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سخنگوی دولت: از برجام باید به اندازه برجام انتظار داشته باشیم

با تشــریح  ســخنگوی دولت  ایــران:  گروه 
دســتاوردهای برجام،  گفت: درست است که تا زمانی 
که بتوانیم از ثمرات برجام به خوبی استفاده کنیم فاصله 

داریم اما گام به گام از ثمرات آن بهره برده ایم. 
محمدباقر نوبخت صبح ســه شــنبه در نشست 
خبری هفتگی خود به انتقادات درباره دســتاوردهای 
برجام پاســخ داد و گفت: باید از برجام به اندازه برجام 

انتظار داشته باشیم. 
وی در ادامه اظهار کرد: دولت یازدهم زمانی کار 
خود را آغاز کرد که کشــور به دلیل ورود تحریم ها به 
مرحله جدید، شرایط بسیار حســاس و پرمخاطره ای 
داشت. صادرات نفت ایران به یک میلیون بشکه محدود 
شده بود و قرارهم بود که صادرات نفت ایران به صورت 
کامل تحریم شده و برنامه نفت در برابر غذا اجرا شود. 
آثار این تحریم ها در شاخص های کالن اقتصادی مثل 
رشد منفی نزدیک به 7 درصد و تورم باالی 40 درصد 

خود را نشان داد. 
وی همچنین بــا بیان اینکه دولت تصمیم گرفت 
در مرحله اول اجازه ندهد تحریم ها تشدید شود و در 
مرحله بعد فرصتی فراهم کند که تحریم ها برداشته شود 
خاطرنشان کرد: دولت در این طرح بسیار مسئوالنه عمل 
کرد و تواسنت با مذاکرات سخت، تحریم ها را از اقتصاد 
ایران حذف کند. برجام سه ماه قبل به تأیید طرفین رسید 
و اجرایی شــد. البته در ماه های قبل از اجرای برجام با 

وجود همه سختی ها تورم کاهش یافت. 
ســخنگوی دولت در ادامه افزود: رشد اقتصادی 
ایران نیز پس از برجام تغییر کرد و به حدود یک درصد 
مثبت رســید که البته این عدد برای مــا قانع کننده و 
مطلوب نیست، اما از نگاه هر ارزیاب منصفی،  اقدامات 

دولت می تواند قابل قبول تلقی شود. 
وی در ادامه با طرح این پرسش منتقدان برجام که 
محصول برجام چه بوده است،  افزود: عده ای از ابتدا با 
مذاکرات مخالف بودند و بیان می کردند امکان دستیابی 
بــه توافق وجود ندارد اما بعد از اجرایی شــدن برجام 

درباره نتایج آن هم تشکیک کردند. 
ســخنگوی دولت در ادامه افزود: تــا زمانی که 
بتوانیم از ثمرات برجام به خوبی اســتفاده کنیم فاصله 
داریــم اما گام به گام از ثمرات آن بهره می بریم. برجام 
یک موضوع اختالفــی از موضوعات متوع اختالفی با 
برخی قدرت های بزرگ اســت. ما بعد از قبول توافق 
هســته ای اعالم کردیم که در سایر موارد اختالف ما با 
آمریکا باقی اســت و این کشور غیرقابل اعتماد است و 
روابط ما با پنج کشور دیگر متفاوت با آمریکاست. امروز 
هم شاهد قداری های آمریکا هستیم اما نباید این موارد 
را به برجام مرتبط بدانیم. زیرا آمریکا یکی از 6 کشــور 

طرف مقابل ماست. 
نوبخت با اشاره به اینکه در طول مذاکرات مطرح 
شــد که فقط تحریم های مربوط به مســائل هسته ای 
لغــو خواهد شــد، تصریح کرد: ما ســایر تحریم های 
غیرهسته ای را هم قابل پذیرش نمی دانیم اما این مسائل 
را باید از هم تفکیک کنیم. دولت آمریکا اعالم کرد که 
سیستم پدافندی که به تازکی وارد کشور شده با برجام 
معارض است اما ما هم گفتیم که این دو با هم متفاوت 
اســت. رفتارهایی که از آمریکا انجام می شود از نظر ما 
محکوم اســت، ولی ارتباط با برجام ندارد و در واقع با 
روح برجام متفاوت است. آخرین اقدام آنها هم برداشت 
دو میلیارد دالر از منابع کشــورمان بود که البته ما برای 
استیفای حقوق خود تمام تالشمان را می کنیم. ما باید از 

برجام به اندازه برجام توقع داشته باشیم. 
وی با مطرح کردن این پرســش که دستاوردهای 
برجام تاکنون چه بوده است، اظهار کرد: رفع تحریم ها 

اولین نتیجه برجام بود. ما موفق شــدیم پس از اجرای 
برجام بیش از یک میلیون بشکه نفت بیشتر از گذشته 
صادر کنیم؛ آیا کسی هست که بگوید تحریم نفتی لغو 
نشده اســت؟ برجام یک دستاورد حقوقی بزرگ برای 
ملت ما بوده و همچنین فرصت سرمایه گذاری را برای 
رشد اقتصاد کشور فراهم کرد. اکنون هیأت های مختلف 
به کشور ما می آیند و درباره مصادیق سرمایه گذاری با ما 
مذاکره می کنند. هم اکنون رئیس جمهور کره جنوبی با 
هیأتی بیش از 200 نفر در حال عقد قراردادهای مختلف 

با ماست. 
نوبخت افزود: پس از برجــام 16 هیأت تجاری 
بــرای عقد قرارداد به ایران ســفر کرده اند و تاکنون در 
این سه ماه 8 رئیس جمهور، 5 نخست وزیر، 3 رئیس 
مجلــس و 14 وزیر امور خارجه به ایران آمده اند. ما با 
12 بانک و موسســه جهانی برای استفاده از 73 میلیارد 
دالر خطوط اعتباری مذاکره کرده ایم و برای 41 پروژه 
در استان های مختلف 3 میلیاردو 418 میلیون دالر مجوز 
سرمایه گذاری صادر شده اســت. اگر برجام موفقیتی 
برای آمریکا بــود نامزدهای انتخابات آنهــا از برجام 
تعریف می کردند نه اینکه بگویند برجام را پاره می کنند. 
برخی در داخل کشور در همان صفی قرار گرفته اند که 
تندروهای آمریکایی و صهیونیست ها در آن قرار دارند. 
وی همچنیــن تأکید کــرد: با این وجــود ما از 
ســختی های مــردم مطلعیم و رئیس جمهــور و تمام 
اعضــای دولت تمام تالش خــود را انجام می دهند تا 
این مشکالت حل شود و دستاوردهای برجام سریع تر 

آشکار شود. 
وی در ادامه این نشست درباره آخرین وضعیت 
پرونده منتخب سوم مردم اصفهان،  گفت: در این باره بین 
دولت و شورای نگهبان اختالفات حقوقی وجود دارد و 
دولت معتقد است اعتبارنامه این فرد باید صادر شده و 
در مجلس دهم بررسی شود. زمانی که من در سال 67 
نماینده مجلس بودم اتفاق مشابهی افتاد که اعتبارنامه در 
مجلس بررسی شد. در این راستا وزارت کشور باید از 

همه ظرفیت های قانونی خود استفاده کند. 
نوبخت در پاســخ به این پرسش که در رابطه با 
این موضوع آیا رئیس جمهور با رهبری دیدار خواهد 
داشــت؟ اظهار کرد: همواره دیدارهایــی میان رئیس 
جمهور و رهبــری انجام می گیرد ولی من اطالع ندارم 

که با این موضوع هم دیدار انجام شود. 
وی در پاســخ به ســوال خبرنگاری درباره تغییر 
در هیــأت دولت نیز گفت: همواره پــس از تغییرات 
در فضای سیاســی کشور مثل تغییر در ترکیب مجلس 
اینگونه پیشگویی ها مطرح و حتی مصادیق آن هم بیان 
می شود. همه اعضای دولت به صورت جدی مشغول به 
کار هستند و خود را برای حسن ختام کار خود در سال 

پایانی دولت آماده می کنند. 
ســخنگوی دولت دربــاره آخرین وضعیت حج 
امســال تصریح کرد: اخبار در حدی است که مسئوالن 
حج اعالم کرده اند. ما بر وجود یک حج ایمن و باعزت 
تأکیــد داریم و تمام همت خــود را برای فراهم کردن 
چنیــن حجی به کار می بریم زیرا بعید نیســت دولت 
عربستان نسبت به حجاج ما بی احترامی کند. تاکنون هم 
آنهــا بهانه جویی های زیادی را انجام داده اند و تعهدات 
بین المللی و انســانی خود را انجــام نمی دهند. اگر در 
این باره اخبار جدیدی به دســت آوردیم آنها را اعالم 

می کنیم. 
وی در بخــش دیگــری از این نشســت درباره 
ایرادات شــورای نگهبان به بودجــه مصوب مجلس، 
گفت: بیشتر ایرادات شــورای نگهبان ابهام بوده و آنها 
خواســتار رفع این ابهام هستند. اما مهمترین ایراد ما به 

بودجه مصوب مجلس نهــم، حذف تبصره های 19 و 
20 است که برای اصالح نظام مالی و بانکی مفید بودند. 
هر چند ما این تبصره ها را از طریق سایر راه های قانونی 
دنبال می کنیم. ما همچنین درباره تبصره 14 نیز مخالفت 
خود را اعالم کردیم. ما انتظار داریم مجلس هم درآمدها 
را واقع بینانه در نظر بگیرد. به هر حال امیدواریم مجلس 
دهم به این موارد توجه کند، زیرا مجلسی که می خواهد 
اقتصاد مقاومتی را اجرا کند باید به تبصره های مورد نیاز 

آن هم توجه کافی داشته باشد. 
نوبخت درباره کاهش ساعت اداری در ماه رمضان 
و کنترل قیمت اجناس نیز در این ماه گفت: هنوز برای 
کاهش ســاعت کاری جمع بنــدی نکرده ایم و تالش 
زیادی هم می کنیم تــا اجازه ندهیم قیمت ها بی جهت 

افزایش پیدا کند و با گرانفروشی هم مقابله می کنیم. 
ســخنگوی دولت درباره اقدامات دولت یازدهم 
برای استیفای دو میلیارد دالر از آمریکا، تصریح کرد: با 
دستور رئیس جمهور هیأتی مأمور شدند تا هم حقوق 
ملت ایران را اســتیفا کنند و هم از ســایر اموال ایران 
در خارج از کشــور صیانت کننــد. در این بین عده ای 
می توانستند تصمیمات درست تری بگیرند تا این مشکل 
درست نشــود. البته ما نمی خواهیم وارد این موضوع 
شــویم و باید مقامات مربوطــه آن را دنبال کنند. تمام 

همت ما این است که حقوق خود را استیفا کنیم. 
نوبخت همچنین در پاســخ به این پرسش که آیا 
دولت نظر خاصی درباره ریاســت مجلس دهم دارد، 
تصریح کرد: این تحلیل ها گمانه زنی غیرواقعی اســت، 
زیرا باید در این خصوص نمایندگان مجلس نظر دهند. 
ما نظری نداریم که خواســته باشیم آن را بر نمایندگان 
تحمیل کنیــم. ما به اســتقالل قوه قضائیــه و آزادی 

نمایندگان معتقدیم. 
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ سوالی درباره 
آخرین اقدامــات دولت در اجــرای اقتصاد مقاومتی، 
خاطرنشان کرد: حدود 100 پروژه برای سال 95 نهایی 
کرده ایم و دستگاه هایی که باید این پروژه ها را اجرایی 
کنند را هم مشــخص کرده ایم. دستگاه ها باید گزارش 

عملکرد خود را در ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه کنند. 
در ادامه این نشســت، خبرنگاری درباره آخرین 
اقدامــات دولت برای اصالح نظام بانکی پرسشــی را 
مطرح کرد که نوبخت در پاســخ خاطرنشان کرد: نظام 
بانکی ما از مشکل عدم کفایت سرمایه و معوقات بانکی 
رنج می برد و ما تالش می کنیم که ســرمایه بانک ها را 
افزایــش داده و حداقل معوقات دولــت به بانک ها را 

پرداخت کنیم. 
نوبخت با اشاره به اینکه بانک ها صورت وضعیت 
خوبی ندارند،  تصریح کــرد: بانک های خارجی دقت 
می کنند که وضعیت صورت مالی بانک های ما چگونه 
است. اقدامات ما در راستای اصالح صورت وضعیت 
بانک ها انجام می شــود و مصمم  هســتیم در سال 95 
ساختار بانک های کشــور را اصالح کنیم. ما همچنین 

دنبال یکسان سازی نرخ ارز هم هستیم. 
ســخنگوی دولت درباره زمــان افزایش حقوق 
کارمندان و بازنشســتگان نیز یادآورشد: ما منتظر ابالغ 
بودجه هســتیم تا افزایش حقوق کارمندان دولت را بر 
اســاس نرخ 12 درصد اعمال کنیــم. در مورد حقوق 
بازنشستگان هم همین وضعیت را داریم و منتظر ابالغ 
بودجه هســتیم و محاسبات ما هم از اول فروردین 95 
اعمال می شود. البته بازنشستگانی که کمتر از یک و نیم 
میلیون تومان حقوق می گیرند حقوق شان بیشتر افزایش 

خواهد یافت. 
در ادامــه خبرنــگاری درباره ادعــای برخی در 
خصوص دخالت دولت در انتخابات سوالی پرسید که 

نوبخت در پاســخ گفت: این ادعاها مطرح شده است، 
اما من توصیه می کنم هر کســی ادعایی دارد که مستند 
است آن را حتماً مطرح کند. با این وجود کسانی که در 
رسانه ها شبهه افکنی می کنند باید در صداقت آنها شک 
کرد. اگر الزم باشد معاونت حقوقی ریاست جمهوری 

هم پیگیر این ادعاهای بدون مدرک خواهد بود. 
وی درباره ترکیب مجلس دهم و تعامل دولت با 
این مجلس نیز خاطرنشان کرد: اکنون فراکسیون اکثریت 
در مجلس شــکل گرفته اســت؛ البته ما نظری درباره 
اکثریت یا اقلیت مجلس نداریم و تردید نداریم می توانیم 

بهتر از مجلس نهم با این مجلس تعامل کنیم. 
ســخنگوی دولت درباره نحــوه پرداخت بدهی 
دولت به تأمین اجتماعی، اظهــار کرد: ما قبول نداریم 
که یک کارخانه را که ســودآور نیست به طلبکار خود 
بفروشــیم و اینگونه بدهی خودرا بپردازیم. ما معتقدیم 
باید واحدها را فعال کرده و وقتی آنها ســودآور شدند، 
آنها را به عنوان بدهی خود واگذار کنیم. البته بسیاری از 

این بدهی ها به دولت مرتبط نمی شود. 
نوبخت در پاســخ به این پرسش که کدام یک از 
اعضای هیأت دولت 35 میلیــون تومان در ماه حقوق 
می گیرد، افزود: من درباره حقوق اطالعی ندارم، اما من 
و رئیــس جمهور حقوق خود را از طریق هیأت علمی 

دریافت می کنیم. 
وی نســبت به ایجاد برج کشــور کــره جنوبی 
در تهــران برای فروش محصوالت این کشــور اظهار 

بی اطالعی کرد. 
نوبخت همچنین درباره اعطای تابعیت ایرانی به 
شــهدای غیرایرانی نیز گفت: تاکنون چیزی به ما ابالغ 

نشده و من هم از رسانه ها مطلع شدم. 
ســخنگوی دولت همچنین درباره سخنان رهبر 
انقالب در خصوص نظام آموزش و پرورش، تصریح 
کرد: آموزش و پرورش حتماً باید مسائل مدنظر رهبری 

را پیگیری کند. 
وی در بخــش دیگــری از این نشســت درباره 
اظهارات عراقچی در خصوص زمان خرید اوراق قرضه 
آمریکایی، خاطرنشان کرد: این اوراق در یک دوره ای از 
ســال 2003 تا 2008 خریداری شده است. کارگروهی 
اکنون مشخص شــده و در این رابطه گزارشی را تهیه 
می کند که هر وقت این گزارش تکمیل شــد ما نتایج 
آن را به اطالع مردم می رسانیم. ما دنبال استیفای حقوق 

خود هستیم و دنبال بحث های داخلی آن نیستیم. 
خبرنگاری در ادامه این نشســت از ســخنگوی 
دولت پرسید که آیا دولت می تواند برنامه ششم توسعه 
را از مجلس پس بگیرد تا مانع تصویب شتابزده آن در 
مجلس نهم شود که نوبخت در پاسخ گفت: اخباری هم 
به ما رسیده که برنامه ششم در مدت زمان کوتاهی در 
مجلس نهم مطرح شــده و جهت گیری آن هم مخالف 
بــا آنچه دولت مدنظر دارد، اســت. البته ما هنوز آن را 
ندیده ایم ولی طبق آیین نامه داخلی مجلس اگر کلیات 
برنامه تصویب نشده باشد می توانیم تقاضای استرداد آن 
را داشــته باشیم ولی اگر کلیات آن تصویب شده باشد 
باید اســترداد آن از طریق رأی گیری در مجلس انجام 

شود. 
نوبخت همچنین گفت: جبران خسارات رسیده به 
کشاورزان از طریق صندوق های بیمه و کمک مستقیم 

دولت انجام می شود. 
وی در ادامه در مورد ممنوعیت ورود خودروهای 
آمریکایی به کشــور، تصریح کرد: مــا خود را مقید به 
حمایت از تولید داخلــی می دانیم و محدودیت ورود 
این خودروها را از طریق عدم ثبت سفارش آنها انجام 

می دهیم. 

تحویل سال نو کتاب ایران
رئیس جمهور: نقاد دلسوز، نعمت است
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افزایش دوربین های کنترل 
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 تا تک نرخی شدن ارز 
فاصله زیادی نداریم

 ظرفیت تولید 
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افزایش می یابد

تمرکز شدید آمریکا 
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شرکت های مرتبط با آن
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 اعترافات 
تکان دهنده قاتل 
ستایش قریشی

فریادگر عشق
تا شروعی  به مکه رســیده است  تاریخ، 
دیگرگونــه را رقم بزند؛ آغــازی دیگرگونه 
در خاکی آفتاب ســوخته، در خاکی تشــنه، 
در خــاک آکنده از دختران زنده به گور، در 
خــاک آرزوهای زیر خاک. تاریخ ایســتاده 
به خواندن  را  ها  پنجره  تا  بنویســد؛  تا  است 
ایستاده  به شــنیدن.  را  ها  فراخواند و کوچه 
اســت تا در دل صخره ها و ســنگریزه ها، 

کند. جاری  نور 
تاریخ، به مکه رســیده اســت و کسی از 
آســمان به زمین پا می گذارد. با دست هایی 

نور آکنده. از  از روشنی آکنده و 
آزادگی  و  عشق  فریادگر  آزادی،  فریادگر 
اســت؛ این که از دامن تاریخ، پا بر خاک مکه 
می گذارد و افــاک، پا به پای او حرکت می 

. کنند
نقطه ثقل تاریخ اســت؛ این که ابرها، بر 
فرازش سایه می گسترند، این که قلم در دست 

»اقراء«. و می گوید:  آمده  فریاد  به  هایش 
اینک، تو پیامبر خدایی و راه آســمان، از 

تو می گذرد. دست های 
تاریــخ در مکه می ایســتد تا شــروعی 
دیگرگونــه را رقم بزند، تا صدایی رســا، در 
گوش خاک بپیچــد، تا آرزوهای زنده به گور 
شــده را از خاک بیرون کشد، تا از خاک، به 

بزند. پل  افاک 
دیوارها، به ســایه آسمانی ات دست می 
کشــند. درخت ها، اقتدا به صابتت می کنند.

برای  را  دیگرگونه  بهاری  هایت،  دســت 
ارمغان آورده است. به  خاک، 

تو، تاریخی تازه ای که چون چشــمه ای 
زالل، از حرا جاری شدی تا دل های تشنه را 

بنوشانی. داری،  سینه  در  آنچه  از 

گروه ایران: دادستان عمومی و انقالب ورامین 
بــا بیان اینکه روز دوشــنبه آخریــن دفاعیات قاتل 
ستایش اخذ شــد به برخی از اعترافات تکان دهنده 

این فرد اشاره کرد.
مرادطلــب با بیــان اینکه روز دوشــنبه آخرین 
دفاعیات قاتل ستایش اخذ شد، در خصوص انگیزه قتل 
توســط این فرد توضیح داد: انگیزه اولیه قاتل ستایش، 

قصد ارتکاب عمل خالف منافی عفت بوده است.  
وی با اشــاره به اعترافات قاتل ستایش افزود: 
این فرد اعالم کرده که از سن 15 سالگی با بعضی از 
اشخاص جنس مخالف رابطه نامشروع داشته است.  
دادســتان عمومی و انقالب ورامین ادامه داد: با 
سواالتی که از او پرسیده شد به این نتیجه رسیدیم که 
این فرد به مسائل مذهبی هم گرایشی نداشته است.  
مرادطلب با اشاره به قسمتی دیگر از اعترافات 
قاتل ســتایش اضافه کرد: بر اســاس اظهارات اخذ 
شده از قتل ستایش، او از سن 15 سالگی هرازگاهی 

مشروب مصرف می کرده است. 
 دادستان عمومی و انقالب ورامین عنوان کرد: 
بر اساس اعترافات قاتل ستایش، این شخص در صبح 
روز حادثه به وسیله گوشی همراهش در حالی که در 
مدرسه بوده به مشاهده کلیپ های مستهجن مبادرت 
کرده است و این در حالی است که جنایت بعدازظهر 
همان روز به وقوع پیوســت.  به گفته وی موارد ذکر 
شده عوامل موثری در انگیزه قتل ستایش بوده است.  
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در نظریه پزشکی 
قانونی تجاوز به ســتایش تایید شــده است یا خیر، 
گفت: ما بایــد در کیفرخواســت در خصوص این 
موضوع اظهارنظر کنیم و طبق قانون، کیفرخواست تا 
زمانی که به دادگاه برســد محرمانه است و ما در این 

خصوص نمی توانیم اظهار نظر کنیم.  
دادستان عمومی و انقالب ورامین با بیان اینکه 
از قاتل ســتایش در کانون اصالح و تربیت نگهداری 
می شــود تا پرونده شخصیت شناسی او تکمیل شود، 
اضافه کرد: نظر مددکار اجتماعی برای تکمیل پرونده 
باقی مانده اســت بنابراین پس از اخذ نظر او، پرونده 
را به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می کنیم.  
مرادطلب در پاســخ به پرسشی مبنی بر اینکه با 
توجه به سن قاتل که زیر 18 است، پیش بینی شما در 
خصوص صدور حکم او چیست و آیا برای او حکم 
اعدام صادر می شــود، توضیــح داد: در این مورد ما 
نمی توانیم اظهار نظر کنیم چون مرجع صدور حکم، 
دادگاه کیفری یک اســت. ممکن است اظهار نظر ما 
با تصمیمی که قرار اســت از ســوی آنها اخذ شود 
مغایرت داشته باشد. صدور حکم اعدام یا هر حکمی 

دیگر بر عهده این دادگاه است. 

نمایشگاه کتاب تهران 
تحت پوشش نسل ۴ 

همراه اول

ارائه  منظور  به  اول،  همراه  اقتصادی:  گروه 
خدمات هرچه بهتر به بازدیدکنندگان نمایشــگاه 
بین المللــي کتاب تهران، برنامــه های ویژه ای 

دارد.
شــرکت  ارتباطات  کل  اداره  گــزارش  به 
ارتباطات ســیار ایران، اپراتور اول تلفن همراه 
نهمین  بیســت و  3 غرفه در  برپایي  با  کشــور، 
نمایشــگاه بیــن المللي کتاب تهران که امســال 
آفتــاب برگزار می  بار در شــهر  اولین  بــرای 
ارائه  ویژه  خدمــات  بازدیدکنندگان  به  شــود، 

کند. مي 
همــراه اول که امســال حضور گســترده ای 
در نمایشــگاه کتاب دارد، با ارائــه خدماتي نظیر 
فروش اقســاطی ســیم کارت های دائمی در 36 
قســط، فروش اقساطی ســیم کارت دانشجو در 6 
قســط، تعویض ســیم کارت های معمولی با سیم 
کارت 4G )Usim(، سرویس ستاره اول )1#*(، 
4G )نوترینو(، فروش مودم،  3G و  ارائه خدمات 
فروش باندلینگ محصوالت نوترینو، ارائه خدمات 
ارزش افزوده و پاســخگویي و راهنمایي مشترکین 
حاضر در نمایشگاه؛ آخرین دستاوردها و سرویس 
هاي نوین خــود را در معرض دید بازدیدکنندگان 

قرار مي دهد.
بر اســاس این گزارش، امسال اپراتور اول، 
با نصب 5 ســایت )یک ســایت ثابت، 3 سایت 
ســیار و یک ســایت برای مبادی ورودی شــهر 
آفتاب(، عالوه بر توســعه ظرفیت شــبکه، سعي 
دارد.  نمایشــگاه  بهتر فضاي  پوشــش هرچه  در 
ایــن آنتن ها می توانند  بازدیدکنندگان از طریق 
از خدمات نسل های 3 و 4  تلفن همراه استفاده 
کنند. عــالوه بر این، برای رفاه حال مشــترکین 
به  نیز  متروی شــهرآفتاب  ایســتگاه  اول،  همراه 

است. شده  مجهز   3G سایت 
همراه اولی ها برای اســتفاده از خدمات این 
شــرکت، می توانند به غرفه هــای همراه اول در 
نمایشگاه کتاب، واقع در رو به »روی متروی شهر 
آفتاب«، »نبش ســالن دانشــگاهی« و »بین ســالن 

عمومی و کودک« مراجعه کنند.
گفتنی اســت نمایشــگاه کتاب، صبح دیروز 
توســط رئیس جمهور ارجمنــد، جناب آقای دکتر 

افتتاح شد. روحانی 
بیســت و نهمین نمایشــگاه بین المللی کتاب 
تهران، از روز چهارشــنبه 15 اردیبهشــت ماه، به 
مدت 10روز، از ســاعت 10 تا 20 در شهرآفتاب 
واقــع در بزرگراه خلیج فــارس، رو به روی حرم 

مطهر امام خمینی برگزار مي شود.

وزیر خارجه کانادا: 

تعطیل شدن 
سفارت خانه ما در 
تهران اشتباه بود 
گروه ایران: وزیر خارجه کانادا ضمن دفاع از 
تالش دولت کانادا برای بازگشایی سفارت این کشور 
در تهران تاکید کرد که تعطیل شــدن سفارت ما در 

تهران از سوی دولت پیشین اشتباه بود. 
به گزارش نشــنال پست، اســتفان دیون، وزیر 
خارجه کانادا در ادامه ادعاهای بی اساس غرب مدعی 
شد: هم اکنون قصد نداریم تا نام ایران را از فهرست 
کشــورهای حامی تروریســم در طرح ایمنی دولت 
حــذف کنیم. البته این موضوع خــروج )نام ایران از 
این فهرست( می تواند به رفتار دولت ایران در آینده 

نیز بستگی داشته باشد. 
دیون ضمــن دفاع از تالش دولت کشــورش 
برای از ســرگیری روابط دیپلماتیک با ایران، گفت: 
وضعیت حقوق بشــر در ایران یا در اســراییل بهتر 
نشده است و هم اکنون با توجه به این صندلی خالی 
ما در تهران در موقعیتی نیستیم که بتوانیم در راستای 

حفظ منافع کانادا و هم پیمانان خود عمل کنیم. 
وزیــر خارجــه کانــادا پیش تر گفتــه بود که 
بازگشــایی ســفارت کانادا در تهران زمان بر است و 
هنوز مکان مناسبی به عنوان ساختمان سفارت کانادا 

در نظر گرفته نشده است. 
او روند بازگشایی سفارت کانادا در ایران را یک 

فرآیند گام به گام دانست. 
دولت محاظفه کار کانادا در سال 2012 سفارت 
خود در تهران را تعطیل و روابط دیپلماتیک با ایران 

را قطع کرد. 
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