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 مرد هزار چهره
در مترو

3 5

خبرخبر

   پیشگام رسانه ای
در حوزه مقاومت

من مدیرکل
 مرده شور خانه 

هستم!

اعالم  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
کشورمان  در  که با پیگیری سفارت  کرد 
کسن  پکن، دولت چین  ۲۵۰ هزار دوز وا
کرده  اهدا  ایران  به  سینوفارم  کرونای 

است.
حاشیه  در  خطیب زاده  سعید 
خود  دوشنبه  روز  خبری  نشست 
موضوع  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در 
کشور   کرونا و ورود آن به  کسن چینی  وا
مایل  »من   : گفت  خبر  این  اعالم  با 
فنی  جزییات  که  موقعی  تا  نبودم 
بیان  را  نکته ای  برسد  نتیجه  به  ماجرا 
که پرسیدید   باید بگویم  کنم ولی االن 
کسن  وا دوز  هراز   ۲۵۰ چین   دولت  که 
با  ایران  دولت   به  فارم   سینو  کرونا  
پکن   در  کشورمان   سفارت  پی گیری 
کرده است و آماده انتقال است و  اهدا 
که مقدمات پرواز انجام  به محض این 

شود تاریخ انتقال مشخص می شود.

]شــهروند[ ســازمان انــرژی اتمی شــامگاه 
یکشــنبه بــا انتشــار بیانیــه ای، درباره ســفر 
رافائل گروســی، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به ایران و توافقات حاصل شده 

میان این دو نهاد توضیحاتی داد.
در توضیحات این ســازمان آمده است که 
ســفر گروســی به ایران براســاس درخواست 
خود او انجام شده و ایران نیز این درخواست 

را پذیرفته است. 
بیانیــه اعــالم مــی دارد کــه در جریــان این 
گفت وگوهــا »آژانــس بــر ضــرورت احتــرام به 
کیــد کرده« و بر  قانون مجلس و اجرای آن تأ

این اساس توافق شده است:  
۱- اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی های 
برجامــی به طور کامــل متوقف شــود و صرفا 
تعهــدات پادمانــی ایــران اجرا شــود. بــر این 
اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی 
فراپادمانــی بــه آژانــس اعطــا نخواهــد شــد 
و هیچ گونــه بازرســی فراپادمانــی نیــز انجــام 

نمی شود.
نظارت هــای  تــداوم  موضــوع  در   -۲
هســته ای  فعالیت هــای  بــر  ضــروری 

تهــران نیــز مطابــق ایــن توافــق، ایــران بــه 
مــدت ۳مــاه اطالعــات برخــی فعالیت هــا 
)کــه در پیوســت  را  و تجهیــزات نظارتــی 
توافق مشــخص شــده( ضبــط کــرده و نزد 
خــود نگــه خواهد داشــت. در ایــن مدت، 
آژانس بــه ایــن اطالعــات هیچ دسترســی 
نخواهد داشــت و اطالعــات، منحصرا  نزد 
ایران باقی می مانــد. چنانچه ظرف ۳ماه 
تحریم ها به طور کامل لغو شــد، ایران این 
اطالعات را در اختیار آژانــس  می گذارد. در 
غیر ایــن صــورت، اطالعات برای همیشــه 

ک خواهد شد. پا
کنش ها بــه توافقــات حاصله  در اولیــن وا
میــان دوطــرف، مجلــس شــورای اســالمی 
در جلســه روز دوشــنبه خود، بررسی بیانیه 
مشــترک بین ســازمان انــرژی اتمی ایــران و 
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی را در دســتور 
کار خود قــرار داد و جایگزین برنامه پیشــین 
یعنی رســیدگی بــه بودجــه ۱۴۰۰ کرد.توافق 
اخیر سازمان انرژی اتمی و آژانس بین المللی 
انــرژی اتمــی اعتــراض گســترده نمایندگان 
مجلس را در پی داشت. نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی در پایان نوبت کاری بامداد 
دوشــنبه، با ۲۲۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف 
و ۷ رأی ممتنــع از ۲۳۹ نماینــده حاضــر در 
جلســه علنی،  توافــق ســازمان انــرژی اتمی 
با مدیــرکل آژانس بین المللی انــرژی اتمی را 
»خالف قانون« ارزیابی کرده و براساس اصل 
۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس با ارســال آن 
به قوه قضائیه موافقت کردند.شورای عالی 
امنیت ملی: در بیانیه مشترک ایران و آژانس 
ترتیبات اجرای این قانون مخدوش نشــده 
اســت. ســخنگوی دبیرخانــه شــورای عالی 
کید کــرد، قصــد نظــام برای  امنیــت ملــی تأ
اجرای بدون تنازل قانون »اقــدام راهبردی 
برای لغــو تحریم ها و صیانــت از حقوق ملت 
ایــران« اســت و درخصــوص اجــرای بــدون 
وقفه ایــن قانــون در مجموعــه ارکان کشــور 

اجماع وجود دارد.
کیــوان خســروی، ســخنگوی دبیرخانــه 
»در  گفــت:    ملــی  امنیــت  شــورای عالی 
جریان ســفر رافائل گروســی مدیرکل آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی به ایــران، چگونگی 
توقــف اجــرای داوطلبانــه پروتــکل الحاقی 

و نظارت هــای فراپادمانــی بــرای او تشــریح 
شد.«

سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت 
ملی خاطرنشــان کــرد: »در بیانیه مشــترک 
ایران و آژانس و پیوست اجرایی آن نیز که در 
سفر گروسی به تهران مورد توافق قرارگرفت، 
کامــل قانــون مصــوب  بــر موضــوع اجــرای 
مجلس تصریــح شــده و ترتیبات انجــام آن 

مخدوش نشده است.«
قانــون  اجــرای  خســروی،  گفتــه  بنابــر 
مجلس به منزله خروج ایران از برجام و قطع 
همکاری با آژانس نیست و از این رو تعامالت 
ایــران بــا آژانــس و نظارت هــای پادمانــی آن 
ادامــه  قانونــی  چارچوب هــای  براســاس 

خواهد داشت.
واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری هم  با 
بیان اینکــه وقتی مجلس قانــون را تصویب 
گفــت:  می کنــد آن قانــون الزم االجراســت، 
»هیــچ بهانــه ای را بــرای طرف هــای مقابل 
برجام نگذاشــتیم که از ما بخواهند قانون را 
اجرا نکنیم و قانون باید در پنجم اسفند اجرا 

شود.«

 سارق با ترفندهای مختلف
 یک میلیارد به جیب زد

عکس العمل های داخلی به توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی  
توافق 3 ماهه ایران و آژانس و باقی قضایا

سخنگوی وزارت خارجه اعالم کرد
 اهدای ۲۵۰ هزار دوز
  واکسن کرونا به ایران

 از سوی چین 

ویژه3

وند وزنامه شهر  ویژه نامه  خواندنی ر
برای صد فرد مطرح در قرن چهاردهم شمسی

صد چهره قرن

 مبارز عرب لبنانی
 در ۷۰سالگی درگذشت

گالیه شدید  وزیر بهداشت :

این ویژه نامه  نیمه دوم اسفند ماه منتشر می شود
برای درخواست پیش خرید  و ارسال پستی رایگان  عدد یک را به شماره ۵۰۰۰۲۶۲۶۶۲ پیامک کنید 

بازسازی مناطق 
 زلزله زده

 کهگیلویه  و بویراحمد 
تا پایان تیر

توافق ایران و 
کره جنوبی درخصوص 

انتقال پول های 
بلوکه شده تهران
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 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین دیلی تلگراف، 
 نیویورک تایمز   و واشینگتن پست

 را بخوانید
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د ش ر خانه هر ایرانی با د

 باید
ویژه نامه ای که

خداوند دو چیز را به 
من نداد، یکی ترس و 
دیگری طمع. هرکس 
با مصالح ملی و امور 
مذهبی همراه باشد، 
من هم با او همراهم.

 سید حسن طباطبایی زواره
مشهور به آیت اهلل ُمدرس

لغو مسابقات کسب سهمیه و 
مصدومیت ورزشکاران 

 

 

 روایت اعضای تیم »سحر«
 هالل  احمر از وضع روحی و روانی زلزله زدگان سی سخت

 حرفت را به من بگو
کاروان المپیکی ایران 

در حال آب رفتن!
 رقابت نوروزی
  هدیه تهرانی 
با  ابلق و الله و 

مهدویان!
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 مرتفع ترین شهر کوهستان های دنا
 روزهای سختی را می گذراند

  کاش بهار زودتر
 به سی سخت بیاید
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رهبر انقالب  در دیدار  با اعضای مجلــس خبرگان رهبری:

حد غنی سازی ایران ۲۰ درصد نخواهد بود


