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رهبر انقالب در دیدار با اعضای مجلــس خبرگان رهبری:

حدغنیسازیایران۲۰درصدنخواهدبود
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سارق با ترفندهای مختلف
یک میلیارد به جیب زد

مردهزار چهره
در مترو
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گالیه شدید وزیر بهداشت :

مبارز عرب لبنانی
در ۷۰سالگی درگذشت

من مدیرکل
مرده شور خانه
هستم!

خبر

پیشگام رسانهای
در حوزه مقاومت

سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم
کرد که با پیگیری سفارت کشورمان در
پکن ،دولت چین  ۲۵۰هزار دوز وا کسن
کرونای سینوفارم به ایران اهدا کرده
است.
سعید خطیبزاده در حاشیه
نشست خبری روز دوشنبه خود
در پاسخ به سوالی در مورد موضوع
وا کسن چینی کرونا و ورود آن به کشور
با اعالم این خبر گفت « :من مایل
نبودم تا موقعی که جزییات فنی
ماجرا به نتیجه برسد نکتهای را بیان
کنم ولی االن که پرسیدید باید بگویم
که دولت چین  ۲۵۰هراز دوز وا کسن
کرونا سینو فارم به دولت ایران با
پیگیری سفارت کشورمان در پکن
اهدا کرده است و آماده انتقال است و
به محض این که مقدمات پرواز انجام
شود تاریخ انتقال مشخص میشود.

کاش بهار زودتر
به سیسخت بیاید
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رقابت نوروزی
هدیه تهرانی
با ابلق و الله و
مهدویان!

روایت اعضای تیم «سحر»
هاللاحمر از وضع روحی و روانی زلزلهزدگان سی سخت

کاروان المپیکی ایران
در حال آبرفتن!

حرفت را به من بگو

لغو مسابقات کسب سهمیه و
مصدومیت ورزشکاران
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خبر

سخنگوی وزارت خارجه اعالم کرد

اهدای  ۲۵۰هزار دوز
واکسن کرونا به ایران
از سوی چین

مرتفعترین شهر کوهستانهای دنا

روزهای سختی را میگذراند 5

عکسالعملهای داخلی به توافق ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی

توافق  3ماهه ایران و آژانس و باقی قضایا

[شــهروند] ســازمان انــرژی اتمی شــامگاه
یکشــنبه بــا انتشــار بیانی ـهای ،درباره ســفر
رافائل گروســی ،مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی به ایران و توافقات حاصلشده
میانایندونهادتوضیحاتیداد.
در توضیحاتاینســازمانآمدهاست که
ســفر گروســی به ایران براســاس درخواست
خوداوانجامشدهوایراننیزایندرخواست
راپذیرفتهاست.
بیانیــه اعــام م ـیدارد کــه در جریــان این
گفتوگوهــا «آژانــس بــر ضــرورت احتــرام به
قانون مجلس و اجرای آن تأ کیــد کرده» و بر
ایناساستوافقشدهاست:
-۱اجرایپروتکلالحاقیودسترسیهای
برجامــیبهطور کامــلمتوقفشــودوصرفا
تعهــدات پادمانــی ایــران اجرا شــود .بــر این
اساس،طبققانونمجلسهیچدسترسی
فراپادمانــی بــه آژانــس اعطــا نخواهــد شــد
و هیچگونــه بازرســی فراپادمانــی نیــز انجــام
نمیشود.
تهــای
 -۲در موضــوع تــداوم نظار 
تهــای هســتهای
ضــروری بــر فعالی 

سید حسن طباطبایی زواره
مشهور به آیتاهلل ُمدرس

توافق ایران و
کرهجنوبی درخصوص
انتقال پولهای
بلوکهشده تهران
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کیوسک
مطبوعات جهان

مهمترین عناوین دیلی تلگراف،
نیویورک تایمز و واشینگتن پست
را بخوانید

ویژهنامهای
ک
ه

در
خا

ویژهنامه خواندنی روزنامه شهروند
برای صد فرد مطرح در قرن چهاردهم شمسی
این ویژهنامه نیمه دوم اسفندماه منتشر میشود

نه

ه ر ا ی را ن ی ب ا

شد
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درگاه جمعآوری کمکهای مردمی

ویژه تامین بسته
غذایی عیدانه
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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.

صد چهره قرن
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تهــران نیــز مطابــق ایــن توافــق ،ایــران بــه
تهــا
مــدت ۳مــاه اطالعــات برخــی فعالی 
و تجهیــزات نظارتــی را (کــه در پیوســت
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 میمانــد .چنانچه ظرف ۳ماه
تحریمها بهطور کامل لغو شــد ،ایران این
اطالعات را در اختیار آژانــسمیگذارد .در
غیر ایــن صــورت ،اطالعات برای همیشــه
پا ک خواهد شد.
در اولیــن وا کنشها بــه توافقــات حاصله
میــان دوطــرف ،مجلــس شــورای اســامی
در جلســه روز دوشــنبه خود ،بررسی بیانیه
مشــترک بین ســازمان انــرژی اتمی ایــران و
آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی را در دســتور
کار خود قــرار داد و جایگزین برنامه پیشــین
یعنی رســیدگی بــه بودجــه ۱۴۰۰کرد.توافق
اخیرسازمانانرژیاتمیوآژانسبینالمللی
انــرژی اتمــی اعتــراض گســترده نمایندگان
مجلسرادر پیداشت.نمایندگانمجلس

شورای اسالمی در پایان نوبت کاری بامداد
دوشــنبه ،با ۲۲۱رأی موافق ۶،رأی مخالف
و  ۷رأی ممتنــع از  ۲۳۹نماینــده حاضــر در
جلســه علنی  ،توافــق ســازمان انــرژی اتمی
با مدیــرکل آژانس بینالمللی انــرژی اتمی را
«خالفقانون»ارزیابی کردهوبراساساصل
 ۲۳۴آییننامه داخلی مجلس با ارســال آن
به قوهقضائیه موافقت کردند.شورایعالی
امنیتملی:دربیانیهمشترکایرانوآژانس
ترتیباتاجرایاینقانونمخدوشنشــده
اســت .ســخنگوی دبیرخانــه شــورایعالی
امنیــت ملــی تأ کید کــرد ،قصــد نظــام برای
اجرای بدون تنازل قانون «اقــدام راهبردی
برایلغــوتحریمهاوصیانــتاز حقوقملت
ایــران» اســت و درخصــوص اجــرای بــدون
وقفه ایــن قانــون در مجموعــه ارکان کشــور
اجماعوجوددارد.
کیــوان خســروی ،ســخنگوی دبیرخانــه
شــورایعالی امنیــت ملــی گفــت« :در
جریان ســفر رافائل گروســی مدیرکل آژانس
بینالمللیانــرژیاتمیبهایــران،چگونگی
توقــف اجــرای داوطلبانــه پروتــکل الحاقی

تهــای فراپادمانــی بــرای او تشــریح
و نظار 
شد».
سخنگوی دبیرخانه شورایعالی امنیت
ملی خاطرنشــان کــرد« :در بیانیه مشــترک
ایران و آژانس و پیوست اجرایی آن نیز که در
سفر گروسیبهتهرانموردتوافققرارگرفت،
بــر موضــوع اجــرای کامــل قانــون مصــوب
مجلس تصریــح شــده و ترتیبات انجــام آن
مخدوشنشدهاست».
بنابــر گفتــه خســروی ،اجــرای قانــون
مجلسبهمنزلهخروجایراناز برجاموقطع
همکاریباآژانسنیستواز اینروتعامالت
تهــای پادمانــی آن
ایــران بــا آژانــس و نظار 
بهــای قانونــی ادامــه
براســاس چارچو 
خواهدداشت.
واعظیرئیسدفتررئیسجمهوریهم با
بیان اینکــه وقتی مجلس قانــون را تصویب
میکنــد آن قانــون الزماالجراســت ،گفــت:
فهــای مقابل
«هیــچ بهان ـهای را بــرای طر 
برجامنگذاشــتیم کهاز مابخواهندقانونرا
اجرانکنیموقانونبایددر پنجماسفنداجرا
شود».

بازسازی مناطق
زلزلهزده
کهگیلویهو بویراحمد
تا پایان تیر

