
 مدیرکل آژانس 
خواستار مالقات با وزیر خارجه ایران شد

ح شفافیت اموال مسئوالن در دستور کار مجلس؛ اصالحیه طر

بند محرمانه بودن اموال و دارایی های مسئوالن حذف می شود؟ 

مدیــرکل آژانــس بین المللــی انــرژی 
اتمــی خواســتار مالقــات بــا وزیــر امــور 
خارجــه ایــران شــده اســت تــا دربــاره 
موضوعــات مربــوط بــه فعالیت هــای 

هسته ای ایران با او رایزنی کند.
واشــنگتن  بــه  کــه  گروســی  رافائــل 
ســفر کرده اســت در گفت وگو با نشــریه 
فایننشــال تایمــز گفــت: »مــن بــه این 
تمــاس در ســطح سیاســی نیــاز دارم. 
اجتناب ناپذیــر  )درخواســت(  ایــن 
نمی توانیــم  آن  بــدون  چــون  اســت، 

یکدیگر را درک کنیم.«
کنون قادر بــه گفت وگو  او گفت کــه تا
وزیــر  امیرعبداللهیــان،  حســین  بــا 
امــور خارجه ایــران نشــده اســت. این 
درحالی اســت که گروســی ماه گذشته 
برای دیــدار با مقامات ارشــد ایــران به 
تهران ســفر کــرد و امیرعبداللهیان هم 
اخیرا اعالم کــرد که جمهوری اســالمی 
آمادگــی دارد تــا ســفر مجــدد مدیــرکل 
آژانــس بــه ایــران را ترتیــب دهــد. او بــا 

اشــاره به افزایــش غنی ســازی اورانیوم 
ســانتریفیوژهای  از  بهره بــرداری  و 
پیشــرفته در ایران،  در عیــن حال ادعا 
کــرد تنهــا چنــد مــاه تا رســیدن بــه این 
مدیــرکل  اســت.  باقی مانــده  مرحلــه 
اقدامــات  بــه  اشــاره  بــدون  آژانــس 
در  صهیونیســتی  رژیــم  خرابکارانــه 
کــه  گفــت  ایــران  اتمــی  تاسیســات 
دوربین هــای نظارتــی مجمتع تســای 
کرج بایــد دوبــاره نصــب شــود. او بیان 
داشــت که ســرگرم کار روی مسأله کرج 
کــه رونــد بازرســی ها از این  اســت، چرا

مجتمع تحت شعاع قرار گرفته است.
گروســی پیشــتر گــزارش  داده اســت: 
»ایــران از ۲۰ تــا ۲۲ ســپتامبر )۲۹ تــا 
آژانــس  بازرســان  بــه   ) شــهریور  ۳۱
اجــازه ســرویس تجهیــزات نظارتــی و 
جایگزینی کارت حافظــه دوربین ها در 
تمــام محل هــای ضــروری در ایــران به 
جز کارگاه تولید قطعات سانتریفیوژ در 

مجموعه تسای کرج را داده است.«

شهروند- عضو کمیســیون اجتماعی 
تدویــن  از  اســالمی  شــورای  مجلــس 
اصالحیــه طــرح دوفوریتــی در زمینــه 
داد  خبــر  مســئوالن  امــوال  شــفافیت 
ایــن  تصویــب  صــورت  »در  گفــت:  و 
اصالحیــه، مــاده ۵ ایــن طــرح در مورد 
محرمانه بودن اموال مســئوالن حذف 
می شــود.« »علــی بابایــی کارنامــی« بــا 
اشــاره بــه مباحــث طرح شــده دربــاره 
گفــت:  مســئوالن  امــوال  شــفافیت 
»مجلس یازدهم درباره محرمانه بودن 
مصوبــه ای  هیــچ  مســئوالن  امــوال 
نداشته اســت.« او با بیان اینکه فرآیند 
تصویــب قانــون در مجلــس مشــخص 
مجلــس  »نماینــدگان  گفــت:  اســت، 
تصمیمــی  این خصــوص  در  یازدهــم 
شــورای  مجلــس  رئیــس  و  نگرفتنــد 
اســالمی هــم در یکــی از جلســات اخیــر 
مجلــس در نطــق خــود از ایــن موضوع 
مــردم  نماینــده  کــرد.«  برائــت  اعــالم 
اســالمی  شــورای  مجلــس  در  ســاری 

افــزود: »تصویــب ایــن اصالحیــه مانــع 
از بروز فســاد و رانت احتمالی می شــود 
و اعتمــاد عمومــی مــردم بــه مســئوالن 
رئیــس  نایــب  می کنــد.«   تقویــت  را 
کید  کمیســیون اجتماعی مجلس بــا تا
بــر لــزوم پرهیــز از مســائل حاشــیه ای 
بایــد  مســئوالن  »امــوال  کــرد:  اظهــار 
باشــد  شــفاف  مــردم  بقیــه  هماننــد 
مســئوالن  و  مــردم  بیــن  خط کشــی  و 
وجــود ندارد و از اســاس ایــن مرزبندی 
کارنامــی بــا  نادرســت اســت.« بابایــی 
بیان اینکه در حال تدوین اصالح طرح 
دوفوریتــی در زمینــه شــفافیت امــوال 
مســئوالن هســتم، گفت: »جمــع آوری 
امضــا برای ایــن طرح بــه پایان رســیده 
و آمــاده بارگــذاری در ســامانه مجلــس 
اســت. در این اصالحیه قرار است ماده 
۵ طــرح که بــه محرمانه بــودن امــوال و 
امــوال مســئوالن اشــاره  دارایی هــای  
مــردم  نماینــده  شــود.«  حــذف  دارد، 
ســاری تصریــح کــرد: »نظــام جمهوری 

اســالمی برمبنــای اصــول و ارزش هایی 
شــکل گرفته که همه ما ملــزم به رعایت 
گــزارش  بــه  آن هســتیم.«  ارزش هــای 
ایــن  بــه موجــب مــاده ۵  »شــهروند« 
قانون کــه در مجمع به آن الحاق شــد، 
»فهرســت دارایی هــای افــراد مشــمول 
و نیــز اســناد و اطالعــات مربــوط بــه آن 
به جــز در مــواردی کــه در ایــن قانون و 
آیین نامــه ذیل آن تعیین شــده اســت، 
محرمانــه بــوده« و در آن بــرای افشــا و 
انتشــار آن مجــازات تعییــن شــد. ایــن 
قانــون در آذرماه ســال ۱۳۹۴ برای اجرا 
ابالغ شــد و براســاس ماده۶ این قانون 
کثر در  قوه قضائیه موظف می شــد حدا
مدت ۶ ماه پس از الزم االجراشدن این 
قانــون، آیین نامــه اجرایــی آن را تهیه و 
پــس از تاییــد رئیس قــوه قضائیــه ابالغ 
کند که با مسکوت ماندن آن در نهایت 
آیین نامه اجرایی ایــن قانون به منظور 
اجرا در خردادماه ســال ۱۳۹۸ از ســوی 

ریاست قوه قضائیه ابالغ شد.

 ورود ۶ میلیون
کسن دیگر    وا

به کشور
 رخ به رخ  مرگ 

در قلعه آقا

 هالل احمر 
کسن وارد کرد به اندازه جمعیت ایران وا  گزارشی از عملیات امداد 

 در جاده ای که هر ساله قربانیان
 زیادی می گیرد

از سوی یک رسانه افغانستانی مطرح شد

 ادعای تازه درباره 
مرگ  مال هبت اهلل، 

رهبر طالبان

معاون وزیر راه وشهرسازی:

ثبت نام خانه اولی ها 
ح جهش  در طر
مسکن از امروز

وزیر بهداشت: بیمارستان ها از نظر وضعیت دارویی و دستگاه های تنفسی در آماده باش هستند

موج ششم کرونا در آبان قطعی است
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 رئیسی: امت اسالمی تنها قدرت مهمی است
 که نظام سلطه در برابر خود می بیند

وحدتشکنی
راهبرد حرکتدر

دشمن

خبرتازه

 3 هزار کاربر اینستا
در تله تبهکاران مجازی

یکی از بزرگ ترین باندهای دسترسی غیرمجاز به شبکه های اجتماعی متالشی شد 
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  گزارشی درباره تاثیر هنر و آموزش خلق آثار هنری 
بر ارتقای کیفیت زندگی افرادی که با یک اختالف کوچک کروموزومی به دنیا می آیند

5

هنر در خدمت درمان

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند

44956200-2

 هر آنچه می خواهید درباره
 »بازی مرکب« بدانید!

 رئیس فدراسیون فوتبال 
همچنان متهم به ارتباط با برخی 

جادوگران است

آیا نسخه دوبله 
»بازی مرکب« مورد 

 سانسوری دارد؟
چه مواردی؟ 

خوبان عالم، یار 
دوازدهم فوتبال ایران!
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 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
 نیویورک تایمز   و دیلی میل

 را بخوانید

2

3

 وزارت بهداشت مجوز واردات واکسن کرونا رامیزان واردات واکسن تاکنون
 ۱۴ فروردین امسال برای هالل احمر صادر کرد

یخ ورود اولین محموله تار
 ۱2 اردیبهشت ۱۴00

میزان واکسن های اهدایی
 650 هزار دوز

ع  واکسن های وارداتی از نو
سینوفارم است 

 مبدا همه محموله هایی که هالل احمر ایران
 وارد کرده کشور چین است

 تعداد محموله ها  تاکنون  
28 محموله

داده نما


