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   سردار کارگر: با توجه به موافقت وزير بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��كي و ابالغ رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح و 
با رعايت پروتكل هاي بهداش��تي از تير ماه ۱۳۹۹ سفرهاي 

راهيان نور در مناطق سفيد انجام مي شود | صفحه16

اعتمادبزرگونزوئالدردهه90ميالديبهامريكا
پااليشگاههاياينكشوررادرسال2020قفلكردهاست

   وزير بهداش��ت: در صورت ادامه سفرهاي غير ضروري و 
بي توجهي به دستورالعمل هاي بهداشتي، ويروس کرونا دوباره 
اوج مي گيرد  و دولت ناچار مي ش��ود برخي محدوديت ها را 

دوباره اعمال کند | صفحه3

   ۱۱2ش��ناور الحاقي در کالس هاي متنوع اعم از عاشورا، 
طارق و ذوالفقار که به دست متخصصان داخلي در شرکت هاي 
دانش بني��ان سازمان صناي��ع دريايي وزارت دف��اع و مراکز 
تخصصي فن��ي نيروي درياي��ي سپاه تولي��د و بهينه سازي 

شده است، تحويل نيروی دريايی سپاه شد | صفحه5

   منتخبان مجلس شوراي اسالمي »اميرحسين قاضي زاده  
هاشمي« را با 2۰۸ رأي و »علي نيكزاد« را با ۱۹۶ رأي به عنوان 
نواب اول و دوم هيئت رئيسه مجلس انتخاب کردند | صفحه2

رأی باال به قالیباف 
پشتوانه جهادی 

مجلس

سرلشكرسالمی:
راهبردمادفاع

وتاكتيکماتهاجماست

آغازسفرهايراهياننور
ازتيرماه

هشداربازگشت
محدوديتهايكرونايي

گروگانهايپااليشگاهي
امريكا

 خشم مینیاپولیس امریکا
 از نژادپرستی پلیس

فساد »امید«
 مبارزه بی امان با فساد ادامه دارد. دالرخواری یک و نیم میلیاردی » امید اسدبیگی«، جوان 33ساله 

که معادل 25هزار میلیارد تومان یا برابر با 7ماه یارانه کل ملت ایران است، در پرونده اختصاصی »جوان« 

م الف: 569

سيدنظامالدينموسوی،نمايندهمجلس:س�رويسدهندگانارزی
بايدبدانندكهنمیتوانندبرایهميش�هدرحاشيهامنبمانند،حتی
اگرباتمسکبهروابطخود،درپیتبرئهخودباشند.مجلسيازدهم
نيزبدونتوجهبهمنافعافرادوگروههابهاينمسائلوبهويژهپرونده

فساد1/5ميليارددالریورودخواهدكرد

مجتبیتوانگر،نمايندهمجلس:كسانیكهبااعداداقتصادیوسيستم
تخصيصارزبرایوارداتآشناهستند،بهخوبیمیداننداينپرونده
وعدد1/5ميليارددالریرقمیعجيباس�ت،بايدبررسیشوددر
وزارتصمتچهاتفاقاتیدرثبتسفارشرخدادهودربانکمركزی

چهكسانیبهمتخلفانخدماتدادهاند

هزاراننفرازمردمخشمگينمينياپوليسوديگرشهرهایامريكا،دراعتراضبهكشتهشدنيکسياهپوستبهدستپليساينكشور،انزجارخودرااز
خشونتهاینژادپرستانهابرازكردند.معترضانمركزپليسمينياپوليسرابهآتشكشيدندوبااعالموضعيتفوقالعادهدراينشهر،گاردملیواردعملشد

|  صفحه15

امريكا روز پنج  ش��نبه معافيت  های تحريمی 
پروژه های اتم��ی مربوط به توافق هس��ته ای 
)برجام( را لغو کرد تا به گفته مقام های ايرانی 
آخرين ضرب��ه را به برج��ام و قطعنامه 22۳۱ 
بزند. روسيه تلويحاً گفته که اين اقدام امريكا، 
تش��ويق ايران ب��ه از سرگي��ری فعاليت های 
هسته ای از جمله بازسازی نيروگاه آب سنگين 

اراک است. 
مايک پمپئو، وزير خارجه امريكا روز پنج  شنبه 
اعالم کرد که اي��االت متح��ده معافيت  های 
تحريمی پروژه های اتمی ايران مرتبط با توافق 
هسته ای موسوم به برجام را تمديد نخواهد کرد 

و البته از تحريم دو مق��ام اتمی ايران هم خبر 
داد.  پمپئو در بيانيه خ��ود گفته است:»امروز 
پايان معافيت های تحريم��ی باقی مانده برای 
پروژه هسته ای ايران در چارچوب برنامه جامع 
اقدام مش��ترک )برجام( را اع��الم می کنم.« 
 معافيت لغو شده شامل اقدام ايران برای تغيير 
کاربری ني��روگاه آب سنگي��ن اراک، تدارک 
سوخت هس��ته ای ب��رای رآکت��ور تحقيقاتی 
تهران و انتقال ضايعات و زباله های هس��ته ای 
از ايران به خارج است . امريكا با لغو معافيت   ها 
در اين مورد، در واقع تلويحاً ايران را تش��ويق 
کرده تا ني��روگاه آب سنگي��ن اراک را تغيير 

کاربری نده��د، زباله های هس��ته ای را خارج 
نكن��د و ام��كان تأمين سوخ��ت 2۰درصدی 
رآکتور تحقيقاتی تهران را نداشته باشد. هدف 
از بازطراحي رآکت��ور اراک، ايجاد تغييرات به 

نحوي بود که منجر به توليد پلوتونيوم نشود.
ماري��ا زاخ��ارووا، سخنگ��وی وزارت خارجه 
روسيه روز پنج  ش��نبه در واکنش به اين اقدام 
در مورد عواقب اين اقدام امريكا هش��دار داده 
و آن را تلويحاً، تش��ويق ايران ب��ه از سرگيری 
فعاليت ه��ای هس��ته ای خود خوان��ده است . 
ماري��ا زاخ��ارووا روز پنج  ش��نبه در نشس��ت 
خب��ری هفتگ��ی در وزارت ام��ور خارج��ه 

روسي��ه که ب��ه ص��ورت آنالين پخش ش��د، 
 گفت: »لغو معافيت های هس��ته ای ايران، اين 
سؤال را مطرح می کند که آيا امريكا می خواهد 
ايران به طور مس��تقل طرح اح��داث رآکتور 
هسته ای اراک را به پايان برساند؟« وی افزود: 
»چنين ب��ه نظر می رس��د که مبتك��ران اين 
سياست حتی اين پرسش را مطرح نمی کنند 
که چه منفعتی برای واش��نگتن دارد و امريكا 
درصورتی ک��ه اقدامات پيش بينی ش��ده در 
 برجام اجرا نش��ود، چ��ه امتيازات��ی به دست 

می آورد.«  
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لغومعافيتهایهستهایبرجام

امريكاراهتوليدكردنپلوتونيومايرانرابازكرد
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برخورد با عوامل اصلی را دنبال می کنیممجلس دنبال سرویس دهندگان ارزی است

ترامپتهديدكردفرمانشليکبهمعترضانراصادرمیكند
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