت اعالم کرد 

که می خواهد تحریم ها علیه ایران را تشدید کند.
وی اظهارداش��ت: نمایندگان ملت ایران و بنده به عنوان خادم 
مل��ت ایران هیچ دریغی برای اینکه حقوق ملت را به کرس��ی 
بنش��انیم نکردیم و اگر بنده حداقل اعتم��اد را پیدا می کردم، 
چراکه حداکثر اعتماد با این جماعتی که امروز در کاخ س��فید 
هس��تند ناممکن اس��ت، که این مذاکرات نتیج��ه اش به نفع 
ملت ایران اس��ت و عزت، حکمت و مصلحت مردم ایران حفظ 

می شود، حتما این کار را می کردیم.
وی با تأکید بر اینکه البته راه تمام نش��ده و مس��یر هم بسته 
نشده اس��ت، تصریح کرد: باز هم اروپایی ها و دیگران در حال 
تالش هستند و هر زمانی که حقوق و کرامت ملت ایران مورد 
توجه و احترام قرار گیرد و حاضر شوند به عزت این ملت توجه 

کنند، راه بسته نیست و باز هم راه باز است.
رئی��س جمهور ادامه داد: اگر کش��ورهای اروپایی یکی پس از 
دیگری برای مالقات با نمایندگان ملت ایران آمده اند، به دلیل 
مقاومت ملت ایران است و ما هر چه وقت در آن هفتاد و چند 
ساعت داش��تیم در اختیار گذاشتیم اما باز هم ۶-۵ مالقات با 
آنان باقی ماند و ما فرصت این مالقات ها را نداش��تیم که این 
مس��ئله صرفا به علت مقاومت ملت ایران است و اگر مردم ما 
مقاومت نمی کردند، کس��ی س��راغ ما نمی آمد و کس��ی اصرار 

نمی کرد که یک راه حل پیدا کنیم.
وی ب��ا طرح س��ؤالی مبنی ب��ر اینکه آیا ما ح��س نمی کنیم 
قدرتمان از س��ال گذشته بیشتر است؟ گفت: ارزش پول ملی 
ما نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و طبق گفته بانک 

مرکزی ارزش پول ملی ما نس��بت به سال گذشته ۴۰ درصد 
افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه ثبات اقتصادی و روحیه مردم ما از یک سال 
پیش به مراتب بهتر شده است، تصریح کرد: این مسئله باعث 
شده دنیا سراغ ما بیاید و در برابر محل اقامت نمایندگان ملت 
ایران در نیویورک صف بس��ته شود. با این قدرت بود که همه 
سراغ ما آمدند تا مسئله حل شود و ما هم قبول داریم که این 

مسئله باید حل و فصل شود.
وی افزود: مس��ائلی ک��ه اروپایی ها می خواهن��د دقیقا چیزی 
اس��ت که ما بارها گفته ایم که نمی خواهیم بمب داشته باشیم 
و خودم��ان از تامین کنندگان امنیت در منطقه هس��تیم. در 
مقاب��ل آنها متعهد می ش��دند ک��ه تحریم ها را برداش��ته و در 

تجارت ما را آزاد بگذارند و این به معنای موفقیت ماست.
رئیس قوه مجری��ه تصریح کرد: من از رئیس جمهور فرانس��ه 
به دلیل تالش هایی که در حاش��یه مجمع عمومی کرد، تشکر 
می کنم. امانوئل مکرون بسیار تالش کرد کاری صورت دهد و 
ما نیز با او همراهی و همکاری کردیم ولی آن کس��ی که مانع 

به نتیجه نرسیدن شد کاخ سفید بود.
روحانی با اش��اره به اعتراف جهانیان به اشتباه خروج آمریکا از 
برجام گفت: همه دنیا به این نتیجه رس��یده اس��ت که خروج 
آمری��کا از برجام اش��تباه بود و برجام در زم��ان خود بهترین 
توافق بود. آنها اعتراف می کنند که باید با ایران صحبت کنند. 
اگ��ر منطقه را امن می خواهند باید ق��درت منطقه ای ایران را 
قب��ول کنند. باید بگویم که جهان امن با ایران منزوی میس��ر 
نمی ش��ود. رئیس جمهور اظهار داش��ت: ما در کش��ور چندین 
حزب و جناح داریم و درس��ت است که دارای عقاید متفاوتی 
هس��تیم ولی باید برای موفقیت در کنار هم متحد باشیم. اگر 
می خواهیم پیروز شویم، دنیا باید از داخل کشور صدای واحد 
بش��نود و در این راه با حفظ عقاید و رقابت سالم، همه دست 
به دس��ت هم دهند تا دنیا از ما ندای ایس��تادگی و مقابله در 
مقابل توطئه ها را بش��نود. این موضوع در نهایت موجب پیروز 

ما و ثبات در منطقه می شود.  مهر
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اروپاییهابدوناجازهآمریکاآبهمنمیخورند
س��خنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و ش��ورا ها با تاکید بر اینکه جمهوری 
اس��المی ت��ا حاال از مناف��ع برجام بهره ای نبرده اس��ت، گف��ت: اروپایی ها عمال 
نمی توانن��د بدون اجازه آمریکا طرحی را اجرا کنند فلذا جمهوری اس��المی نیز 
دل ب��ه حرف های اروپایی ها خوش نمی کند. اصغر س��لیمی با اش��اره به انتظار 

غی��ر منطقی اروپایی ها از ای��ران برای پایبندی کامل به برجام، بیان کرد: تاکنون 
جمهوری اس��المی از اروپ��ا همانند آمریکا هیچ اقدام عملی در برجام ندیده اس��ت. 

اروپایی ها نتوانسته اند هیچ یک از منافع ایران را در برجام تامین کنند.وی در ادامه اظهار 
ک��رد: اروپایی ها صرف��ا در حد حرف در برجام حضور دارن��د. اروپایی ها عمال نمی توانند 
ب��دون اجازه آمریکا طرح��ی را اجرا کنند فلذا جمهوری اس��المی نیز دل به حرف های 
اروپایی ه��ا خوش نمی کند. نماینده مردم س��میرم در مجل��س تصریح کرد: اروپایی ها و 

آمریکایی ها در تصمیم گیری های کالن با یکدیگر تفاوتی ندارند.  ایسنا 

فراجناحیعملکردنقوهقضائیه
نماین��ده اراک در مجلس گفت: برخورد قوه قضائیه با فس��اد، حمایت طیف های 
مختل��ف نمایندگان مجلس را به همراه داش��ته که نش��ان می دهد که عملکرد 
این قوه فراجناحی اس��ت. علی اکبر کریمی،  با مثبت ارزیابی کردن عملکرد قوه 
قضائیه در مبارزه با فس��اد گفت: آقای رئیس��ی از زمانی که به عنوان رئیس قوه 

قضا کار خود را آغاز کرده روند خوب و محکمی را در مبارزه با فس��اد آغاز کرده 
اس��ت. وی افزود: عملکرد قوه قضائیه در مبارزه با فس��اد به دور از مسائل سیاسی و 

جناحی است و این دستگاه بدون توجه به این مسائل با جدیت به کار خود در مبارزه با 
فس��اد می پردازد.کریمی خاطرنشان کرد: عملکرد مثبت قوه قضاییه حمایت های زیادی 
را در س��طح کشور از این قوه داش��ته اند که در جریانات مختلف انی حمایت ها مشاهده 
می ش��ود و این خود نش��ان می دهد که عملکرد قوه قضاییه به دور از مس��ائل سیاسی، 

جناحی و جریانی است.   فارس

نبایدبهپزشکانتوهینکرد
رئیس کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس شورای اس��المی با انتقاد از برخی 
آمارهای ارائه شده در صدا و سیما درباره پرداخت نکردن مالیات پزشکان گفت که 
جامعه پزشکی خود را ملزم به رعایت قانون می داند و مالیات عادالنه را با حفظ 
حرمت خ��ود پرداخت می کند. علی نوبخت با انتقاد از توهین های صورت گرفته 

در برخی برنامه های صدا وس��یما به جامعه پزش��کی گفت: با توجه به اعتماد مردم 
به پزش��کان، پزشک ستیزی کاری اس��ت که از سوی معاندان نظام جمهوری اسالمی 

با هدف نابودی تکیه گاه ملت انجام می ش��ود . وی با تاکید بر اینکه جامعه پزش��کی اهل 
حساب و کتاب و رعایت قانون است، گفت: آمارهای ارائه شده در رسانه ملی درباه پرداخت 
نکردن مالیات توسط قشر فرهیخته پزشکان غلط و نادرست است؛ نباید به پزشکان توهین 
ک��رد.وی افزود: با توجه به اینکه جامعه پزش��کی خود را ملزم ب��ه رعایت قانون می داند، 

مالیات عادالنه را با حفظ حرمت خود پرداخت می کند.  ایسنا 

 باید بِایستند؛ اینکه بگویند ما 
مخالفیم، کافی نیست

اّوالً اروپایی ه��ا باید در برابر اقدامه��ای عملِی آمریکا 
بِایس��تند. اگ��ر چنانچه او پ��اره نکرد اّم��ا نقض کرد 
-مث��اًل با همین تحریمها یا همی��ن کارهایی که حاال 
اینها انتظار دارند که از کنگره ش��ان بیرون بیاید- باید 
اروپایی ها بِایستند در مقابل او؛ فرانسه، آلمان. حاال از 
انگلیس که خیلی انتظاری هم نیس��ت! باید بِایستند؛ 

اینکه بگویند ما مخالفیم، کافی نیست.
 ثانیاً از ورود در مسائل اساسِی ما -مثل قدرت دفاعی 
و مانند اینها- پرهیز کنند؛ هم صدایی با آمریکا نکنند. 
اینک��ه دولتهای اروپایی بیایند هم��ان حرفی را بزنند 
ک��ه او دارد میزند که ایران چرا در منطقه حضور دارد 
-خب تا چش��متان کور! چرا حضور نداش��ته باشد؟- 
یا ]وقتی[ او ایراد کند که چرا ش��ما موش��ک دو هزار 
کیلومت��ری یا مثاًل فرض کنید س��ه ه��زار کیلومتری 
داری��د، اینها ه��م بیایند همان ح��رف را بزنند، اینکه 
خب معنی ندارد! به شما چه ربطی دارد؟ ]خود[ شما 
چرا موشک دارید؟ شما چرا موشک اتمی دارید؟ چرا 
س��الح اتمی دارید؟ اینکه در قدرت دفاعی جمهوری 
اسالمی بخواهند دخالت بکنند و حرف بزنند، نه؛ این 
را ه��م مطلقاً از اروپایی ها ما قبول نمیکنیم؛ و هم آواز 
نش��وند با آمری��کا در حرف زوری ک��ه میزند و حرف 

غلطی که از او سر میزند؛ این هم سادساً بود.
س��ابعاً مس��ئوالن اقتصادی، اقتصاد مقاومتی را جّدی 
بگیرن��د. تولی��د داخل��ی، من��ع واردات، جلوگیری از 

قاچاق؛ اینها آن اّولی هایش است. 
امس��ال س��ال اش��تغال اس��ت. االن هم ما درواقع در 
نیمه ی دّوم مهرماه هس��تیم؛ یعن��ی بیش از نیمی از 
س��ال گذشته. در زمینه ی اشتغال و در زمینه ی تولید 
داخلی و تولید ملّ��ی، فّعالّیتها باید افزایش پیدا کند؛ 
باید مضاعف بش��ود، عقب ماندگی ها باید جبران بشود. 
ی��ک مّدتی گرفت��ار انتخابات و حرفه��ای انتخاباتی و 
این حرفها بودیم، وقت گذش��ت؛ باید جبران کنند تا 
بتوانیم به یک جایی برس��یم در این زمینه. من گفتم، 
به سرمایه گذار خارجی ما خوش��امد میگوییم اّما دل 
نمیبندیم به کار س��رمایه گذار خارجی؛ چون اعتباری 
به او نیست. س��رمایه گذار خارجی امروز می آید، فردا 
به خاطر یک حادثه ای، مش��کل درس��ت میکند برای 
ما. س��رمایه گذارهای خارجی بیایند، س��رمایه گذاری 
هم بکنند منتها تکیه ی اقتصاد کش��ور باید به مسائل 
داخلی باشد. ظرفّیتهای داخلی کم نیست، زیاد است 
و کاره��ای اّولی هم ک��ه باید انجام بگی��رد، کارهای 

روشن و خوبی است.
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مخاطب شمایید

سخنگوی دولت درباره نقش احتمالی حسن روحانی در کاهش 
حکم حس��ین فری��دون، گف��ت: رئیس جمه��ور در کاهش این 
حکم نقش��ی نداشته اما پرس��ش این است که چرا محتویات در 
س��ایت ها می رود؟ وی در این زمین��ه افزود: این موضوع از بنیان 
دروغ است. رئیس جمهور در کاهش حکم حسین فریدون هیچ 
نقشی نداشته اما پرسش مهم این است که حکم داده شده و به 
آن احترام گذاش��ته می شود و هیچ مشکلی نیست اما محتوای 
پرونده در سایت هایی می رود که عالمت غلط داده می شود که 
بعضی ها باید پاسخگوی این روند باشند. علی ربیعی در حاشیه 
جلس��ه هیأت وزیران و در جمع خبرن��گاران افزود: هیچ وزیری 
از طرح مس��ائل کارگران در صدا و س��یما نه گله و نه ش��کایت 
داشته اس��ت و به عنوان س��خنگوی دولت بسیار خوشحالم که 

مسائل تولید و کارگری مورد نقد قرار بگیرد. به عنوان سخنگوی 
دولت بس��یار خوش��حالم که مس��ائل تولید و کارگری مورد نقد 
قرار بگیرد. س��خنگوی دولت افزود: اما اگر روی خصوصی سازی 
عالمت می دهند آدرس درس��ت بدهند و خصوصی سازی را به 
یک شخص بازنگردانند، دقیقا بگویند از چه زمانی شروع شده و 
چه اتفاقاتی رخ داده اس��ت و اگر دولت بخواهد کوچک شود این 
مسیر خصوصی سازی است که باید اصالح شود وگرنه ما از بیان 

کارگران استقبال می کنیم. 
 اروپ�ا تعهدات خ�ود را انجام نده�د، اقدامات بع�دی را انجام 
می دهیم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان نیز در 
جمع خبرنگاران، اظهار داش��ت: صحبت های ترامپ در سازمان 
ملل مبنی ب��ر ادامه تحریم ها، ۱8۰ درجه ب��ا آنچه اروپایی ها از 

زبان او می گفتند تفاوت داش��ت. وی افزود: به همین دلیل  نیاز 
بود بررسی شود آیا ترامپ به آنچه به اروپایی ها گفته است تعهد 
دارد. این بحث ما ب��ا اروپایی ها ادامه دارد.اگر اروپایی ها تعهدات 
خ��ود را انجام ندهند، ما اقدامات بع��دی را انجام می دهیم. وی 
ادام��ه داد: اما مواضع ما در طرح ۴ ماده ای مکرون درس��ت بیان 
نشده بود. بنابراین الزم اس��ت این مذاکرات ادامه یابد تا مسائل 
دقیق مطرح ش��ود. وزیر امور خارجه در پاس��خ به این سوال که 
ایران با اقداماتش در راس��تای کاه��ش تعهدات برجامی، ممکن 
است مکانیسم ماشه را فعال کند، گفت: مکانیسم ماشه در برجام 
برای )زمانی اس��ت که( خطای اولیه رخ بدهد. ایران خطای اولیه 

را انجام نداده است.
 امسال 26۰۰ موکب در اربعین فعالیت می کنند

وزیر کشور با اعالم اینکه امسال 
تع��داد موکب ه��ای اربعین به 
۲۶۰۰ موکب رس��یده اس��ت، 
عنوان کرد: خواهش ما از مردم 
این است که در سفر اربعین به 

توصیه ها گوش دهند.
عبدالرض��ا رحمان��ی فضلی در 
خصوص تمهیدات وزارت کشور 
ب��رای اربعی��ن، اظهار داش��ت: 
س��فری داشتم به کربال و نجف 
و سومین جلسه را با وزیر کشور 
عراق برگ��زار کردیم که در آن 
آخرین م��رور را بر مش��کالت 
داشتیم. چون زمینی هم رفتم 
تمام مشکالت را بررسی کردم 
و الحمداهلل ب��ه توافقات خوبی 
هم رس��یدیم. وی با بیان اینکه 
پذیرایی ح��دود 3 میلیون نفر 
در یک کش��ور دیگ��ر واقعا کار 
مش��کلی اس��ت، تاکی��د کرد: 

خواه��ش ما از مردم این اس��ت که مراعات کنن��د، توصیه ها را 
گوش دهند و توقعش��ان هم در حد پذیرایی در یک کشور دیگر 

در عرض ۱۵ روز باشد.
 تم�ام اتوبوس های بخ�ش خصوصی برای زائ�ران اربعین به کار 

گرفته می شود
 وزی��ر راه نیز با بیان اینک��ه از تمام ظرفیت بخش خصوصی که 
8 هزار دستگاه اتوبوس است برای تردد زائران استفاده می شود، 
گف��ت: صاحبان اتوبوس که وس��یله نقلیه خ��ود را برای فروش 
گذاش��ته اند حتماً باید در خدمت زائران باش��ند. محمد اسالمی 
درب��اره با آخرین اقدامات در حوزه ریل��ی، زمینی و هوایی برای 
ایام اربعین گفت: امس��ال تعداد قطارهایی که به کرمانشاه اعزام 
می شود بیشتر شده که در گذشته اینطور نبود و این سرویس ها 
به عزیزانی که از طریق مرز مهران و خرمشهر تردد دارند بتوانند 
از راه آهن بیش��تر اس��تفاده کنند. وی با بی��ان اینکه برای محور 
بین خرمشهر به مرز ش��لمچه قطار ریل باس تدارک دیده شده، 
اضافه ک��رد: هر تعداد پرواز فوق العاده ای که هر ش��رکتی به هر 
میزان درخواست کرده بود سازمان هواپیمایی با آن موافقت کرده 
اس��ت و تا االن ش��رکتی را که پرواز فوق العاده ای بگذارد و به آن 
مجوز داده نش��ود یا تأخیری در اعطای مجوز پیش آمده باش��د، 
نداشتیم. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اجازه نمی دهیم کسی 
اتوبوس��ش برای فروش در نمایشگاه بگذارد و این افراد می توانند 
بعد از عملیات اربعین اتوبوس خود را بفروش برسانند، اضافه کرد: 
با هماهنگی س��تاد اربعین و دس��تور ریاست ستاد کل نیروهای 
مس��لح نیز تع��دادی از اتوبوس های نیروهای مس��لح به خدمت 

زائرین اربعین اعزام شوند.
 تعدیل کارگران هفت تپه باید متناسب با قانون کار باشد

محمد ش��ریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره 
وضعیت کارگران نیش��کر هفت تپه گف��ت: در این مدت تالش 
کردیم مش��کل این کارگ��ران از طریق مکاتبه با مس��ووالن قوه 

قضائیه و مسوالن امنیتی محلی برطرف شود.
وزیر کار اظهارداشت: برخی مشکالت کارگران هفت تپه به دلیل 
پای��ان یافتن قرارداده��ای پیمانکاران و تقاض��ای کارگران برای 

بازگشت اس��ت و با توجه به اینکه امکان عملی در این خصوص 
وجود نداشت، اقداماتی انجام شد تا بازنشستگی کارگران به تاخیر 
بیفتد و شرایط کارخانه بهتر شود و به تبع آن وضعیت کارگران 

نیز مطلوب شود.
تالش می کنیم ادغام سازی شعب بانکی دچار مشکل نشود

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارائی درباره ادغام شعب بانکی 
اظهارداش��ت: در بانک های دولتی پدیده ادغام بسیار جدی است 
و به عنوان یک بند گزارش گیری شده است و تا آخر امسال همه 
بانک ها این کار را انجام می دهند. وی افزود: ادغام س��ازی شعب 
بانک های دولتی را ب��ه دقت پیگیری می کنیم تا خدمات بانکی 
دچار مشکل نش��ود، چرا که وقتی شعب بانک ها ادغام می شوند 
و کوچک س��ازی ص��ورت می گیرد مردم احس��اس می کنند که 
مشکالتی نیز پیش می آید. حداکثر توان خود را برای جلوگیری 
از مشکل در خدمات بانکی خواهیم بست. وی درباره تغییر مدیر 
عام��ل هپکو توضیح داد: می توانم اعالم کنم که تمام مش��کالت 
هپکو حل ش��ده و از استاندار اس��تان پیامکی دریافت کردم که 
از اقدامات سازمان خصوصی سازی در این زمینه تشکر می کرد. 
دژپسند ادامه داد: طی دو هفته آینده ۶ پاالیشگاه با روش جدید 
در بورس واگذار می شود که شرکت های بورسی هستند و شرایط 
مناسبی دارند. در این راستا سهام شان را به صورت واحد به واحد 
عرضه می کنیم تا آحاد مردم، حتی آن ها که پس اندازهای خرد 

دارند هم بتوانند در این واگذاری شرکت کرده و سهام بخرند.
 اختصاص تعرفه ترجیحی به ۸۴۰ قلم کاال از پنجم آبان

وزی��ر نی��رو گفت: از پنجم آب��ان  8۴۰ قلم کاال مش��مول تعرفه 
ترجیحی خواهد ش��د، یعنی در برخی از کاالها تعرفه ها تخفیف 

داده می شود و در تعدادی دیگر تعرفه  صفر خواهد شد.
رضا اردکانیان در خصوص دس��تاوردهای س��فر رئیس جمهور به 
ارمنس��تان گفت: س��فر آقای روحانی به دعوت سران کشورهای 
عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به میزبانی نخست وزیر ارمنستان 
صورت گرفت و جلسه ای بود که برای اولین بار جمهوری اسالمی 
ایران ب��ه عنوان عضوی که به این مجموعه ملحق ش��ده در آن 

شرکت می کرد.

آگهى تجدید مناقصه عمومى شماره 98/3
(مرحله دوم)

سرپرست شهردارى منطقه سه کاشان – محسن حیدرى

دوم
ت 
نوب

شهردارى منطقه سه کاشان 

مطابق شرح  بهمن   22 پارك شهرك  تکمیل  عملیات  مناقصه:  مموضوع 
خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه و قرارداد منضم

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 200/000/000 (دویست میلیون ریال) به 
در  نقدى  یا سپرده  اعتبار حداقل چهارماهه  با  بانکى  صورت ضمانتنامه 

وجه شهردارى منطقه سه کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/7/18 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/7/20 و بازگشایى پاکتها 

در مورخ 98/7/22 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
برندگان اول تا سوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت  - هرگاه 
خواهد  ترتیب ضبط  به  ایشان  مناقصه  در  ، سپرده شرکت  نشوند  مقرر 

گردید.
و  باشد  مى  مناقصه  برنده  عهده  به  آگهى  چاپ  هاى  هزینه  کلیه   -

شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 55241329- 031 

وی  جهان امن با ایران منز
محقق نمی شود

روحانی در جلسه هیئت دولت:

تشریح جزئیات طرح فرانسه و خودداری از مذاکره با طرف آمریکایی

ربیعی:رئیس جمهور نقشی در کاهش حکم »حسین فریدون« نداشته است
اعضای هیأت دولت در میان خبرنگاران


