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 همتی:   نرخ ارز
 کاهش پیدا می کند 
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خبرخبر

انجمن استادهای تازه 
درگذشته در باغ بهشت! 

 پرواز بازیگر مختارنامه 
و شهریار در ارتفاع صفر!

انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
کرات  مذا نتیجه  اینکه  بیان  با  اتمی 
گفت: »به  سیاسی نیازمند صبر است، 
پایتخت  در  برجام  کرات  مذا موازات 
ایران  با  رایزنی های فنی  اتریش سرگرم 

هستیم.«
رافائل گروسی روز دوشنبه در گفت وگو 
تا  گر  »ا افزود:  العربیه  خبری  شبکه  با 
سیاسی  توافق  اردیبهشت   ۳۰ از  پیش 
وارد  ایرانیان  با  حاصل نشود مستقیم 
حاصل  اطمینان  تا  می شوم  کره  مذا

کنم که بازرسی ها ادامه یابد.« 
همکاری  توافق  اردیبهشت،   ۳۱ روز  
بین المللی  آژانس  و  ایران  ماهه  سه 
و  تهران  می یابد.  پایان  اتمی  انرژی 
به  پارسال  اسفندماه  اوایل  آژانس 
آن  پایه  بر  که  یافتند  دست  توافقی 
تهران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف 
از  برخی  نظارتی  دوربین های  و  کرده 

کز هسته ای را تا سه ماه از دسترس  مرا
بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
داده  هشدار  ایران  می دارد.  نگه  دور 
تحریم ها  چندماه  این  طی  گر  ا که  بود 
فیلم های  تهران  نشود،  برداشته 

ک خواهد کرد. دوربین ها را پا
معاون  عراقچی،  سیدعباس  پیشتر 
رئیس  و  خارجه  امور  وزیر  سیاسی 
گفته  وین  کرات  مذا در  ایرانی  هیأت 
که احتمال تمدید مهلت همکاری  بود 
بین المللی  آژانس  با  تهران  هسته ای 
انرژی اتمی بر سر بازرسی ها از تأسیسات 

هسته ای ایران وجود دارد.
»ان اچی کی«  خبرنگار  به  عراقچی 
ژاپن در وین گفت: »ایران امیدوار است 
کرات  مذا روند  در  کافی  پیشرفت های 
ح  گیرد تا دیگر نیازی به طر وین صورت 
آژانس  با  همکاری ها  تمدید  موضوع 

نباشد.«

نگهبان  شورای  مصوبه  ابالغ  پی  در 
ثبت نام  داوطلبان  شرایط  درخصوص 
در انتخابات ریاست جمهوری به وزارت 
کشور  وزارت  به  رئیس جمهوری  کشور، 
انتخابات  برگزاری  در  که  داد  دستور 
تفسیری  نظریه  جمع بندی  براساس 
و  ریاست جمهوری  حقوقی  معاونت 

طبق قوانین موجود عمل نماید.
در جمع بندی نظریه معاونت حقوقی 
است  شده  کید  تأ ریاست جمهوری 
وظایف  است  مکلف  کشور  »وزارت  که 
انتخابات  زمینه  در  خود  اجرایی 
قوانین  براساس  را  ریاست جمهوری 
موجود و آئین نامه ها و مقررات مربوط 

به آنها انجام دهد.«
ریاست جمهوری  حقوقی  معاونت 
شورای  اخیر  مصوبه  ابالغ  پی  در 
نامه ای  طی  کشور،  وزارت  به  نگهبان 
این  از  خود  حقوقی  تفسیر  بند   ۷ در 

کرد. این نامه صالحیت  مصوبه را ارایه 
قانونگذاری  یا  نوعی  معیارهای  وضع 
اساسی،  قانون   ۷۱ اصل  براساس  را 
اسالمی  شورای  مجلس  به عهده  صرفا 
کید کرده است که در صورت  دانسته و تأ
تصویب قانون از سوی مجلس هم ابالغ 

آن برای اجرا با رئیس جمهوری است.
ریاست جمهوری،  حقوقی  معاونت 
که به موجب  در نظریه خود آورده است 
اجزای )۱و۲( بند )۱۰( سیاست های کلی 
رهبری،  معظم  مقام  ابالغی  انتخابات 
شایستگی  و  توانایی  اولیه  شناسایی 
از  صرفا  ثبت نام  مرحله  در  داوطلبان 

قانونی«  مناسب  شیوه های   « طریق 
مجاز است و این یعنی در صورت خأل و 
لزوم تعیین شرایط، این مسأله باید در 
قانون مصوب مجلس پیش بینی شود 

نه هیچ مصوبه دیگری.
معاونت حقوقی در جمع بندی نظریه 
دانسته  مکلف  را  کشور  وزارت  خود 
انتخابات  در  خود  اجرایی  وظایف  تا 
قوانین  براساس  را  ریاست جمهوری 
موجود و آئین نامه ها و قوانین مربوطه 

انجام دهد.
سوی  از  نظریه  این  اعالم  پی  در 
ریاست جمهوری،  حقوقی  معاونت 
کشور دستور  رئیس جمهوری به وزارت 
معاونت  نظریه  جمع بندی  طبق  داد 
حقوقی عمل نماید. روحانی همچنین 
که  است  شده  متذکر  کشور  وزارت  به 
با  و  قانون  چارچوب  در  باید  الزامات 

ابالغ رئیس جمهوری عملی شود.

خ ارز   برای افزایش ارزش پول ملی نر
باید کاهش پیدا کند

 دستور مهم رئیس جمهوری به وزارت کشور درباره 
مصوبه اخیر شورای نگهبان

 

 گروسی:   همزمان با مذاکرات وین
 درحال رایزنی فنی با ایران هستیم

 

  دومینوی مرگ
 به عبدالوهاب شهیدی رسید

  کرونا 
همچنان قربانی می گیرد

 

 بررسی مسابقات
  پرسپولیس و سپاهان که همیشه 

به درگیری ختم شده است
 

 47درصد، یعنی نیمی از شهروندان 
 تهرانی اجاره نشین هستند   

گزارش »شهروند« از عملیات سخت امدادگران سبزوار

 ماجرای نجات 7 معدنچی
 در دل سیالب

 مبلغ فطریه 
 سال ۱4۰۰ از سوی 

دفتر رهبرمعظم  انقالب 
اعالم شد

کنش ایران   وا
 به آتش زدن دیوار 

خارجی کنسولگری 
ایران در کربال

 دعوا کنید
 فوتبال مهم نیست! 

خوش نشینی هم 
کچری شد ال
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کســن کرونا خبر داد :  جهانگیری بــا تقدیر از نقش ویژه هالل احمر در واردات وا

کسن اختصاص یک میلیارد دالر   برای واردات وا

 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین
  فایننشال تایمز    و نیویورک تایمز    را بخوانید

2

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند
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با حضور معاون اول رئیس جمهوری  در جمعیت هالل احمر

4 چراغ 2400 خانه هالل   روشن شد

fvpresident.ir


