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رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد؛

با نتیجه 2-2رقم خورد؛

انتقاد از«آشفتگی بیسابقه
درتصمیمگیریهای
اقتصادی کشور»

دربی روی
ریل مساوی
آدرنالین 7

چرتکه 3

تاکید دولت در برابر اصرار تندروها؛

از خزر تا خلیجفارس ،میانگین درآمد ماهیگیران  ۸۰۰هزار تومان است

تورهایی که فقر و بیآیندگی صید میکند

بازرسانآژانس
اخراجنمیشوند

دسترنج 4

ایران و آژانس انرژی اتمــی تا همین دو
ســه ماه پیش ،در حال تجربه روابط پایدار
و کمتنشــی بودند .حاال اما برخی چهرهها
و نماینــدگان مجلــس در ایران شــمارش
معکــوس  40روزه را برای اخراج بازرســان
آژانس از کشور آغاز کردهاند .به دنبال همین
روزشــماریها ،رافائل گروســی ،مدیرکل
آژانس بینالمللی انــرژی اتمی دیروز گفت:
«دوســت ندارم در روز بیستویکم فوریه از
ایران بشنوم حضور بازرســان من در ایران
کاهش خواهــد یافت .این خبر بدی اســت
واقعا!»

تــب تندی کــه پــس از ترور محســن
فخریزاده ،مرد برجســته هستهای ایران بر
بهارستان عارض شد و گفتوگوهایی از این
دست که همکاری دولت با آژانس بینالمللی
انرژی اتمی منجر به لو رفتن دانشــمندان
هســتهای و در نهایت ترور آنها شده ،باعث
شد که نمایندگان مجلس آن طرح جنجالی
«اقــدام راهبردی برای لغــو تحریمها» را با
شــتاب بیشــتری تصویب و ذیل آن توقف
اجرای پروتکل الحاقــی و همینطور توقف
بازرســیهای آژانس انرژی اتمی از فعالیت
هستهای ایران را تکلیف کنند...

سیاست 2

معاون اول رئیسجمهور آب پاكی را روی دست مجلس ریخت

عکس :مهر

خبر

ظریف:

کرهجنوبی هرچه سریعتر منابع ارزی ایران را آزادکند

وزیر امور خارجه بزرگترین مانع توسعه روابط
ایران و کره جنوبی در شرایط فعلی را محدودیت
ایجاد شــده برای منابع ارزی ایران نزد بانکهای
کرهای ذکر کرد و از دولت کره خواســت که هرچه
ســریعتر در جهت رفع این موانع اقدامات الزم را
انجامدهد.
بــه گــزارش اداره کل اطالعرســانی و امور
ســخنگویی وزارت امور خارجــه ،چوی جونگ
کن ،قائم مقام وزیر امور خارجــه کره جنوبی که
در رأس هیأتی به منظور بررســی حل مشکالت
روابط دو کشور و به ویژه موضوع منابع مالی ایران
در این کشور به تهران ســفر کرده است ،با محمد
جوادظریفوزیرامورخارجهدیداروگفتوگوکرد.
درایندیدارظریفبزرگترینمانعتوسعهروابط
دو کشور در شرایط فعلی را محدودیت ایجاد شده
برای منابع ارزی ایران نــزد بانکهای کرهای ذکر
کرد و از دولت کره خواســت که هرچه سریع تر در
جهت رفع این موانع اقدامــات الزم را انجام دهد.
وزیر امور خارجه تاکید کرد :با توجه به پیامدهای
بهداشتی و اقتصادی کرونا ،در حال حاضر اولویت
اصلیمناسباتدوکشورفراهمشدندسترسیبه
این منابع است .ظریف در ادامه اظهار داشت :اقدام
غیرقانونی بانکهای کره ،جــو عمومی و دیدگاه
مردم ایران نسبت به کره را به شدت منفی کرده و
بهوجههاینکشورآسیبجدیواردکردهاستلذا
نمایندگانمردمدرمجلسشورایاسالمیباتاکید
برحققانونیخودبرایورودبهموضوعتاکیددارند
کهاینمشکلبایدهرچهزودترحلشود.
ارادهسئولحلمشکلمنابعایراناست
مقام کرهای نیز در این دیدار بــا تاکید بر اراده
کشورشبرایحلمشکلخاطرنشانکرد:سئولاز
همهتوانخودبرایفراهمآوردنشرایطدسترسی
بهاینمنابعاستفادهخواهدکرد.
قائممقاموزیرامورخارجهکرهبااشارهبهتوقیف
کشتی متعلق به این کشــور ،خواستار تسریع در
حلاینموضوعشد.ظریفنیزبابیاناینکهکشتی
کرهای به دلیل آلوده سازی آبهای خلیج فارس
توقیف شده گفت :این مساله صرفا موضوعی فنی
اســت که رســیدگی به آن در چارچوب مقررات

حقوقی و قضایی در حال پیگیری اســت و طبعا
دولتامکاندخالتدراینفرآیندقضاییراندارد.
ازاعتمادبهآمریکاو
سیاسیکردنموضوعنفتکشبپرهیزید
ســخنگوی وزارت امور خارجه نیز در نشست
خبری دیروز خود پیامهای مهمــی برای هیات
مذاکرهکنندهکرهایومقاماتاینکشورداشت.
وی درباره این ادعا که برخی اظهارنظرها مبنی
بر اینکه ایران با توقیف نفتکــش کرهای به نوعی
گروگانگیریکردهاستتاازاینطریقکرهرابرای
آزادسازیپولهایبلوکهشدهایرانتحتفشارقرار
دهد،گفت:رعایتحقوقبینالمللمحیطزیست
دریایی یکی از تعهدات جدی کشورهاست و طبق
مقررات همه کشتی ها باید این موضوع را رعایت
کنند.کشتیکرهاینیزبهخاطرآلودهکردنمحیط
زیستدریادرخلیجفارستوقیفشدهاست.بهاین
کشتیاخطاردادهشدهبودوسپسباحکمقضاییبه
سمتساحلهدایتشدهاست .خطیبزادهتاکید
کرد:بهدولتسئولوکشورهاییکهدرموردتوقیف
نفتکش کره جنوبی از ســوی ایران به دلیل ایجاد
آالیندگیزیستمحیطیتوقیفشدهاستتوصیه
میکنیمکهازسیاسیکردناینموضوعبپرهیزند
چرا که سیاسی کردن این موضوع کمکی به حل
آن نمیکند .وی با بیان اینکــه ما به طرف کرهای
و کشــورهایی که در این زمینه دخالت کردهاند
مکرر گفتهایم که هر چقدر این موضوع سیاســی
شــود این امر به حل این مسئله کمکی نمیکند،
افزود:مسائلمربوطبهاینکشتییکمسائلفنی
است و باید مســیر قضایی خود را طی کند .رئیس
کل بانکمرکزی گفت :مسدود شدن پو ل ایران در
کره جنوبی چالش اصلی است و در صورتی که این

موضوع حل نشــود ،برای احقاق حقوق و استفاده
از حق طبیعی و منابع مــان در کره ،پیگیریهای
حقوقیراکهآغازشده،ادامهخواهیمداد.
درمذاکراتهمتیچهگذشت؟
گزارشی از مذاکرات همتی با رئیس کل بانک
مرکزیازسویروابطعمومیایننهادمنتشرشد.
بر این اساس«عبدالناصر همتی» در دیدار چوی
جونگکان،قائممقاموزیرامورخارجهکرهجنوبی
باوی ،ضمن ابراز امیدواری نســبت به نتایج این
مذاکرات گفت :بانکهای کره جنوبی سالهاست
منابعایرانرادراینکشورمتوقفکردهاندوموضوع
را تعیین تکلیف نمیکنند و حتی به سپرده ها نیز
سودتعلقنگرفتهاست.
ویبابیاناینکهمسدودشدنپولایراندرکره
جنوبیچالشاصلیبااینکشوربهحسابمیآید،
گفت :کره جنوبی با وجود اینکه که یکی از شرکای
تجاری مهم و اصلی ایران بوده ،هنوز نتوانستیم به
منابع خود در این کشور دسترسی داشته باشیم.
همتی با اشاره به ســفر خود به سئول گفت :یک
سال و نیم پیش با مقامهای کره جنوبی و از جمله
معاوننخستوزیرووزیراقتصاددربارهاینموضوع
مذاکراتیانجامشدوآنهاقولمساعدتوهمکاری
دادندکهعملیاتینشد،ضمناینکهنامهنگاریهایی
نیز با مقامهای کرهای انجام شــد که با وجود قول
وقرارها ،نتیجهای درپی نداشــت و نتوانستیم از
منابعمانحتیبرایخریدکاالودارواستفادهکنیم.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشــان کرد :هفت
میلیارددالرحقطبیعیومسلمملتایرانبیشاز
دوسالاستدربانکهایکرهجنوبیمتوقفشده
و امیدواریم این مساله که مانعی بر سر روابط ایران
وکره جنوبی است ،سریع تر برطرف شود و هدف
اصلیاینمذاکراتنیزحلمشکلبانکیاست .وی
افزود :این رفتار کره جنوبی خطای بزرگی است و
این نکته که کره با تبعیت از دستور کشوری ثالث
پول ایران رامسدود کند ،غیرقابل قبول است .وی
بابیاناینکهکرهجنوبینبایدبهآمریکاییهااعتماد
کند،گفت:معتقدمکرهجنوبینبایدمبنایروابط
قدیمیوصمیمیخودباایرانرابراساسروابطسایر
کشورهاوشخصیهمچونترامپقراردهد.

ارزجهانگیری ماندگار شد
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درج نام انصاراهلل در فهرست گروههای
تروریستی از سوی پمپئو یک نتیجه قهری دارد؛
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رئیسکل سازمان نظام پزشکی در نشست خبری:
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سخنگوی ناجا اعالم کرد:

درخواست صدور اعالم
قرمز اینترپل برای مرتکبان
ترور فخریزاده
شهرنوشت 6
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