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ســخنگوی وزارت خارجــه در رابطه با 
واکنش فضــای مجازی به اظهــارات اخیر 
مقامات عالی رتبه وزارت خارجه در رابطه با 
خروج از برجام و NPT  گفت: آنچه بیان شد 
ترسیمی از وضعیت ما در آینده و هوشیاری 
اســت که ایــران می تواند به کشــورهایی 
کــه نمی توانند یا نمی خواهنــد به تعهدات 
خود عمل کنند، بدهد. این ســخنان هنوز 
به مرحله تصمیم گیری نرســیده اســت. ما 
طیف های مختلفی از تصمیمات و آپشن ها 
را پیش رو داریم و آن را براســاس مقتضیات 
زمان و واکنش های طرف مقابل حتما اتخاذ 

خواهیم کرد. 
سیدعباس موســوی در نشست خبری 
دیروز دربــاره گام چهــارم کاهش تعهدات 
برجامی ایران نیــز گفــت: رایزنی ها ادامه 
دارد البته ایــران در برداشــتن گام چهارم 
جدی اســت. همان زمان هــم تالش هایی 
انجام دادند تا ایران به ســمت برداشتن گام 
چهارم نروند امــا نتایج ملموســی صورت 
 نگرفته اســت که ایران قانع شــود این کار 

را انجام ندهد.
پرونده  PMD  بسته شد

ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ 
به سوالی در رابطه با اظهارات مافوق بازرس 
ارشــد آژانس به دیپلمات اروپایی که گفته 
در تورقوزآباد ذرات هســته ای پیدا شــده 
اســت و ایران همکاری نداشته است، گفت: 
پرونده موســوم به PMD بسته شد و رژیم 
صهیونیستی و بقیه دارند تالش هایی انجام 
می دهند که این پرونده مجدد باز شــود که 

ما نمی پذیریم.

رابرت لوینسون هیچ پرونده قضایی و 
کیفری در ایران ندارد 

موسوی در مورد وضعیت رابرت لوینسون، 
تبعــه آمریکایی مفقود شــده و گزارش روز 
گذشــته برخی از رســانه های خارجی که 
ادعا کرده بودند بنا بر اعــالم مقامات تهران 
به سازمان ملل وی دارای پرونده در دادگاه 
انقالب بوده است، گفت: رابرت لوینسون هیچ 
پرونده قضایی و کیفــری در محاکم قضایی 
ایران نــدارد و اگر بحثی مطرح بوده اســت 
بحث مفقود شدن ایشان است. وقتی از ایران 
خواسته شد که در مورد تعیین وضعیت وی 
کمک کند ایران به عنوان یک مساله  انسانی 
پرونده ای را برای وی بــه عنوان یک پرونده 

مفقودی باز کرد.
ظریف به قزاقستان می رود

به گفته ســخنگوی وزارت امور خارجه، 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه امروز و 
فردا به قزاقستان سفر خواهد کرد و در کنار 
آن با مقامات عالی رتبه در رابطه با مســائل 

دوجانبه و منطقه ای دیدار خواهد کرد.
موســوی همچنیــن خبــر داد کــه در 
روزهای آینده کنفرانس وحدت اسالمی را با 

مهمان هایی از سراسر دنیا خواهیم داشت.
اظهارات اردوغان درست و بجا است 

ســخنگوی وزارت امور خارجــه درباره 
اظهــارات اخیــر رجــب طیــب اردوغان، 
رئیس جمهــور ترکیــه مبنی بــر احتمال 
کشــانده شــدن اعتراضات عراق به داخل 
ایران و وجود دســت های پشت پرده، گفت: 
روابط دوستانه ما با کشورهای منطقه بویژه 
کشورهای دوست ســرجای خود محفوظ 

اســت و هیچ گاه روابط ایران مثل االن نبود 
اما این دلیل نمی شــود از مواضع خود کوتاه 
بیاییم. جمهــوری اســالمی مخالف نقض 
تمامیت ارضی یک کشور است. البته برخی 
اظهارنظرهای غیررســمی هم داخل کشور 
داشــتیم؛ آنچــه درباره موضــع جمهوری 
اسالمی مطرح شــد همان مواردی است که 

عرض کردم.
موســوی ادامــه داد: نکته ای کــه آقای 
اردوغان دربــاره کشــورهای منطقه گفت 
درست و بجا و خوب است کشورهای منطقه 

هشیار و حساس باشند.
اینستکس آنطور که مدنظر ما بود 

عملیاتی نشد
سخنگوی وزارت امورخارجه با بیان اینکه 
ساز و کار اینســتکس اجرایی شده و آماده 
است، گفت: این سازوکار آنگونه که مدنظر ما 
بود عملیاتی نشد اخیرا دو شرکت اینستکس 
ایرانی و اروپایی نشســت داشتند این ساز و 
کار آماده است. اینســتکس ابزار اجرا شدن 
طرح ها است و هرگاه طرح های بزرگترشان 

به اجرا برسد، این هم اجرا خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا راهبرد 
ایران در برجام، همین کاهش تعهدات است، 
گفت: براساس فرصت های دو ماهه ای که به 
طرف های مقابل می دهیــم همزمان آماده 
هستیم حرف های آنها را بشنویم اما تا کنون 
این اتفاق نیفتاده است. موسوی اضافه کرد: 
این کــه گام هــا را ادامه می دهیــم یا نه به 
تشــخیص مقامات نظام بستگی دارد اما کار 
در کشور ادامه دارد کســی منتظر به نتیجه 
رسیدن قول هایی که به ما دادند نخواهد بود.

خبر

موسوی در نشست خبری:

هنوز تصمیمی برای خروج از NPT نداریم

 روحانی تهدید به افشای 
فسادهای میلیارد دالری کرد؛

یاد   در  میدان  فر
امیرچخماق

سياست 2

بیراه نیست اگر بگوییم روحانی دیروز بیش از تمام روزهای دو سال 
گذشته، به روحانی انتخاباتی سال 96 شبیه بود؛ همان روحانی پرشور 
و حرارت و بی پروا، با کنایه ها و کدهای سربسته از مفسدان پشت پرده، 
با تهدیدهایی به افشاگری، با هجمه های تندش به دولت احمدی نژاد و 

با سالمی که به رئیس دولت اصالحات کرد!
روحانی دیروز سه ماه مانده به انتخابات مجلس، میهمان یزد بود؛ 
شهر محمدخاتمی. شهری که شاید به همین دلیل که زادگاه خاتمی 
است، رنگ و روی اصالح طلبانه دارد. سفرهای دم انتخابات روحانی به 
یزد، مسبوق به سابقه است. او 13 اردیبهشت 92، وقتی برای اولین بار 
می خواست رئیس جمهور ایران شود به یزد رفت و یزدی ها با یک رأی 
68 درصدی در انتخابات روی خوش خود را به او نشان دادند. چهار سال 
بعد در 19 اردیبهشت 96، باز هم میهمان یزد بود. این بار هم گرچه یزد 
عایدی چندانی از رأی قبلی خود به روحانی حاصل نکرده، اما باز هم 64 

درصد یزدی ها در انتخابات به روحانی رأی دادند.  
سخن از گازانبرهای مقابل کلید در پایتخت اصالحات

حاال باز هم به یزد رفته است. البته دولت این سفر را انتخاباتی اعالم 
نکرده، بلکه هدف سفر را افتتاح چند طرح و بررسی پیشرفت طرح های 
قبلی عنوان کرد. با این حال پوسترهای سفر روحانی نشان می داد که 

این سفر مایه های سیاسی دارد.
در یکی از پوسترهایی که برای اســتقبال از روحانی طراحی شده، 
نوشته شده است: »روحانی در پایتخت اصالحات از گازانبرهای مقابل 

کلید می گوید«؛ همین طور هم شد و...

مروری بر وضعیت آلودگی هوای پایتخت

تهران در اغمای وارونگی
شهرنوشت 6

چرتکه 3

رئیس پلیس فتا هک حساب های بانکی را تکذیب کرد

 کار هکرها نیست، 
پای فیشینگ در میان است


