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ریابکوف ادعا کرد:

بدون امتیازدهی تهران
حفظ برجام ممکن نیست

بخش سیاسی -معاون وزیر امور خارجه روسیه با
بیان اینکه گفتوگو درباره آینده برجام حتی بدون
آمریکا هم ممکن است ،ادعا کرد :حفظ توافق هستهای
بدون اینکه ایران امتیازی بدهد امکانپذیر نخواهد بود.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری تاس ،سرگئی
ریابکوف ،معاون وزیر امور خارجه روسیه روز سهشنبه
در یک کنفرانس تاکید کرد که رایزنی درباره آینده
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بدون حضور آمریکا
هم ممکن خواهد بود.
ریابکوف ادعا کرد :هر چند حفظ توافق هستهای با
ایران بدون اینکه تهران امتیازی بدهد غیرممکن است.
وی همچنین با غیرمسئوالنه خواندن تصمیم آمریکا
برای خروج از توافق هستهای ،تصریح کرد :خروج
واشنگتن از این توافق خطر تشدید درگیریهای
نظامی در خاورمیانه را افزایش میدهد .ما نمیخواهیم
شاهد این باشیم که این اقدام آمریکا زمینهای برای
افزایش درگیریهای نظامی در خاورمیانه باشد هر
چند که خطر این اتفاق کامال مشهود است.
معاون وزیر امور خارجه روسیه افزود :بر اساس
ارزیابیهای ما ،خطر وقوع این اتفاق پس از تصمیم
اخیر آمریکا در حال افزایش است.
ریابکوف همچنین خاطرنشان کرد :دالیل اصلی آمریکا
برای خروج از برجام هیچ ارتباطی با خود این توافق
ندارد و مربوط به رویکرد واشنگتن در سیاستهایش
در قبال تهران در خاورمیانه است .ما بر این باوریم که
این تصمیم به دالیلی گرفته شد که هیچ ارتباطی با
برجام ندارد و باید بگویم که نمایندگان آمریکا این
مساله را کتمان نمیکنند.
وی در ادامه تاکید کرد :اگر طرفهای توافق خواست
سیاسی الزم برای حفظ توافق هستهای را داشته
باشند این مساله علیرغم خروج آمریکا نیز ممکن
است .ما باید پارامترهای کار در چارچوب برجام بدون
آمریکا را تعیین کنیم .ما بر این باوریم که این کار هم
به صورت تئوریک و هم در عمل ممکن است.
این مقام روس تاکید کرد که این مساله تا حد زیادی
منوط به خواست سیاستمداران به ویژه در کشورهای
اروپایی است.
وی افزود :مهمترین مساله این است که عناصر خواست
سیاست ایران در منطقه و برنامه موشکیاش ،خشم
آمریکاییها و متحدانش را بر میانگیزد .وزارت امور
خارجه (روسیه) بر این باور است که آمریکا تصمیم
خود را تغییر نخواهد داد و قصد ندارد تصمیمش
درباره خروج از توافق هستهای را مورد بازبینی قرار
دهد.
ریابکوف خاطرنشان کرد :رییسجمهور دونالد ترامپ
آنچه روز  ۸مه گفته است را به واقعیت تبدیل خواهد
کرد.
وی در پایان گفت :روسیه طبق مسئولیتهای خود
در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک به کار برای
طراحی مجدد تاسیسات غنیسازی فردو ادامه خواهد
داد .مسکو به تعهداتش ذیل برجام به همان اندازه که
دیگر طرفها به توافق پایبند میمانند ،عمل خواهد
کرد.
به گزارش ایسنا ،مذاکرات درباره چگونگی ماندن یا
نماندن ایران در برجام با کشورهای  ٤+١در حالی
انجام می شود که دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا
سهشنبه گذشته پس از مدتها تهدید به کنار گذاشتن
توافق هستهای ایران و گروه موسوم به  1+5سرانجام
خروج واشنگتن از این توافق را اعالم کرد و گفت که
تحریمها علیه ایران را باز میگرداند .این تصمیم وی با
مخالفت و انتقاد جامعه جهانی بهویژه دیگر طرفهای
توافق مواجه شد.
انگلیس ،فرانسه و آلمان پس از اعالم خروج آمریکا
در یک بیانیه مشترک ضمن ابراز تاسف نسبت به
تصمیم ترامپ تاکید کردند که به پایبندی خود به
توافق هستهای ادامه خواهند داد و از تمام طرفها نیز
خواستند تا اجرای برجام را ادامه دهند.

چهارشنبه  26اردیبهشت  29 | 1397شعبان  16 | 1439می 2018

Gilan-today.com

واکنش سخنگوی دولت به بیانیه مجلس خبرگان درباره برجام:

نباید ذهن مسئوالن دیپلماسی کشور را مخدوش کنیم

بخش سیاسی -سخنگوی دولت گفت :در حال حاضر ارز مسافرتی به مقدار هزار یورو داده
میشود آن هم برای مسافت دور و برای کشورهای همسایه این ارز  ۵۰۰یورو است.
به گزارش ایلنا ،محمد باقر نوبخت در نشست خبری هفتگی با اصحاب رسانه بابیان این که
در هفته گذشته اتفاقات بسیاری رخ داد گفت :شاهد بودید که آمریکا از برجام خارج شد
و و پاسخ رئیس جمهور را هم شنیدید و مواضع اتحادیه اروپا را هم مشاهده کردید .وی با
اشاره به حوادث نوار غزه گفت :رخداد دیگر جنایات رژیم صهیونیستی و حکام این رژیم در
نوار غزه بود .سخنگوی دولت ادامه داد :تاکنون  ۵۲نفر به شهادت رسیدند و  ۲هزار و ۷۷۱
نفر مجروح شدند .جمهوری اسالمی ایران این جنایات را محکوم میکند و وجدان جهانیان
نظارهگر این جنایات است و اما در عمل نسبت به حداقلهای حقوق بشر بیتفاوت هستند.
وی تاکید کرد :از شورای امنیت سازمان ملل انتظار میرود که واکنش نشان دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص ثبت واردات با نرخ جدید گفت ۵ :میلیون دالر
ثبت سفارش شده است .انواع کاالی ضروری هم
صادر شده است .بانک مرکزی در خصوص تحقق
ارز با تغییر نرخ  ۴هزار و  ۲۰۰تومان برای هر دالر
رقم مشابه را گزارش دادهاند .رئیس سازمان برنامه
و بودجه افزود :بیش از صد و سی میلیارد دالر در
بازار رسمی مبادالت ارزی داریم .ما گزارشات را
روزانه دنبال میکنیم مشکلی برای کاالهای اساسی
نداریم و در بخش خدمات مشکل کوچکی داریم و
پرداخت با همین نرخ  ۴هزار و  ۲۰۰میشود .وی
ادامه داد :در حال حاضر ارز مسافرتی به مقدار هزار
یورو داده میشود آن هم برای مسافت دور و برای
کشورهای همسایه  ۵۰۰یورو است .رئیس سازمان
برنامه و بودجه تاکید کرد :از تولیدکنندگان دعوت
به عمل آمد و مشورتهایی صورت گرفت .اگر کسی
کاالیش را از انبار بیرون نمیآورد ،خالف میکند .از
پیش مصوبهای از سوی شورای عالی امنیت ملی هم
داشتهایم .وی خاطرنشان کرد :ما به کسبه خودمان
اعتماد داریم و در این شرایط احتکار درست نیست و تحت هیچ شرایطی سامانه دقیق و
درست واردات و صادرات را ترک نحواهیم کرد .نوبخت در خصوص بیانیه مجلس خبرگان
رهبری گفت :در بیانیه دولت کامال با شفایت به نکاتی که مطرح میشود ،پاسخ داده شد.
در حال حاضر وقتی برای این نیست ذهن مسئوالن دیپلماسی کشور را که درگیر هستند
و همین امروز برای مذاکرات جهانی در سفر هستند مخدوش کنیم .وی ادامه داد :فارغ از
اینکه برجام تصمیم درست بوده یا خیر باید بررسی کنیم که مراحل حقوقی خود را طی کرد
یا خیر؟ یا اجماع صورت گرفت یا خیر؟
نوبخت تاکید کرد :برجام در مجلس مراحل خود را طی کرد و بیانات رهبری به عنوان بایدها
و نبایدها مورد توجه قرار گرفت .وی ادامه داد :به سال  ۹۲باز گردیم و ببینیم که این تصمیم
باعث زیان برای کشور بود و یا از زیان جلوگیری شد.
سخنگوی دولت یادآور شد :ما با یک اتهام از سوی رژیم اشغالگر قدس رو به رو بودیم و آمریکا
حمایت میکرد .پرونده ایران به شورای امنیت رفت و کشورهای دوست ما هم در آن ورود
نکردند و تحریمها صورت گرفت و ما ذیل فصل هفت قرار گرفتیم.
وی ادامه داد :صعنت نفت ،کشتیرانی و پتروشیمی تحت تحریم به خاطر یک اتهام واهی قرار
گرفت .ما باید اقدام و اثبات میکردیم فعالیت هستهای ما صلحآمیز است تا تحریمها برداشته
شد .سخنگوی دولت افزود :شومن آنها در چند هفته گذشته حرفهایی زد آن زمان گفت،
ما جواب همه این اتهامات را از مراجع رسمی آژانس گرفتیم.
نوبخت گفت :قطعه به ما نمیفروختند ،اما ما بعد از شکست تحریم هواپیماهای نو هم
خریداری کردیم .این که نظام بانکی ما سرمایهگذاری کرد و وارد مشکل شد با مانعگذاری
آمریکا مشخص است .ما تا این مرحله کار درستی کردیم .وی خاطرنشان کرد :هزینههایی
که در زمان تحریم وجود داشت که باید پرداخت میکرد و من از گفتن آن پرهیز میکنم،
اما چه کسی پرداخت میکرد؟ ملت باید هزینهها را پرداخت کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد :میخواستند ایران هم مثل آمریکا از برجام
خارج شود اما مشاهده کردید که ما ماندیم و اتحادیه اروپا کنار ما ماند و این دستاورد
بزرگی در عالم سیاست است .وی ادامه داد :اگر منافع ما ایجاب کند خارج خواهیم شد و ما
غنیسازی زیر  ۴درصد را به  ۲۰درصد و هر عددی میخواهیم میرسانیم ،رسیدن به سال
 ۹۲و خواسته کسانی که دلشان برای تحریم تنگ است و همان کاسبان تحریم هستند کاری
ندارد .سخنگوی دولت با بیان این که ما توانستهایم نیک نامی جمهوری اسالمی ایران را در

جهان ثابت کنیم ،گفت :دنیا متوجه شد که ما دروغگو نستیم .قطعا تاریخ روحانی را تکریم
خواهد کرد و مقام معظم رهبری به عنوان رهبری زیرک که رهنمودهایی فرمودند در جهان
شناخته میشوند .سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره بازار سیاه دالر که
از میدان فردوسی به بانکها رسیده و جایگزینی یورو در مبادالت ارزی گفت :اگر بانک غیر
از نرخ  ۴هزار و  ۲۰۰ارز عرضه می کنند درست نیست و اگر موردی هم بود اطالع دهید
 ،ما نگاه نظارتی خود را داریم و چنین چیزی وجود ندارد  .وی ادامه داد :مبنای مبادالت
ما اعم از طال و یورو همه بر اساس برابری نرخ بین ریال و دالر ۴هزار و  ۲۰۰تومانی است .
نوبخت در مورد الیحه  Fatfیادآور شد :این مساله هیچ ارتباطی به بازگشت تحریمهای
ثانویه ندارد و ما برای مساله مقابله با پولشویی کار خودمان را ادامه میدهیم .سخنگوی دولت
در مورد فشارهای ناشی از بازگشت تحریمها به کشور عنوان کرد :قطعا فشارها و مشکالتی
خواهد بود اما جمهوری اسالمی فلج نخواهد شد و مسائل را مدیریت خواهیم کرد و تدبیر
و عقل این است که در شرایط سخت مدیریتها را
داشته باشیم و همه کسانی که در دولت هستند در
دوران دفاع مقدس فعال بودهاند و میتوانیم در هر
شرایطی کشور را اداره کنیم و بگذریم و رویکرد ما
اصالحطلبانه و صلحطلبانه است.
نوبخت در خصوص کم آبی و انتقال آب از دریای
عمان گفت :این مسئله از سالهای قبل وجود داشت
و از آبشیرینکنها استفاده میکردیم .ستاری
در این زمینهها گزارشاتی هم دادند .در استانها
کارگروههایی هم شکل گرفته است و گزارشات هم
ارائه شده است.
وی تاکید کرد :استان به استان سفر میکنم و
موضوع را بررسی میکنیم و در حال حاضر هم
بررسی میشود که آب دریای عمان را به فالت
مرکزی بیاوریم یا خیر .
نوبخت در خصوص مصوبه مجلس درباره عدم
برگزاری افطاری از سوی دستگاهها گفت :مجلس
مصوبهای تصویب کرد که کارهای غی ضروری از بودجه انجام ندهیم که درست است.
سخنگوی دولت درباره برگزاری مراسم افطاری از سوی رئیسجمهور گفت :درخواستهای
مکرری برای دیدار با رئیسجمهور وجود دارد که بخشهایی از آن در سفرهای استانی پاسخ
داده میشود و بخشی دیگر بعد از ماه ماه مبارک اتفاق میافتد اما از منابع دولتی برای این کار
انجام استفاده نخواهیم کرد .رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره کوچکسازی دولت گفت:
طبق تکالیف قانونی ما باید حجم نیروی انسانی را کاهش دهیم و بر اساس آمار از حجم دولت
حدود  ۵۳هزار نفر کاسته شده است و ما این کار را هم از سازمان برنامه و بودجه آغاز کردیم.
وی درباره قرار دادهای اروپایی و اخذ خسارت گفت :بسته به نوع قرار دادهای ما دارد.
سخنگوی دولت درخصوص مدیران دو تابعیتی گفت :ما مدیر دو تابعیتی نداریم و هر موردی
هم که ثابت شد در این زمینه مطابق قانون رفتار می کنیم.
وی در خصوص تفحص هیئت تفحص از دو تابعیتیها که در گزارش نهایی خود ادعای دو
تابعیتی بودن فرزندان وزرای خارجه ،نفت و برخی از مشاوران و دستیاران رییس جمهور را
مطرح کرده است و قرار بود این تحقیق درباره مدیران دولتی باشد نه فرزندان آنها و واکنش
دولت در این زمینه چیست ،گفت( :به شوخی) ممکن است به پسرخاله هم ربط پیدا کند.
وی افزود :سربسته بگویم درباره آنها که عرق به کشور دارند و براساس دلسوزی عمل میکنند
سوزاندهاند و من سربسته از این موضوع میگذرم تنها بگویم

برخی بخشی از ابزارهایمان را
زمانی که تحریم میشویم و مسیر رسمی جواب نمی هد چکار باید کرد .بیشتر از این
نمیگویم که من را هم نسوزانند .نوبخت تصریح کرد :گاهی برخی افراد بخاطر جهل و
کینهای که نسبت به دولت دارند حاضرند منافع ملی را هم از بین ببرند.
نوبخت خاطرنشان کرد :برجام قراردادی برد_ برد بود .آنها خواستهای داشتند و میخواستند
اطمینان داشته باشند ما به سالح اتمی دست پیدا نکنیم .ما دروغ گو نیستیم و آنها دروغگو
هستند .وی ادامه داد :در حال حاضر نه تنها علیه ایران اجماع برقرار نشد بلکه بر علیه آمریکا
برقرار شد دنیا طرف ایران است .نوبخت درباره اتاق فکر علیه دولت و خائن جلوه دادن آن
گفت :این در حوزه شورای عالی امنیت ملی نیست .افکار عمومی تا این لحظه نشان داد
خادمین خود را خوب تشخیص میدهند و در انتخابات  ۲۹اردیبهشت نشان دادند.
وی تاکید کرد :در حال مشکالت زیادی وجود و وقتی نداریم با دشمنان خارجی پنجه به
پنجه بیاندازیم و از دوستان داخلی هم خنجر بخوریم .نوبخت درباره سفر رئیس جمهور به
اتریش و سوئیس گفت :اگر قطعی شد اعالم میکنیم.

الریجانی در نطق پیش از دستور:

آمریکا قصد نابودی بینالمللی سازمان ملل را دارد

بخش سیاسی -رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :از سالها پیش آمریکاییها تصمیم
گرفتند که نهادهای بینالمللی سازمان ملل را بیاعتبار و نابود کنند.
به گزارش ایلنا ،علی الریجانی در آغاز صحن علنی سه شنبه مجلس شورای اسالمی در نطق
پیش از دستور با بیان اینکه :آمریکا قصد نابودی نهاد بینالمللی سازمان ملل را که به قصد
ایجاد صلح در جهان تاسیس شده است دارد گفت :روز گذشته رژیم صهیونیستی دست به
جنایتی وسیع زد و حدود  ۵۰نفر از مردم مظلوم فلسطین را به شهادت رساند و حدود ۲
هزار نفر را مجروح کرد .رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :این حادثه مقارن با دو
مساله بود یکی همزمان با روز نکبت بود که چند دهه پیش در چنین روزی قدرتهای بزرگ
به حمایت صهیونیستها پرداختند تا مردم فلسطین را از سرزمین خود آواره کنند و به جای
آنان از گوشه و کنار جهان افرادی را جمعآوری و خانه و کاشانه و اراضی فلسطینیان را غصب
کردند .الریجانی خاطرنشان کرد :موضوع دیگر انتقال سفارت رژیم آمریکا در فلسطین اشغالی

تانیا ،هستی و ترنم عزیز

راهیابی شما را به مرحله استانی
مسابقات جابربن حیان تبریک
میگوییم و برای شما در تمام
مراحل تحصیلی و زندگی آرزوی
موفقیت و سربلندی داریم.
از طرف
مامانا و باباهاتون

01333332552

از تالویو به قدس است که روز گذشته به دستور رئیسجمهور آمریکا انجام شد .با اینکه همه
کشورهای دنیا این اقدام را محکوم کردند و با اینکه همه میدانند این اقدام مخالف مصوبات
شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل است اما ظاهرا از سالها پیش آمریکاییها تصمیم
گرفتند این نهادهای بینالمللی را بیاعتبار کنند .رئیس مجلس اظهار کرد :حمله به عراق
بدون مصوبه شورای امنیت بود اما آمریکاییها به کمک یکی دو کشور دست به این اقدام زدند
گرچه بعدها چنان گرفتار شدند که پا به فرار گذاشتند خروج از معاهده پاریس در رابطه با آب
و هوا خالف مقررات سازمان ملل بود و همچنین خروج از توافقنامه هستهای خالف قطعنامه
شورای امنیت بود و همین طور انتقال سفارتخانه خود به قدس همه اینها نشان می دهد.
وی ادامه داد :آمریکا قصد دارد نهاد بینالمللی سازمان ملل را که به قصد ایجاد صلح در جهان
تاسیس شده است نابود کند و چون سازوکار دیگری برای جایگزینی آن وجود ندارد ،صحنه
بینالملل را به سوی نوعی هرج و مرج امنیتی سوق دهد.

خبر

وزیر ارتباطات:

فراگیرشدن فیلترشکنها
اثرات مخرب امنیتی دارد

بخش سیاسی -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :یکی از دالیل
مخالفت دولت با فیلترینگ این است که اگر برخی از اپلیکیشینها اثر
مخربی داشته باشند ،در کنار آن استفاده و فراگیر شدن فیلترشکنها
هم اثرات مخرب امنیتی زیادی دارند.
به گزارش ایسنا ،محمدجواد آذری جهرمی دیروز در حاشیه مراسم
رونمایی از پروژههای همراه اول همزمان با هفته ارتباطات ،با اشاره
به اختالالت ایجاد شده در خدمات اینترنتی به دلیل استفاده از
فیلترشکن اظهار کرد :درست است که بسیاری از فیلترشکنها
خدمات ظاهری خوبی به کاربر ارایه میدهند و به همین دلیل
کاربران به استفاده از آنها عالقهمندند اما بنا به گزارشهایی که مراکز
معتبر منتشر میکنند ،این نوع نرمافزارها استفاده ضدامنیتی دارند و
نوعی باجافزارند که به جمعآوری اطالعات مشترکین اقدام میکنند و
فراگیری و استفاده از فیلترشکنها تبعات بسیار زیادی دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش شرکت ارتباطات زیرساخت در
مسدود کردن فیلترشکنها گفت :اقدام شرکت زیرساخت این است
که با فراگیری و استفاده از فیلترشکنها ،تحت دستوری که آقای
رییس جمهور دادند و در چارچوبی که شورای عالی فضای مجازی
ارایه داده و منطق هم دارد ،نباید اجازه دهد فضای کشور پر از باجافزار
شود و باید جلوی اینها گرفته شود .به همین دلیل این حرکت آغاز
شده و طبق قانون هم بوده است و مشکل مقرراتی درباره این مساله
وجود ندارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره اختالالت اینترنتی نیز توضیح
داد :انسداد فیلترشکنها نباید باعث افت کیفیت اینترنت و یا ایجاد
مشکالتی برای کسب و کارها شود .اختالالت اینترنتی موضوع بدی
است که ما از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات خواستیم موضوع را
بررسی کند و به اپراتورها هم در این باره تذکر دادیم .دیروز بعد از ظهر
هم جلسهای با حضور اپراتورها برای بررسی این موضوع تشکیل شد.
آذری جهرمی ادامه داد :اما بنا نیست به این موضوع بپردازیم که با
دستور فیلترینگی که آمده و با مخالفت بسیاری از مردم مواجه شده
است ،میتوانیم به باجافزارها و فیلترشکنها اجازه دهیم که در کشور
توسعه پیدا کنند.
وی با تاکید بر مضرات استفاده از فیلترشکن بیان کرد :امیدواریم
مسئوالنی که متصدی فیلترینگ هستند ،به این موضوع توجه داشته
باشند زیرا این مسئله یک تهدید بزرگ است .باید مردم را درباره
استفاده از فیلترشکن توجیه کنیم تا آنها با همراهی کنند .زیرا در
هر تصمیمی اگر همراهی مردم نباشد ،اثراتش مشابه اثرات کنونی و
گستردگی باجافزارها میشود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه فراگیر شدن فیلترشکنها
مطلوب کسانی است که همواره به دنبال براندازی کشور بودند و این
مطلوب نیست ،گفت :همان طور وزارت امور خارجه آمریکا در سال
 ۸۹جزو برنامههایی که برای براندازی جمهوری اسالمی داشت ،توسعه
فیلترشکن بود و حتی گوشیهای اپل را به نوعی در بازار ایران عرضه
میکرد که بدون فیلترشکن کار نکنند.

نماینده مردم تهران:

رییس مجلس به رای گذاشتن
فیلترینگ تلگرام را مصلحت ندانست
بخش سیاسی -نماینده مردم تهران در مجلس گفت :ما از رئیس
مجلس درخواست کردیم تا فیلتر شدن تلگرام را در مجلس به رای
بگذارند اما رئیس مجلس مصلحت ندانستند و رایگیری صورت
نگرفت.
علیرضا رحیمی در گفتوگو با ایلنا در خصوص متنی که چندروز
پیش در حساب شخصی خود در توئیتر منتشر کرده بود ،گفت :ما از
رئیس مجلس درخواست کردیم تا فیلتر شدن تلگرام را در مجلس به
رای بگذارند اما رئیس مجلس مصلحت ندانستند و رایگیری صورت
نگرفت اگر در آینده نیاز به رای مجلس باشد قطعا مجلس به موضوع
ورود میکند.
وی افزود :به رای گذاشتن فیلتر تلگرام نیاز به موافقت ریاست مجلس
دارد چرا که جزء موارد استمزاجی است .آنچه که مهم است احترام به
خواست مردم است ،ضمن اینکه رقابت شبکههای داخلی با خارجی
لزوما به معنای فیلتر شبکههای خارجی نیست.
نماینده تهران تاکید کرد :نباید آزادی عمل مردم را خدشهدار کنیم،
عالوه براین رقابت شبکههای داخل همزمان با شبکههای خارجی
شفافیت ،رضایت ،اطمینان و اعتماد مردم را نشان میدهد.

