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ربیعیدرنشستخبری:

منتظراقدامعملی
آمریکاهستیم

اول اخراج شد ،بعد استعفا داد

پایان تلخ فکری

آدرنالین 7

همین صفحه

صخرهنوردی زنان اصفهان به سالنهای ورزشی محدود شد

کارآیی تندروی و توهین درنصفجهان!

شهرنوشت 6

فشار بهارستان به مجمع ،برای عدم تصویب FATF

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

مانعتراشی با تمسک
به قرآن مجید!

فشار تحریمها به قدری افزایش یافته که
ایران هر نوع تقاضای طرف غربی را مشروط
به برداشتن تحریمها میکند .به نظر میرسد
تصمیم نهایی مجمع تشــخیص مصلحت
نظام دربــاره لوایح باقی مانــده  FATFنیز
همین است.
محســن رضایی ،دبیر مجمع تشخیص
مصلحت نظام هفته گذشته خبر داد که پنج
نماینــده دولت یعنی محمدجــواد ظریف،
بیژن زنگنــه ،فرهاد دژپســند ،عبدالناصر
همتی و لعیا جنیدی در جلســه کمیسیون
مشترک مجمع درباره لوایح پالرمو و CFT
حضور یافتند و استداللهای خود و دولت را

مطرح کردهاند .او سپس گفت که بررسی این
لوایح به پایان رســیده و تکلیف آن به زودی
روشن میشــود .رضایی اما نکته دیگری را
مطرح کرد که منجر به ناامیدی دولت شــد.
او از پیشــنهادهای مجلس به مجمع درباره
لوایح  FATFخبر داد .حتی گفته شــد که
نمایندگان از مجمع خواستهاند که این لوایح
را به مجلس بازگرداند؛ مجلســی که مخالف
سرسخت این لوایح است.
در حالی که لوایــح  FATFاز مدتها در
مجمع مســکوت مانده بود ،حسن روحانی
مدتی پیش طی نامهای از رهبری درخواست
بررسی مجدد این لوایح در مجمع را کرد...

سیاست 2

همین صفحه
آمریکا:

همچنان برای گفتگو
با ایران آمادهایم
سیاست 2

افزایش نرخ بلیت مترو
و اتوبوستصویب شد
شهرنوشت 6

تشنج در صحن بهارستان در پی اظهارات صباغیان؛

آقای قالیباف
اینجا مجلس است؛
پادگان نیست
سیاست 2

انتقاد دولت افغانستان از ضرباالجل طالبان برای خروج نیروهای خارجی

نقدی بر نمایش «ایوبخان» امیر دژاکام
در تئاتر شهر

رد و بدل شدنپیام تهدید
درکابل

ضدزیباییشناسی
مونولوگ
فرهنگ و هنر 8

جهان 3

خبر

القایبیثباتیبهمعیشت
یزند
مردملطمهم 

نشست

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

ربیعی در نشست خبری:

القای بیثباتی به معیشت مردم لطمه میزند

منتظر اقدام عملیآمریکا هستیم

رئیسجمهوری گفت :کنتــرل و مدیریت بازار
ســرمایه و رســیدن به تعادل در قیمت ارز مستلزم
تداوم فضای مساعد و قابل اعتماد برای فعالیتهای
اقتصادی اســت و قطعا هر گفتار و رفتاری هر چند
غیراقتصادی که موجب آشــفتگی و القای بیثباتی
شود ،به اقتصاد و معیشت مردم لطمه میزند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری،
در جلسه روز سهشنبه ســتاد هماهنگی اقتصادی
دولت که به ریاست حجتاالسالم والمسلمین حسن
روحانی رئیس جمهوری برگزار شــد وزیر کشور و
رئیس ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،گزارشی از
اقدامات انجام شده برای ساماندهی مبادالت مرزی
ارائه کردند و طرح ســاماندهی و نظارت بر مبادالت
تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهوری در این جلســه بر ایجاد اشتغال
پایدار و ارتقای معیشت مرزنشــینان و جایگزینی
قطعی و فوری اشــتغال مفید و مولد بــه جای رویه
غیرقابل قبول کولبری به عنوان هدف عملیاتی این
طرح تاکید کرد.
روحانی با اشاره به تصمیمات و مصوبات گذشته
دولت برای ساماندهی پدیده دردآور کولبری اظهار
کرد:براساساینتصمیماتبایدبخشیازدرآمدهای
دولت از محل درآمدهای کاالهایــی که از مرزهای
رسمی وارد میشوند ،به مرزنشینان اختصاص یابد تا
مشکالت آنان حل شود.
وی با تاکید بر لــزوم اجرای دقیق و ســریع این
ت ایــن بوده که با
مصوبات تصریــح کرد :تالش دول 
انضباط در تبادالت مرزی و ایجاد فرصت بهرهمندی
مرزنشینان از امتیازات این طرح ،زمینه رانتخواری
از میان برداشته شود.
از جمله مزایای این طرح ،تعیین تکلیف وضعیت
ســاماندهی بنادر و گمرکات کوچک اســتانهای
ساحلی جنوبی کشــور ،اســتفاده از ظرفیتهای
مبادالت مــرزی بــرای تامین کاالهای اساســی،
جلوگیری از درهم تنیدگی معیشــت مرزنشینان با
درآمدهای قاچاق کاال و ایجاد شفافیت در واردات و
گردش کاال در سطح استانهای مرزی مشمول است.
درادامهاینجلسهگزارشبانکمرکزیازوضعیت
بازار ارز و راهکارهای ویژه و موثر مدیریت این بازار با

مشارکت فعاالن اقتصادی خصوصا صادرکنندگان و
با هدف ایجاد تعادل در نرخ ارز مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.
رئیسجمهوریبااشارهبهدالیلمختلفیکهمانع
ایجادثباتومتعادلشدنقیمتارزبودهاست،گفت:
کشوردرمرحلهافتخارآمیزپیروزیدرجنگتحمیلی
اقتصادی قرار گرفته و همانطــور که دولت با کمک
فعاالن اقتصادی توانست با اهداف شوم دشمن مقابله
کند ،امروز نیز در تالش است با ایجاد آرامش و ثبات
در اقتصاد کشور موجبات اطمینان و اعتماد فعاالن
اقتصادی را در دوره بازآفرینی کشور فراهم کند.
روحانی اظهار کرد :دولت اعتقــاد دارد کنترل و
مدیریت بازار سرمایه و رســیدن به تعادل در قیمت
ارز مستلزم تداوم فضای مساعد و قابل اعتماد برای
فعالیتهــای اقتصادی اســت و قطعا هــر گفتار و
رفتاری هر چند غیراقتصادی که موجب آشــفتگی
و القای بیثباتی شــود ،به اقتصاد و معیشــت مردم
لطمه میزند.
رئیس جمهــوری تاکید کرد :شــرایط عمومی
کشور،زمینهرابرایحرکتبه سمترشددرآمدهای
ارزی ،رفع التهابات و کاهش قیمتها در بازار ارز و کاال
فراهم کرده است.
روحانی با اشــاره به اینکه تجارت مرزی با هدف
ارتقای زندگی و معیشــت مرزنشــینان و در عین
حال کمک به حوزه مبادالت تجاری با همســایگان
شکل گرفت ،تأکید کرد :پدیدههایی نظیر کولبری و
سوختبری ،آسیبهای جدی اقتصادی و اجتماعی
دارد و به هیچ وجه در شــان و منزلت مردم و کشور
نیست و باید همه تالش کنند این وضعیت ناهنجار
سریعا سامان یابد.

ســخنگوی دولت ادعای آمریــکا مبنی بــر اعتقاد به
دیپلماسی را لفاظیریاکارانه و غیرقابلقبول ارزیابی کرد و
گفت :منتظر اقدام عملی آمریکا هستیم و دولت آقای بایدن
نمیتواند با اجرای سیاســت ترامپ ،توقع نتیجه متفاوت
داشته باشد.
به گزارش ایرنا ،علی ربیعی دیروز در نشست خبری و در
پاســخ به خبرنگاران درباره نشست برجامی و شروط ایران
برای این نشست ،گفت :پیشــنهاد سه کشور اروپایی برای
برپایی نشست و دعوت از آمریکا برای مهمان ابتکاری برای
حل مســائل بود اما از نظر ما این زمان ،زمان مناسب برای
این نشست نیست.
وی بــا بیان اینکــه بدون لغــو رفع تحریمهــا ،ادعای
آمریــکا مبنی بــر اعتقــاد به دیپلماســی یــک لفاظی
ریاکارانه و غیرقابل قبول به نظر میآیــد ،ادامه داد :نباید
جای ظالــم و مظلوم در یک کنش سیاســی و رســانهای
جابجا شود.
سخنگوی دولت با اشــاره به اینکه زمان زیادی از ظلم
ترامپ در پاره کردن برجــام و ظلم او بــه جامعه جهانی،
نگذشته است ،اظهارکرد :همه شــرکای برجام امروز ابتدا
باید کشور و دولتی که از میزی که برای آن بیش از دو سال
مذاکره و تالش شد ،برخاسته را به جای خود بنشانند و بعد
وارد مباحث دیگری شوند .پیش از هر مذاکره ای باید نسبت
به صداقت آمریکا در جدیت بازگشــت به توافقات مطابق
نص برجــام مطمئن شــویم و تنها معیــار گامهای عملی
آمریکا است.
ربیعی افزود :ما از هر اقدامی از ســوی اعضای باقیمانده
در برجام برای سوق دادن آمریکا در رسیدن ایران به چنین
اطمینانی اســتقبال میکنیــم و به دیپلماســی بهعنوان
تنها راه حــل خروج از بن بســتی که آمریــکا ایجاد کرده
پایبند هستیم.
دولت بایدن با اجرای سیاست ترامپ نمیتواند
توقع نتیجه متفاوت داشته باشد
وی در عیــن حال خاطرنشــان کرد :آغاز یــک فرایند
دیپلماتیــک موثر بــهحداقلی از حســن نیت نیــاز دارد
که آمریــکا مطابــق قطعنامــه  ۲۲۳۱شــورای امنیت
سازمان ملل متحد تا کنون از آن ســرباز زده است .منتظر
اقــدام آمریکا هســتیم و دولت آقــای بایــدن نمیتواند
سیاســت ترامپ را اجــرا کنــد و توقع نتیجــه متفاوت
داشته باشند.

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری اضافه کرد:
اولین قدم آمریکا اعالم بازگشت به برجام و انجام تعهداتش
اســت و ایران در باالترین ســطح اعالم کرد پس از اجرای
تعهــدات آمریکا ،همــه اقدامات جبرانی خــود را متوقف
میکند.
ســخنگوی دولت در واکنش به پیــش نویس قطعنامه
ضد ایرانی و نشســت پیش روی شــورای حــکام آژانس
گفت :توقف اجرای پروتکل الحاقی بر اساس قانون مصوب
مجلس ،اقدامی توازن بخش بر مبنــای بند  ۳۶برجام بود
که به یک طرف حــق میدهد در صورت عــدم پایبندی
ا تعهداتش را بطور
طرفهای دیگر به تعهــدات ،متقابــ ً
جزئی یا کلــی متوقف کنــد .ما هم در همیــن چارچوب
عمل کردیم.
وی تصریح کرد :در پاسخ به این زمزمهای که کشورهای
اروپایی راه انداختنــد ،نماینده کشــورمان طی بیانیهای
اعالم کــرد در صورت تصویب هــر قطعنامــه علیه ایران
قطعنا واکنش مناســب اعمال و تصمیمات مقتضی اتخاذ
خواهد شــد ،از جمله بازنگری در توافقنامــه بین آژانس
و ســازمان انــرژی اتمی .نماینــده ما در آژانــس هم این
هشدار را داد.
ربیعــی بــا تاکید بــر اینکــه همچنــان بــه برجام
پایبندیــم ،گفت :در صورت از ســرگیری تعهدات ســایر
طرفها ،به ســرعت و بــدون فوت وقت تمامــی تعهدات
خــود از جمله اجــرای کامل پروتــکل الحاقی را از ســر
خواهیم گرفت.
دســتیار ارتباطات اجتماعی رییــس جمهوری اضافه
کرد :توافــق اخیر صــورت گرفته بیــن ایــران و آژانس
بین المللی انرژی هســتهای نشــان دهنده حســن نیت
ایران و ثبات قدم مــا برای اطمینان بخشــیدن به جامعه

بینالمللی درباره تعهد خدشه ناپذیر ما در صلح آمیز بودن
فعالیتهای هستهای است.
دلیلی برای نگرانی از توقف اجرای داوطلبانه
پروتکل الحاقی وجود ندارد
وی افزود :ما انتظار داریم که این حسن نیت با حسن نیت
متقابل از سوی اعضای شورای حکام مواجه شود .از نظر ما
با توافق انجام شده ،هیچ دلیلی برای نگرانی از توقف اجرای
داوطلبانه پروتکل الحاقی وجود ندارد.
ســخنگوی دولت خاطرنشــان کرد :با این حــال ،اگر
آمریکا واقعا دلیلی بــرای نگرانی دارد باید با بازگشــت به
تعهداتش در برجام زمینــه را برای عمــل متقابل ایران و
این نگرانی مصنوعی برطرف کند .رفع نگرانی در دســتان
خودشــان اســت .ما برای اعالم موضع و گامهای جبرانی
عجلــه نداریم اما هــر اقدام مثبــت یا منفی را بــا اقدامی
متناظر و متناسب و در زمان خود و به شیوه مقتضی پاسخ
خواهیم داد.
دســتیار ارتباطات اجتماعی با بیان اینکه تکرار تاریخ
چند ســال گذشــته فایدهای نــدارد و فشــار حداکثری
جواب نداده اســت ،گفت :بیانیه ها و بردن به سمت ادامه
فشــارها ،به صلــح جهانی کمــک نمیکنــد و نمیتواند
امنیت جهانی را متضمن شــود .ما راه دیپلماسی را توصیه
کردیم و در ایــن زمینه حرفهای قانونمنــد داریم .هیچ
کســی به طور حقوقی ،خللــی در قانونمنــدی مباحثی
که داریم وارد نکرده اســت و بیشــتر لفاظیهای سیاسی
به کار گرفته میشود.
پرداخت یک میلیارد دالر از پول ایران توسط کره
در حال عملیاتی شدن است
سخنگوی دولت در پاسخ به ایرنا درباره آخرین وضعیت
اقدامات انجام شــده برای آزادســازی پول ایران توســط
کره جنوبی گفت :بحث آزادســازی منابع که با فشارهای
غیرقانونی دولت آمریکا در کشــورهایی مانند کره جنوبی،
عراق و ژاپن مسدود شده است ،توسط بانک مرکزی و وزارت
امور خارجه در حال پیگیری است.
وی ادامه داد :این پیگیریها در روزهای اخیر ســرعت
بیشتری گرفته و تمایل کشورها برای همکاری بیشتر شده
و گشایشهای خوبی هم به وجود آمده است .در این راستا
بانک مرکزی توافقاتی با کــره جنوبی و عراق در مورد نحوه
اســتفاده از منابع و مقاصدی که باید منتقل شوند ،انجام
داده است.

