
ادعاي افزايش هزينه هاي نهاد 
رياست جمهوري كذب است

گروه سياسي|مركز روابط عمومي و 
تبليغات نهاد رياست جمهوري ادعاي 
افزايش هزينه هاي نهاد رياس��ت جمهوري را  از سوي 
برخي كانديداها كذب خواند و توضيحاتي در اين مورد 
ارايه كرد. به گزارش آنا، در جوابيه اين  مركز آمده است: 
بازگشت به اظهارات مطرح شده و انتشار اخباري مبني 
بر همين اظهارات كذب و خالف واقع با موضوع دو برابر 
و حتي سه برابر شدن »هزينه هاي نهاد رياست جمهوري 

در دولت يازدهم« موارد ذيل به اطالع مي رسد. 
1- اظهارنظر در خصوص مس��ائل اداري و مالي عالوه 
بر نياز به اطالعات صحيح و مس��تند، مس��تلزم رعايت 
رويكردهاي تخصصي است. بديهي است اينگونه موارد در 
چارچوب آمار ثبت شده قانوني و نه اطالعات مخدوش و 
هدفمند سياسي قابليت ارزيابي و قضاوت پيدا مي كنند؛ 
ك��ه از آن جمله قان��ون بودجه س��نواتي، پرونده هاي 
پرس��نلي، ليس��ت پرداخت ها و همچنين آمار مربوط 
است. از اين رو مستند به جداول قوانين بودجه سنواتي 
و هزينه كرد ثبت ش��ده در پايان هر سال، در خصوص 
مقايسه هزينه كرد نهاد رياست جمهوري در دولت قبل 
با دولت تدبير و اميد بايد گفت، در سال 1391 عالوه بر 
59 ميليارد تومان اعتبار رديف اصلي، مبلغ 314 ميليارد 
تومان نيز از س��اير رديف ها به نهاد تخصيص داده شده، 
ضمن آنكه از محل مازاد درآمد نفتي، مبلغ 460 ميليارد 
تومان به نهاد تخصيص كه با تشخيص و اعمال مديريت 
مديران عالي وقت نهاد، بين دس��تگاه ها و سازمان هاي 
اجرايي متعددي توزيع ش��ده است و در مجموع امكان 
هزينه كرد و اعمال مديريت بر رقمي بالغ بر 833 ميليارد 
تومان )حدود 15 برابر رقم مورد ادعاي آن رسانه!( براي 
مسووالن وقت نهاد فراهم بوده است. اين در حالي است 
كه به منظور ساماندهي و شفاف سازي بودجه در دولت 
تدبير و اميد، هر ساله تعدادي از رديف هاي متفرقه حذف 
و بودجه نهاد در قالب رديف هاي اصلي، ش��فاف و قابل 

نظارت درج گرديده است. 
2- رقم م��ورد ادع��ا به عن��وان بودجه مص��وب نهاد 
رياست جمهوري در قانون بودجه 1396، معادل مبلغ 
150 ميلي��ارد تومان لحاظ گردي��ده و هنوز به مرحله 
تخصيص و دريافتي از خزانه نرسيده و يقينا بنا بر روند 
بودجه اي در سنوات گذشته، معموال بخش عمده اي از 
رقم اعتبارات مصوب قانوني محقق نخواهد شد و لذا به 

هزينه گرفته نخواهد شد. 
3 - ضم��ن تاكي��د ب��ر آزادي رس��انه هاي جمعي در 
اطالع رس��اني و تنوير افكار عمومي، آن��ان را به رعايت 
تقوا و اصل امانتداري و انصاف در بيان آمار و گزارش ها 
دعوت كرده و در برابر نشر اكاذيب و تالش براي تشويش 
و انحراف اذهان عمومي حق پيگيري از مراجع ذيصالح 

قانوني را براي خود محفوظ مي داند. 

   سرلشكر باقري، رييس ستادكل نيروهاي مسلح 
»شناور تندرو« معجزه نيروي دريايي سپاه و يك 
فرهنگ اس�ت و اش�راف اطالعاتي و قابليت هاي 
منحصر به فرد و كشف ناپذير توانمندي هاي دفاع 
دريايي ما، دشمنان را همچنان منفعل و سرگردان 

نگه خواهد داشت. فارس
   ستاد انتخابات كش�ور با صدور اطالعيه اي اعالم 
كرد: تبليغات نامزدهاي تاييد صالحيت شده شوراي 

شهر آغاز شد. مهر
   صديق�ي، امام جمع�ه موقت تهران ب�ا دعوت از 
كانديداها و هواداران شان به حفظ امنيت و آرامش 
فضاي انتخابات: ديوار مس�تحكم مردمي سال 88 

اين بار هم در صحنه حاضر است. ايسنا
   پروانه سلحش�وري، با بيان اينكه دولت يازدهم 
مي�راث دار دولتي به ش�دت ضد زن ب�ود، كارنامه 

روحاني در حوزه زنان را موفق ارزيابي كرد. ايلنا

آيتاهللريشهري:امام)ره(بررعايتاخالقدرانتخاباتسفارشميكرد
يك عضو مجلس خبرگان گفت: در جامعه اخالقي- اسالمي، اخالق انسان در سرنوشت او موثر است. به گزارش ايسنا، آيت اهلل  محمد محمدي ري  شهري، عضو مجلس خبرگان رهبري با اشاره اهميت رعايت اخالق 
سياسي در شرايط كنوني جامعه تصريح كرد: در فضا و شرايط كنوني نيازمند رعايت اخالق در همه سطوح جامعه، به خصوص در صحنه مبارزات انتخاباتي هستيم. آيت اهلل  ري  شهري اظهار كرد: توصيه اكيد امام 

راحل بر رعايت ارزش هاي اخالقي مبتنانتشاري بر اسالم در همه شرايط، به خصوص در زمان تبليغات انتخاباتي بود و ما بايد نگهبان اين انديشه باشيم. 

ايسنا| حسن روحاني پنجش��نبه شب هنگام ترك 
صدا و سيما پس از حضور در استوديو گفت وگوي ويژه 
خبري در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران 
جوان كه پيرامون شايعات مطرح شده درباره مدرك 
دكتراي وي س��وال كرد، گفت: من مدرك دكتراي 
خودم را از يك دانش��گاه معتب��ر بين المللي گرفتم و 

زمين ندادم كه مدرك بگيرم. 

آفتاب  نيوز| خانواده شهيد بهشتي در بيانيه اي نوشت: 
در روزهاي اخير شاهد هس��تيم كه يكي از نامزدهاي 
محترم انتخابات رياست جمهوري در جريان فعاليت هاي 
تبليغاتي خود از عنوان »يادگار بهشتي« بهره مي برند. 
الزم به تذكر است كه شخصيت هاي تاثيرگذار انقالب 
ش��كوهمند اس��المي ايران نظير ش��هيدان بهشتي، 
مطهري، رجايي و... س��رمايه هاي نمادين اين انقالب 
هستند و هرگونه سوءاستفاده هاي ابزاري و فردي از نام 
و هويت اين راس��ت قامتان جاودانه تاريخ، آثار مخرب 
فراوان��ي را متوجه حركت انقالبي م��ردم ايران خواهد 
نمود. هنوز مردم شريف ايران از ياد نبرده اند كه جرياني 
كه با جعل عنوان از شهيد واال مقام رجايي تصدي امور 
مملكت را در دس��ت گرفت، چگونه قطار انقالب را كه 
در مسير رشد و ش��كوفايي در حركت بود از ريل خارج 
كرد و چه خسارات گسترده اي را بر اين كشور تحميل 
كرد. بهتر است نامزدهاي گرامي به جاي هزينه كردن 
از صندوقچه ذخاير معنوي انقالب اس��المي نسبت به 
خلوص نيات و معرف��ي دقيق برنامه هاي خويش براي 

اعتالي ايران اسالمي در تمامي شؤون همت گمارند. 

تا انتخابات

زمين ندادم كه مدرك بگيرم

بيانيه بيت شهيدبهشتي درباره 
سوءاستفاده از نام ايشان 

خبر روزجوابيهسرخط خبرها
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افزايشاعتبار
نظاماسالمي

بنده مك�ررا درخصوص 
داليل بس�يار اي�ن مهم 
اش�اره كرده ام كه يكي 
 ، آنه�ا مهم تري�ن  ز  ا
افزاي�ش اعتب�ار نظ�ام 
جمهوري اسالمي ايران 
در عرصه هاي بين الملل 
اس�ت، به خاط�ر داريم 
كه زمان�ي در اين عرصه 
ب�ه س�مت ان�زوا پيش 
ام�روز  ام�ا  مي رفتي�م 
ب�ه جايگاه�ي دس�ت 
يافته اي�م ك�ه س�ران 
و  6 كش�ور قدرتمن�د 
صنعت�ي، در يك س�و و 
ايران اس�المي با اقتدار 
تمام در س�وي ديگر ميز 
مذاكره با آنان مي نشيند 
و از مواض�ع بحق نظام و 
مردم حراست و حفاظت 

مي كند.

گ�روه سياس�ي| ميدان 
ن  مي��ا ر  د ب��ات  نتخا ا
جريان هاي سياسي بيش از هر چيز ميدان 
ياركشي اس��ت. در اين زمينه اصولگرايان 
چند سالي است كه وضعيت آشفته اي دارند. 
پيروزي دلچسب س��ال 84 برايشان خوش 
يمن نبود و آغاز كش��مكش هاي داخلي را 
رقم زد. ه��ر چه زمان مي گذش��ت و دولت 
احمدي ن��ژاد سياس��ت ها و برنامه هاي��ش 
اجرايي تر مي شد فاصله ميان اصولگرايان هم 
عميق و عميق تر مي شد. برخي از چهره هاي 
اصلي اصولگ��را در همان دول��ت اول دل از 
دولت برآمده از جريان اصولگرا كندند و گاه 
انتقادهايي را نيز مطرح كردند اما با رخداد 
وقايع تلخ سال 88 و عملكرد احمدي نژاد در 
دولت دومش ديگر جاي س��كوتي برايشان 
باقي نمانده بود. اصولگرايان اصيل يك به يك 
دست از دولت پر حرف و حديث احمدي نژاد 
شستند. ناطق نوري در اين ميان اما جزو آن 

دس��ته اصولگراياني بود ك��ه زودتر از همه 
حساب كار خود را جدا كرد. در مرز بندي ها 
و اختالفات سياس��ي ميان جناح ه��ا او در 
كنار دوست قديمي خود ايستاد. به روشني 
مش��خص بود كه ناطق نوري نگراني هايش 
براي كش��ور از جنس نگراني هاي آيت اهلل 
هاش��مي بود و در تمام اين سال ها دست از 
حمايت او نكشيد و در برابر همه تخريب ها 
و جوس��ازي ها همواره در كنار او ماند. با رد 
صالحيت هاشمي در س��ال 92 و در نهايت 
روي كارآمدن دولت روحاني همواره حسن 
روحان��ي را حمايت ك��رد و در كنار آيت اهلل 
هاش��مي يك��ي از برجس��ته ترين حاميان 
حسن روحاني در حاكميت بود. ناطق نوري 
در اي��ن دوره هم حمايت خود را از حس��ن 
روحان��ي اعالم كرد، در ش��رايطي كه س��ه 
نامزد اصولگرا نيز در ميدان انتخابات حضور 
داشتند. اما شيخ نور پشت حسن روحاني را 
خالي نكرد. ناطق نوري هفته گذشته به شكل 

رسمي اعالم كرد از حسن روحاني حمايت 
مي كند اما به همين حمايت س��اده بسنده 
نكرده و اكنون از داليل حمايتش نيز سخن 
مي گويد. او در ديدار با جمعي از فرهنگيان، 
هنرمندان و ورزش��كاران داليل حمايتش 
از حسن روحاني را ش��رح داد. براي مردي 
كه در پس��ت هاي كلي��دي نظام جمهوري 
اسالمي حضور داشته بيش از هر چيز اعتبار 
كش��ور و نظام مد نظر اس��ت و به باور او در 
دولت روحاني اين اعتبار به واسطه شكستن 
تحريم ها افزايش يافته اس��ت. او همچنين 
صادرات نفت را نيز از بركات برجام خوانده 
و گفته است: يكي از بركات برجام، افزايش 
صادرات نفت است كه حدودا 5 برابر شده و 
پول حاصل از فروش به كشورمان پرداخت 
مي شود، در گذشته به دليل وجود تحريم ها 
براي فروش نفت دچار مش��كالت اساسي 
بوديم و به طور نمونه كشتي هاي نفتكش ما 
جهت تردد در آب هاي بين المللي ناچار به 

استفاده از پرچم كشورهاي ديگر بودند و در 
ازاي فروش نفت ب��ه جاي دريافت وجه آن، 
مجبور بوديم كاالهاي بي كيفيت آنان را وارد 
كنيم، يعني مبادله اي مضر و نابرابر كه امروز 
به فضل الهي در اين دولت اثري از اين اجبار 
وجود ندارد و كشتي هاي ما در تمام آب هاي 
بين الملل با پرچم مقدس كشور عزيزمان، 

آزادانه حركت مي كنند. 
علت حمايت ناطق نوري از روحاني

به گزارش ايس��نا، علي اكبر ناطق نوري در 
ديدار جمع��ي از فرهنگي��ان، هنرمندان و 
ورزش��كاران، گفت: همه نامزدهاي محترم 
با برنامه هايي جهت اداره كشور پا به عرصه 
رقابت گذاشته اند و يكايك آنان فرزندان اين 
نظام اند و به نوبه خودشان براي اين كشور، 
خدماتي داش��ته اند اما انتخاب فرد اصلح از 
ميان اين دوستان وظيفه شرعي و ملي همه 
ما است. او ادامه داد: همه كانديداهاي محترم 
را به حفظ آرامش در جامعه، اخالق مداري، 

نماين��دگان  »مناظ��ره 
نامزدها«؛ اين پيشنهادي 
اس��ت كه از سوي مشاور فرهنگي حسن 
روحاني به رييس س��ازمان صدا و سيما 
مي شود، آن هم در آس��تانه پخش سوم 
آن. پس از آنكه مناظره هاي دوازدهمين 
دوره انتخاب��ات رياس��ت جمهوري ب��ه 
صحن��ه تقاب��ل كانديداها تبديل ش��د، 
خيلي ه��ا فاصل��ه آن را ب��ا مناظره هاي 
واقعي بس��يار زياد دانس��تند. موضوعي 
ك��ه از هم��ان دقايق آغازين ش��روع در 
نخس��تين پخش خود با به حاشيه رفتن 
يكي از كانديداهاي اصولگرا، خود هم به 
حاشيه رفت، انتقاد بس��ياري از مردم را 

برانگيخت.
 از آن پ��س تريب��ون مناظره ه��ا، ب��ه 
اتهام زني هايي اختصاص يافت كه ديگر 
سكوت از سوي كانديداها جايز نبود. آنها 
هم وارد همين مباحث شدند و آنچه در 
اين ميان فراموش شد اعالم برنامه هايي 
اس��ت كه بايد محوريت اي��ن مناظره ها 
را تش��كيل دهد. با اين ح��ال و با اطالع 
از ع��دم تغيي��ري كه هيچ��گاه در روال 
برگزاري مناظره ها شكل نخواهد گرفت، 
پيش��نهادات ديگري از راه مي رسد. بعد 
از آنكه پيش��نهاد مناظره ه��اي دو به دو 
به جايي نرس��يد، اين بار نوب��ت به ارايه 
درخواس��ت ديگري از س��كاندار صدا و 

سيماي ملي شد. 
مشاور رييس جمهور در نامه اي به رييس 
س��ازمان صداوس��يما از برگزار نش��دن 
مناظ��ره مي��ان نماين��دگان نامزدهاي 
انتخاب��ات رياس��ت جمهوري انتق��اد و 
خواس��تار برخورد با اين تخلف ش��د. به 
گزارش ايلنا، متن نامه حسام الدين آشنا 
به رييس سازمان صداوسيما به اين شرح 
است: »به استحضار ش��ريف مي رساند؛ 
معاون سياس��ي س��ازمان صدا و س��يما 
با وج��ود مصوب��ه اجماعي كميس��يون 
نظارت بر تبليغ��ات انتخابات تاكنون در 
برابر برگزاري مناظره هاي سه گانه ميان 
نمايندگان تخصصي داوطلبان انتخابات 
رياس��ت جمهوري مقاومت كرده است. 
از آنجا كه ش��يوه فعلي مناظره ها كمك 
چندان��ي به آگاه��ي مقايس��ه اي مردم 
نسبت به برنامه هاي تفصيلي داوطلبان 
نمي كند، مصرانه تقاضا دارم با اين تخلف 
آشكار برخورد قانوني صورت گرفته و در 
اسرع وقت امكان برگزاري اين مناظره ها 

فراهم شود«. 
اي��ن تقاض��ا در حالي ص��ورت مي گيرد 

كه برنامه ري��زي صدا و س��يما از طريق 
كميس��يون نظارت بر تبليغات پيش از 
برگزاري نخس��تين مناظ��ره انتخاباتي 
صورت گرفت��ه و هرچند اصل موضوع از 
مصوبات كميسيون تبليغات بوده اما به 
نظر مي رسد، به دليل ضيق وقت اجراي 
آن تقريب��ا دور از ذه��ن به نظر برس��د. 
آن گون��ه كه از س��وي اين كميس��يون 
نشدني بودن اجراي اين برنامه هم قابل 
پيش بين��ي بوده و آنان هي��چ جايي در 
جدول پخش برنامه ها براي آن اختصاص 

ندادند. 

پاسخ به نامه آشنا
تصميم گيري به عهده كميسيون 

نظارت بر تبليغات است 
پ��س از درخواس��ت برگ��زاري مناظره 
نمايندگان كانديداها، معاونت سياس��ي 
رسانه ملي در پاسخ به آن، تصميم گيري 
را ب��ه عه��ده كميس��يون نظ��ارت ب��ر 
تبليغات گذاش��ت. اين درحالي اس��ت 
كه جدول برنام��ه تبليغاتي كانديداهاي 
رياس��ت جمهوري چيده ش��ده و جايي 
ب��راي نماين��دگان آنان در نظ��ر گرفته 

نشده است. 
در اين پاسخ آمده است: »تصميم گيري 
در م��ورد مناظ��ره نماين��دگان نامزدها 
به عهده كميس��يون نظارت بر تبليغات 
است و صدا و سيما تنها مجري تصميمات 
اتخاذ ش��ده اس��ت«. در ادامه، اين نامه 
ب��ه تصميم گيري در خص��وص مبحث 
مناظره نماين��دگان نامزدهاي انتخابات 
به تصويب كميس��يون بررسي تبليغات 
انتخابات اش��اره ش��ده اما عنوان كرده 
اس��ت كه: »منتها زمان بندي مناس��ب 
براي اين مناظره به لحاظ جدول پخش 
انجام نش��ده و در حال حاضر ما مشغول 
برنامه ريزي براي اين مساله هستيم«. اما 
اگرچه اين تصميم در كميسيون نظارت 
گرفته ش��ده اما هيچ اقدامات اوليه براي 
اجراي��ي كردن آن در نظر گرفته نش��ده 
اس��ت. آن گونه كه در ادامه آمده اس��ت: 
»در اين راس��تا ما هيچ نامه نگاري مبني 
بر معرفي نماين��دگان نامزدها براي اين 
مناظره نداشتيم. متعاقب آن هيچ نامه اي 

هم از ستادي دريافت نكرده ايم.«

هنوز وارد اجراي قانوني و حقوقي 
مناظره نمايندگان نامزدها نشديم

اما اين موض��وع انگار پي��ش از اين تنها 
در فض��اي مجازي مطرح ش��ده بود و به 
هيچ عنوان به كانديداها اعالم نمي شود 
ت��ا ب��راي معرف��ي نمايندگان خ��ود به 

كميس��يون تبليغات اقدام خاصي انجام 
دهند. در ادامه پاس��خ معاونت سياسي 
صدا و سيما به حسام الدين آشنا عنوان 
ش��ده اس��ت: »بنابراين موضوعاتي كه 
مبني بر اين مس��اله در فض��اي مجازي 
مطرح مي شود در واقع نوعي گمانه زني 
بوده ما هنوز وارد اجراي قانوني و حقوقي 

مناظره نمايندگان نامزدها نشديم«. 

در حال برنامه ريزي براي برگزاري 
مناظره نمايندگان كانديداها هستيم

تنها امي��دواري اي ك��ه رس��انه ملي به 
مشاور فرهنگي رييس جمهوري مي دهد 
برنامه ريزي هايي اس��ت كه در خصوص 
اجراي��ي كردن اين درخواس��ت در حال 
انجام اس��ت. آن ط��ور ك��ه در ادامه اين 
پاسخ آمده است، صدا و سيما اعالم كرد: 
»ما در حال برنامه ريزي براي اين مساله 
هس��تيم لذا بايد به اين نكته  اشاره كنم 
كه كميس��يون مرجع تصميم گيري در 
اين رابطه اس��ت و س��ازمان صدا و سيما 
مجري تصميمات اتخاذ ش��ده است«. با 
اين حال به نظر مي رسد اراده رسانه ملي 
براي تحقق اين درخواست، جدي باشد. 
هرچن��د كه طي روزهاي اخير از س��وي 
برخي افراد در فضاي مجازي عنوان شده 
بودند معاونت سياس��ي صداوسيما مانع 
برگزاري مناظرات نمايندگان نامزدهاي 
انتخابات شده است، اما هرچه باشد آنها 
در عص��ر روز جمعه و پي��ش از برگزاري 
آخرين مناظره كانديداه��اي انتخابات 
رياست جمهوري با پيش��نهادي روبه رو 
ش��دند كه خيل��ي هم دور از دس��ترس 

نيست. 
معاونت سياس��ي رس��انه ملي در ادامه 
اعالم كرد: »در حال حاضر ما مش��غول 

برنامه ريزي با س��ازمان صدا و س��يما در 
اين رابطه هس��تيم تا اينكه اين سازمان 
بتواند در زمان و س��اعتي مناس��ب اين 
مناظره را پوش��ش ده��د و در عين حال 
تداخلي ب��ا برنامه نامزده��اي انتخابات 
نداشته باش��د«. در پايان اين نامه هم به 
مناظره روز جمعه اشاره شد و آمده است: 
»در مناظ��ره امروز )جمعه( هم، ش��يوه 
مناظره به مانند ش��يوه  دو مناظره قبلي 
است. طبق ش��كايات مطروحه از برخي 
نامزدها در بخش پايان��ي مناظره امروز 
ان ش��اءاهلل به وقت پاياني آنها دو دقيقه 

اضافه مي شود.«

فرصت 5 روزه كميسيون نظارت بر 
تبليغات رياست جمهوري

با اين ح��ال آنچ��ه از مفاد اي��ن نامه بر 
مي آي��د، اين اس��ت ك��ه صدا و س��يما 
هيچگونه مخالفتي ب��ا برگزاري مناظره 
نمايندگان كانديداها ن��دارد و اين تنها 
محدودي��ت زماني اس��ت كه آنه��ا را از 
اجراي برنامه ريزي كميس��يون تبليغات 

دور ساخته است. 
بنابراي��ن باي��د منتظ��ر مان��د و ديد كه 
آي��ا باالخره ب��راي يك بار هم كه ش��ده 
مناظره اي به معن��اي واقعي كلمه انجام 
خواهد گرفت. چيزي كه با گذش��ت سه 
انتخاب��ات رياس��ت جمهوري،  از  دوره 
تقريب��ا به بيراه��ه رفت و ش��ايد تنها با 
حض��ور نمايندگان كانديداها باش��د كه 
چهره اي واقعي از خود به نمايش بگذارد. 
البته باز هم تصميم گيري نهايي بر عهده 
كميس��يون نظارت بر تبليغات انتخابات 
رياست جمهوري اس��ت. اين كميسيون 
تنها 5 روز فرصت دارند كه تصميم گيري 

اوليه خود را اجرايي كنند. 

صداوسيمادربرگزاريمناظرهنمايندگاننامزدهامقاومتميكند
آشنا در نامه اي به علي  عسگري: 

پاسخ صدا و سيما: كميسيون نظارت بر تبليغات رياست جمهوري بايد تصميم گيري كند

چهره روز

گروه سياسي

صادراتنفتبهبركتبرجام5برابرشدهاست
صداقت و رعاي��ت احت��رام متقابل دعوت چرا ناطق نوري به روحاني راي مي دهد؟

مي نمايم و مردم بدانند همه اين آقايان براي 
من محترم و عزيزند. ناطق نوري تاكيد كرد: 
رعايت انصاف در بيان ديدگاه ها و نظرات به 
همراه حسن رفتار و كالم نامزدهاي محترم 
انتخابات رياس��ت جمهوري در مناظرات و 
تجمع ه��اي انتخاباتي باع��ث حفظ آبروي 
نظام و جلوگيري از سوءاس��تفاده دشمنان 
خواهد بود. او اظهار كرد: برخي مي گويند كه 
شما چرا از آقاي روحاني حمايت مي كنيد؟ 
بنده مك��ررا درخصوص داليل بس��يار اين 
مهم اشاره كرده ام كه يكي از مهم ترين آنها، 
افزايش اعتبار نظام جمهوري اسالمي ايران 
در عرصه ه��اي بين الملل اس��ت، به خاطر 
داري��م كه زمان��ي در اين عرصه به س��مت 
انزوا پيش مي رفتي��م اما امروز به جايگاهي 
دست يافته ايم كه سران 6 كشور قدرتمند 
و صنعت��ي، در يك س��و و ايران اس��المي با 
اقتدار تمام در سوي ديگر ميز مذاكره با آنان 
مي نش��يند و از مواضع به حق نظام و مردم 
حراس��ت و حفاظت مي كن��د. ناطق نوري 
همچني��ن گفت: يك��ي از ب��ركات برجام، 
افزايش صادرات نفت است كه حدودا 5 برابر 
ش��ده و پول حاصل از فروش به كشورمان 
پرداخت مي شود، در گذشته به دليل وجود 
تحريم ها براي فروش نفت دچار مشكالت 
اساس��ي بوديم و به طور نمونه كشتي هاي 
نفتكش ما جهت تردد در آب هاي بين المللي 
ناچار به اس��تفاده از پرچم كشورهاي ديگر 
بودند و در ازاي فروش نفت به جاي دريافت 
وجه آن، مجبور بوديم كاالهاي بي كيفيت 
آن��ان را وارد كنيم، يعن��ي مبادله اي مضر و 
نابرابر كه امروز ب��ه فضل الهي در اين دولت 
اثري از اين اجبار وجود ندارد و كشتي هاي 
ما در تمام آب هاي بين الملل با پرچم مقدس 
كشور عزيزمان، آزادانه حركت مي كنند. او 
تصريح كرد: سابقه آش��نايي بنده با جناب 
آقاي روحاني به س��ال هاي پيش از انقالب 
باز مي گردد، ايشان را هميشه فردي دلسوز، 
مبارز، استوار در برابر دشمنان نظام و واليت 
مدار يافته ام. ايشان پس از انقالب سمت هاي 
زيادي داش��ته اند از جمله آن 16 س��ال در 
كسوت دبير شوراي امنيت ملي بوده اند و در 
اين ساليان، بيش از پيش به مسائل بين الملل 
مسلط گرديدند. درعين حال ايشان و ساير 
وزرا مي دانستند كه نمي توان در اين 4 سال 
معجزه كرد و مشكالت ريشه دار در گذشته 
را به آساني حل نمود، اما تمام تالش خويش 
را براي مرتفع كردن مشكالت به كار بردند.
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