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 سخنگوی دولت در نشست خبری:

سياست های سختگيرانه تری 
در تهران اعمال خواهد شد

سياست 2

ظریف خبر داد: 

طرح ایران برای حل دائمی 
مناقشه قره باغ
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سخنگوی دولت از  ارزیابی وضعیت شهرستان های کشور در روز 
پنجشــنبه خبر داد و گفت: نتایج ارزیابی ها روز شنبه در ستاد ملی 
تهران مطرح و برنامه های سختگیرانه برای پایتخت نیز ارائه خواهد 

شد.
علی ربیعی در نشســت خبری دیروز خود در رابطه با اقدامات در 
دستور کار در رابطه با مهار کرونا خاطرنشان کرد: عرصه های مختلفی 
برای مقابله با کرونا وجود دارد و این موضوع فقط به ســامت مردم 
محدود نمی شود بلکه اقتصاد، زندگی، امنیت و مسائل اجتماعی آنها 

را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
ربیعی، وجود تعارض بین مدیران عرصه های مختلف برای مدیریت 
امور در شرایط شیوع بیماری کرونا را طبیعی دانست و افزود: ستاد ملی 
کرونا سعی دارد تا بین عرصه های مختلف متاثر از شیوع بیماری کرونا 
توازن ایجاد کند و سیاست ما این است که منحنی مسائل اقتصادی، 
ســامتی، امنیتی و اجتماعی با اولویت موضوع ســامت در نقطه 

مناسبی تاقی کنند.
وی با تاکید بر اهمیت توجه به همه عوامــل موثر بر مهار بیماری 
کرونا تصریح کرد: تشــدید غربالگری را در کنار تشــویق استفاده از 

ماسک و افزایش تست بیشتر در دستور کار قرار داده ایم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه منابع مالی الزم برای افزایش تست 
کرونا تامین شده است، افزود: عاوه بر کاهش ۵۰ درصدی کارکنان در 
رابطه با فعالیت مشاغل نوع ۲، سه و چهار هم تجدیدنظر خواهیم کرد.

ربیعی با اشاره به این موضوع که تعطیلی مشاغل ۲، سه و چهار از 
سطوح بسیار باالی قرنطینه است، افزود: مشاغل سه و چهار در تهران 
کامل تعطیل نیستند و این توازن با نظر وزارت بهداشت و اولویت بسته 

سامت تهیه شده از سوی ستاد ملی کرونا دنبال خواهد شد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه اجرای دستورالعمل های بهداشتی 
برای اصناف و اماکن ساده اســت، گفت: در مورد افراد مبتا به کرونا 
تصمیمات سختگیرانه تری اعمال خواهد شــد اما در مورد افرادی 
که دســتورالعمل ها را رعایت نمی کنند اعمال اقدامات سختگیرانه 
پیچیدگی دارد و کارشناسان ســتاد ملی کرونا در حال بررسی این 
موضوع هســتند تا با کمترین تنش اجتماعی بتوان در این حوزه نیز 

مانع گسترش بیماری شد.

در عرصه سیاست هم الیک گرفتن باب شده است
سخنگوی دولت گفت: چه لزومی دارد که قبل از اینکه مساله ای 
را واضــح و روشــن کنید، با ایــن نوع بیــان، به عرصــه مطبوعات 
بیاورید. انگار که عصر افشــاگری اســت و آن هم در مورد اتفاقاتی 
که غالبا چارچوب های قانونی دارند با نــوع بیانی که انجام می دهیم 
جنجالــی  برپا کنیــم. انگار فقط این ســتاره ها نیســتند که الیک 

 می گیرند و جنجــال می کنند، در عرصه سیاســت هــم ظاهر این 
مساله باب شده است.

ربیعی افزود: از همه کسانی که تریبونی برای بیان دارند، خواهش 
می کنم اگر می خواهند مطلبی را بیان کنند، این کار را طوری انجام 
دهند که همه ابعاد قضیه را روشن کند و اگر کسی خاف موضوعی را 

منتشر کرد، خودش آن را تکذیب کند.
ســخنگوی دولت تصریح کرد: اگر من امروز با این لحن صحبت 
کرده ام به دلیل این است که نه به عنوان سخنگوی دولت بلکه به عنوان 
کسی که در پیچش های انقاب باال آمده ام، احساس می کنم ما بیش 
از هر دوره دیگری به آرامش فکری مردم نیــاز داریم چرا که زندگی 

مردم سخت است.
ربیعی خاطرنشــان کرد: ما امــروز بیش از هــر دوره ای به اینکه 
نقد روشــنگرانه کنیم و این دســت مطالــب را وارد اذعــان نکنیم 
که هیچ مبنایــی ندارد، نیاز داریم. درخواســت من بــه عنوان یک 
ایرانی و یک فردی که در این کشــور بوده و به عنوان یک کنشــگر 
 اجتماعی این را می گویم که نباید به هر بهانه سیاســی موضوعی را 

پیش بیاوریم.

 عواقب عدم تصویب لوایح FATF را هشدار دادیم، 
اما تصویب نکردند

ســخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشســت تصریح کرد: 
متاسفانه علیرغم همه هشدارهایی که دولت در خصوص بوجود آمدن 
مشکات قابل پیش بینی در حوزه مالی در صورت عدم تصویب لوایح 
FATF داده شــد، این لوایح مورد تصویب قرار نگرفت، مانند زمانی 
که ترامپ از برجام خارج شــد و عده ای می گفتند »ایران هم باید از 
برجام خارج شود«، که حرف اشتباهی بود؛ اتفاقا امروز هم همان افراد 

بیشترین حمله را به دولت می کنند.

   FATF ربیعی گفت: در چند ماه گذشته درباره عدم تصویب لوایح
و مشکاتی که ایجاد خواهد کرد بســیار اعام نظر و موضع کردیم، 
اکنون حتی کشــورهای که در برابر تحریم های آمریکا ایستادند و از 
آن تبعت نکردند اعام می کنند که »با توجه به قوانین پولشویی نمی 

توانیم با شما کار کنیم.«

 کشورهای دوست هم پیغام دادند
 نپیوستن به FATF  به نفع شما نیست

ربیعی افزود: حتی کشورهای بسیار نزدیک و دوست ما می گویند 
»حاضریم درمقابل تحریم های آمریکا بایســتیم، اما نمی توانیم در 
مقابل قوانین پولشویی نمی توانیم بایستیم، و باید این قواعد را تصویب 
کنید« همان زمان برخی از کشورهای دوست ایران به ما پیغام دادند 

»به نفع شما نیست به FATF  نپیوندید.«
 FATF ســخنگوی دولت درباره مشــکات عــدم الحاق بــه
افزود: گشــایش حســاب و تراکنش مالی ایرانیان خارج از کشور در 
حال محدود شــدن اســت؛ شــنیدم که متروبانک بریتانیا حساب 
برخی ایرانیان را مســدود کرده اســت؛ برخــی بانک های خارجی 
 مدتی اســت در مواجهه با درخواســت گشایش حســاب ایرانیان 

امتناع می ورزد. 
برخی مدیران بانکی در آلمان نیز با اســتناد بــه قوانین مبارزه با 
پولشویی و تامین مالی تروریسم، ریســک همکاری با اتباع ایران را 
افزایش داده اند و خواستار بستن برخی حساب ها شده اند، همان زمان 

این موارد را پیش بینی کرده بودیم.

 حضور ایران در لیست سیاه FATF و تحریم ها، 
زندگی مردم را سخت تر کرده است

ســخنگوی دولت با تاکید بر اینکه »هر چنــد رفتار تبعیض آمیز 
 FATF در ارائه خدمــات مالی به ایرانیان با توســل به ابزار فشــار
افزایش یافته که به هیچ وجه قابل توجیه و قابل قبول نیست« گفت: 
همپوشانی وارد شدن ایران به لیست ســیاه FATF و شرارت های 
آمریکا در اعمال تحریم ها، کار برای زندگی ایرانیان ســخت تر کرده 
است؛ ما همان زمان اعام کردیم و در پاسخ ما گفتند که »چه فرقی 

دارد ما که تحریم هستیم«.
ربیعی بیان کرد: بارها گفتیم کشــورهایی که نخواهند با تحریم 
آمریکا همکاری کنند دستشــان بســته می شــود و فردای پایان 
تحریم، خارج شــدن از لیســت ســیاه  بســیار پیچیده خواهد بود 
امــا امیدواریم بــا خاقیت هــای وزارت اقتصاد دارایــی و معاونت 
 حقوقی دولت و سایر همکاری ها بتوانیم به ســرعت از این فهرست 

خارج شویم.

خبر

سخنگوی دولت در نشست خبری:

سیاستهایسختگیرانهتریدرتهراناعمالخواهدشد

  با اتخاذ تصمیمات ویژه در حوزه تجارت خارجی و مسائل ارزی مرتبط 
با آن، تسهیات بیشتری برای تشویق صادرات و استفاده از منابع ارزی 
جهت تامین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی ایجاد شد.

به گزارش پایگاه اطاع رســانی ریاســت جمهوری، براســاس این 
تصمیم ها، وزارت صنعت، معــدن و تجارت به عنوان مســئول تجارت 
خارجی کشور، ماموریت یافت که بر اساس اولویت بندی کاالیی نسبت 

به مدیریت ثبت سفارش اقدام کند.
بر این اســاس، واردکنندگان می توانند عاوه بر اســتفاده از سامانه 
نیما، ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو 
گســترده تامین کنند. همچنین واردات از محل ارز متقاضی که توسط 
واردکننده یا اشخاص دیگر، تامین می شــود با ثبت سفارش نزد وزارت 

صمت امکان پذیر خواهد بود.
براساس تصمیم های اتخاذ شــده در این جلسه، واردات ماشین آالت 
و مواد اولیه موضوع سرمایه گذاری خارجی نیز از طریق ثبت سفارش از 
محل منابع ارزی سرمایـه گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری 

و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام پذیر خواهد بود.
در ایــن جلســه همچنیــن وزارت نفت مکلف شــد بــا همکاری 
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشــاورزی، بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی، بانک مرکزی جمهوری اســامی و سازمان 
برنامه و بودجه نســبت به تدویــن مقررات الــزام برای تهاتــر نفت با 
 کاالهای اساســی و مــواد اولیــه و تجهیزات مــورد نیاز بــرای تولید 

اقدام کند.

خبر

 در جلسه فوق العاده ستاد هماهنگی اقتصادی 
انجام شد؛

اتخاذتصمیمهایویژه
دولتدرحوزهتجارت
خارجیومسائلارزی

 اما و اگرهای یک راهکار قضایی برای 
»مقابله با ترک فعل مدیران«؛

سنگی بزرگ که 
عالمت نزدن است

سياست 2

»در قانون ترک فعل فراموش شــده بود«؛ این جملــه ای بود که 
سخنگوی قوه قضائیه دوشنبه شب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری 
شبکه دو سیما با تاکید بر آن به تشریح دستورالعملی پرداخت که اخیرا 

با عنوان »نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی« اباغ شده است. 
آنچه او درباره فراموشکاری قانون و ترک فعل گفت، مصادیق بیشمار 
دارد، مصادیقی که همواره افکار عمومی را با این ســوال بزرگ مواجه 
می کرده که چرا در سیســتم مملکت داری ایران هر مدیری می تواند 
بیاید، خرابی و آواری به بار آورد و بعد برود روی یک صندلی مدیریتی 

دیگر تکیه زند.
در این دو سالی که ایران فشــارهای تحریم و یک جنگ اقتصادی 
نابرابر را متحمل شده، مصادیق ترک فعل نیز پررنگ تر از قبل خود را 
نشان می دهند. ارز 4۲۰۰ تومانی که به یکباره بازارها را به هم ریخت، 
منجر به فسادهای مالی بسیار شد و درنهایت چیزی جز خسارت به بار 

نیاورد، مشتی نمونه خروار است. 
آن ارز به ارز جهانگیری معروف شد. برخی هم ولی اهلل سیف، رئیس 
کل وقت بانک مرکزی را مقصر دانستند. سیف اما گرچه بر سر کار خود 
ماند و تنها مدت کوتاهی تا پایان ریاستش بر بانک مرکزی مانده بود که 
برکنار شد و بعد هم سمت دیگری در دولت روحانی گرفت. جهانگیری 
هم بدون اینکه مســئولیتی در این خصوص بپذیرد، همچنان معاون 

اول رئیس جمهوری است. 
نمونه دیگر سیل گلستان است. بهار دو سال پیش که با سیل های 

ویرانگر در ایران همراه شد، بهار دردناکی بود؛...

شورای رقابت در نامه ای خودروسازان را مشعوف کرد

صدور مجوز افزایش قیمت خودرو در کارخانه
چرتکه 3

شهرنوشت 6

سخنگوی وزارت بهداشت:

 برگزاری مراسم هزار نفری در مشهد جنایت بود


