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تازهخبر

 بزرگداشت پدر معماری 
سنتی ایران

 می خواهم
 دکتر شوم

به   قوا  کل  معظم  فرمانده  شهروند| 
مناسبت سالروز ارتش جمهوری اسالمی 
زمینی،  نیروی  حماسه آفرینی های  و 
حضرت  پیام  کردند.متن  صادر  پیامی 

ح است: آیت اهلل خامنه ای به این شر
امیر سرلشکر سّید عبدالرحیم موسوی

جمهوری  ارتش  کل  محترم  فرمانده 

اسالمی ایران
عزیز  کارکنان  همه   به  را  من  سالم 
محترم شان  خانواده های  و  ارتش 
برسانید. امروز ارتش در صحنه و آماده  
را  آمادگی ها  این  انجام مأموریت است. 
همچنان تا سر حد نیاز افزایش بدهید و 

نقش آفرینی کنید.

شهروند| معاون سیاسی وزارت امور 
هیأت  نظر  مد  متون  ارایه  از  خارجه 
کره کننده  مذا طرف های  به  ایرانی 
گفت:  و  داد  خبر  مشترک  کمیسیون 
گرفتن  »تفاهم جدیدی در حال شکل 
بین  نهایی  هدف  در  ک  اشترا و  است 
که باید طی  همه وجود دارد و مسیری 
مقداری  االن  که  است  مسیری  شود، 

شناخته شده تر است.«
و  شنبه  عصر  عراقچی  سیدعباس 
مشترک  کمیسیون  نشست  از  بعد 
کرد: »امروز ما بعد از تقریبا  برجام اظهار 
مشترک  کمیسیون  کار  از  که  روز  سه 
گذشته است، یک بار دیگر برای بررسی 
االن  تا  که  بحث هایی  پیشرفت  روند 
تشکیل  را  کمیسیون  صورت گرفته 
تحریم ها،  رفع  حوزه  در  هم  دادیم. 
کار  گزارش  ما  هسته ای  حوزه  در  هم 
بحث های  و  کردیم  مرور  را  کارگروه ها 
کمیسیون مشترک  خوبی هم در داخل 

صورت گرفت.«
یک  می رسد  نظر  »به  کرد:   اضافه  او   

گرفتن  شکل  حال  در  جدیدی  تفاهم 
بین  نهایی  هدف  در  ک  اشترا و  است 
که باید طی  همه وجود دارد و مسیری 
مقداری  االن  که  است  مسیری  شود، 

شناخته شده تر است.«
خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معاون   
مسیر  مسیر،  این  »البته  یادآورشد: 
اختالف نظرها  و  بود  نخواهد  آسانی 
باشد.  یافته  پایان   که  نیست  طوری 
وجود  جدی  بعضا  اختالف نظرهای 
بعدی  کرات  مذا طی  باید  که  دارد 

کاهش پیدا کند.«
که  کرد: »همان طور   عراقچی تصریح 
کرات  بارها گفتیم اصال عالقه مند به مذا
فرسایشی و طوالنی مدت نیستیم و در 
گفته  که نیاز است باید بحث ها  حدی 
خواهد  پیدا  ادامه  کرات  مذا شود، 

کرد.«
کرد: »ما فکر می کنیم   او خاطرنشان 
که  رسیده  مرحله ای  به  کرات  مذا
متن  یک  روی  می توانند  طرف ها 
نگارش  و  کنند  کار  به  شروع  مشترک 

ک  که اشترا متن حداقل در حوزه هایی 
نظر وجود دارد،  شروع شود.«

با  کشورمان  ارشد  کره کننده  مذا  
مورد  متن  ایرانی  هیأت  اینکه  بیان 
نظر خود را هم در حوزه هسته ای، هم 
کرده و به  در حوزه رفع تحریم ها آماده 
کرده است،  همه طرف های دیگر ارایه 
که ما معرفی  گفت: »به اعتقاد ما متونی 
و  کرات  مذا مبنای  می تواند  کردیم، 

رسیدن به توافق نهایی باشد.«
لزوما  اینکه  »نه  یادآورشد:  عراقچی   
خواهد  ما  متون  عینا  نهایی  توافق 
کرات  مذا مبنای  متون  این  اما  بود، 
متون  این  چارچوب  در  و  شد  خواهد 
که رسیدن به یک توافق،  فکر می کنیم 
طرف  خواسته  و  ایران  خواسته های 
مقابل برای بازگشت ایران به تعهدات را 

تأمین کند.«
 او افزود: »مسیر روشن است، به نظر 
حداقل  متن  نگارش  شروع  زمان  ما 
دارد،  وجود  نظر  ک  اشترا که  مقداری 

فرارسیده است.«

کسن زدن تعدادی از مدیران شهری   در برخی شهرها وا
کبان ها در فضای مجازی   به  جای پا

خبرساز شد

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند

44956200-2

عراقچی: زمان شروع نگارش متن توافق فرا رسیده است

 رهبر معظم انقالب:
 ارتش آمادگی ها را تا سر حد نیاز افزایش دهد

امروز ارتش در صحنه و آماده  انجام مأموریت است

 امروز بزرگداشت محمدکریم پیرنیا 
در فضای مجازی برگزار می شود

 گفت وگو با دانشجوی ارشد عمران
  که  از کودکی کولبری می کند

 
رضا کریمی، عامل خرابکاری در نطنز، 
ج از کشور گریخته قبل از حادثه به خار

فدراسیون فوتبال در انتظار تأیید 
وزارت بهداشت است

 

 

 روحانی:   نباید در کشور تریبونی 
داشته باشیم که آرامش را در نظر نگیرد

 

 امدادگران پس از گذشت 5 ماه از مفقودی
 جسد جوان26 ساله زنجانی را پیدا کردند 

پایان تلخ معمای»شهریار«
 

 شناسایی عامل
  اقدام خرابکارانه

 در سایت نطنز

 اعضای تیم ملی فوتبال 
کسینه می شوند؟ وا

سیگار گران می شود

این مردان با کاله گیس 
به سرقت منازل 

می رفتند 

 هفته سختی را
 پیش رو داریم
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کامیارانی در یک شب قطع شد  2 هزار اصله درخت پیرمرد 

 من بچه هایم را 
می خواهم
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کسن کرونا :   شفاف سازی ســخنگوی هالل احمر درباره واردات وا

کسن بودیم اما مجوز نداشتیم  ۳ ماه دنبال وا

 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
 نیویورک تایمز   و واشینگتن پست

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

صد چهره سده

برای درخواست  خرید پستی  عدد یک را
 به شماره ۵۰۰۰۲۶۲۶۶۲ پیامک کنید 

د ش ر خانه هر ایرانی با د

 باید
ویژه نامه ای که


