
 در بیست و پنجمین روز از ماه مبارک رمضان، جمعی از دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور
 و نمایندگان  تشکلهای دانشجویی با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کردند  . 

روز قدس، روز رهایی قبله نخست مسلمین جهان درپیش است، صدای ملت های مظلوم جهان 
علیه جنایات  اسراییل غاصب و مستکبران در این روز به اوج خود می رسد.

رئیس قوه قضائیه: جنایات رژیم صهیونیستی »بربریت مدرن« است

ادعای رویترز در مورد نگرانی آژانس از همکاری ایران
گروه جهان: خبرگ��زاری رویترز به نقل از منابع 
آگاه از نگران��ی آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد 
همکاری ایران با  تحقیقات آژانس در خصوص مطالعات 

مشکوک به بمب اتم خبر داد. 
مقامات غرب��ی مدعی اند ایران باید به س��واالت 
آژانس بین المللی انرژی اتم��ی ) IAEA ( در مورد این 
اتهام که ایران  در گذش��ته به دنبال دس��تیابی به سالح 

هسته ای بوده ، پاسخ دهد. 
این در حالی اس��ت که ایران همواره این اتهامات 

را رد کرده است. 
این در حالی اس��ت که روز س��ه ش��نبه یک مقام 
مس��وول ایرانی درباره موضوع چاشنی های انفجاری و 
نتیجه  همکاری های ایران با آژانس در این رابطه، اظهار 
کرد که هنوز تکلیف این موضوع مشخص نیست. هر 
زم��ان  آژانس نتیجه را اعالم کن��د همکاری های بعدی 
ایران در چارچوب توافقی که س��ال گذش��ته داشتیم را 

ادامه می دهیم. 
هم چنین علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی 
اتمی پیش از این در گفت وگو با پایگاه اینترنتی اینترپرس 
با  بیان کافی بودن تحقیقات آژانس درباره چاش��نی های 
انفجاری اعالم کرد که اظهارات ایران درباره این مساله 

با یافته  های آژانس منطبق بوده است. 
صالحی اضافه کرده اس��ت که« براساس دانش و 
اطالعات��ی که من دارم اظهار نظر ایران با یافته های آنها 
درباره این  مس��اله منطبق بوده اس��ت. ما یک بار توافق 
کرده ایم که آنها تحقیقاتی در این باره داشته باشند که به 
نظر کافی و به  نتیجه رس��یدند و باید این موضوع را به 

پایان برسانند و دیگر این موضوع باز باقی نماند. » 
به گ��زارش رویترز این مقام��ات غربی همچنین 
می گویند ش��فاف س��ازی ایران برای برط��رف کردن 
نگرانی های  آژانس در تالش های دیپلمایتک قدرت های 
جهانی برای پایان دادن به اختالفات بر سربرنامه هسته ای 

ای��ران تاثیر  گذار خواهد بود و تاکید می کنند که کاهش 
تحریم ها می تواند به این مساله وابسته باشد. 

ایران می گوید که برنامه  هس��ته ای اش یک پروژه  
کام��ال صلح آمیز برای تولید برق اس��ت. این کش��ور 
اتهامات آژانس  را رد و تاکید می کند که این اتهامات تنها 
بر اس��اس اطالعات ساختگی و غلط دشمنانش مطرح 
ش��ده اس��ت. با این  حال ایران از زمان روی کار آمدن 
حسن روحانی رئیس جمهور این کشور پذیرفته است 

تا با آژانس برای رفع این  اتهامات همکاری کند. 
ایران س��ال گذشته در تالش��ی برای همکاری با 
آژانس پذیرفت تا پنج گام را برای شفاف سازی در این 
زمینه بردارد  که دو گام آن مربوط به تحقیقات در مورد 
بمب هس��ته ای بوده اس��ت. این منابع آگاه که خواستند 
نامش��ان فاش نشود مدعی ش��دند به نظر می آید ایران 

همکاری های کمی با آژانس در این  زمینه داشته است. 
آنها یاد آور شدند ایران هنوز برای همکاری با این 

تحقیق��ات زمان دارد، چون پی��ش از این نیز برای ارائه 
اطالعات  مورد درخواس��ت آژانس در ماه مه تا آخرین 

دقیقه صبرکرده بود. 
اما حرکت آرام در این همکاری ممکن اس��ت بر 
کش��ورهای غربی در مورد ادامه پاس��خگویی ایران به 
درخواست  آژانس برای دسترسی به تاسیسات و افرادی 
که برای تحقیقاتش به آنها نیاز دارد تاثیر بگذارد. تاکنون 
هیچ اظهار  نظری از س��وی آژانس و ایران درمورد این 
گزارش ارائه نش��ده است.    مقامات آمریکایی می گویند 
ایران باید برای به موفقیت رسیدن مذاکرات هسته ای اش 

با 1+5 به نگرانی های آژانس  پاسخ دهد. 
این مذاکرات که روز جمعه پس از این که طرفهای 
مذاکره کننده نتوانستند در 20 ژوئیه به توافق برسند برای 
 چهار ماه دیگر تمدید ش��د ب��ا هدف حل اختالفات بر 
س��ر برنامه ی هسته ای ایران و پایان دادن به تحریم های 

بین المللی  علیه این کشورانجام می شود. 

گروه ایران: رئیس قوه قضائیه جنایت های رژیم صهیونیس��تی در غزه و 
حمایت کشورهای غربی از این رژیم را »بربریت  مدرن« خواند و گفت: رژیم 
صهیونیس��تی به بهانه دفاع از خود، بر سر کودکان، مردان و زنان بی پناه بمب 
می ریزد  و این جنایت ها با حمایت کش��ورهای غربی مدعی حقوق بش��ر نیز 
روبرو می شود. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت اهلل صادق 
آملی الریجانی در جلسه دیروز مسئوالن عالی  قضایی خاطر نشان کرد:  اخبار 
تأثر آور و جانگذاری که این روزها از غزه مخابره می شود، صرفاً بخشی از  آنچه 
را که ضد فلسطینیان در حال وقوع است بازگو می کند و نمی تواند همه ابعاد 

این جنایت را گزارش کند. 
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر باورپذیرنبودن ادعاهای رژیم صهیونیستی افزود: 
حمله به مجروحان بر اساس هیچ  یک از موازین بین المللی قابل قبول نیست اما 
رئیس جمهوری آمریکا این اقدامات را دفاع رژیم غاصب اسرائیل  از خود می داند؛ 
در کدام قاموسی به خاک و خون کشیدن مردم بی پناه و غیرنظامیان که تاکنون بیش از 

600 کشته  و 1500 زخمی برجاگذاشته است، دفاع از خود تلقی می شود؟ 
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه انسان از این همه » نفاق کشورهای 
غربی در برابر حقوق بشر تعجب  می کند«، تصریح کرد: این بربریت مدرن است 
که مجروحان بستری شده در بیمارستان ها مورد هدف قرار  می دهند و سپس 

ادعا می کنند از بیمارستان موشک شلیک می شود! 
رئیس قوه قضاییه یادآور ش��د: کش��ورهای غربی که حاضرند بر مبنای 
ادعاهای چند نفر همجنس باز، ایران را به  نقض حقوق بشر متهم کنند، جنایتی با 
این گستردگی را یا نمی بینند و یا اینکه می بینند و از آن دفاع می کنند و حتی  به 

رژیم صهیونیستی بابت این جنایات حق می دهند. 
آیت اهلل آملی الریجانی مسئله فلسطین را موضوعی عربی ندانست بلکه 
آن را »مهم ترین مسئله« امروز جهان  اسالم ارزیابی کرد وگفت: همانطور که بیش 
از سه دهه پیش امام راحل با تیزبینی تأکید کردند، صهیونیست ها در  همه دنیا و 
خصوصاً منطقه ما مفسدند و این جرثومه فساد را خوب تشخیص دادند و به 

مردم شناساندند و حتی در  مبارزات قبل از انقالب هم تأکید می کردندکه مسئله 
اصلی، رژیم شاه نیست بلکه ریشه مشکالت، استکبار و  صهیونیست است. 

رئیس دس��تگاه قضا با تأکید بر اینکه مس��لمانان باید »خط فساد« رژیم 
صهیونیستی را بشناسند اظهار کرد:  صهیونیست ها برای اینکه توجه و تمرکز 
جهان اس��الم را از اتفاقاتی که در سرزمین های اشغالی روی می دهد،  منحرف 
کنند به دنبال ایجاد خطوط موازی انحرافی هستند. به راه انداختن جنگ فرقه ای 
در کشورهای اسالمی و  همچنین هدف از تقویت جریان های تکفیری درسوریه 
و ع��راق چیزی جز تالش برای چرخاندن نگاه از غزه و  منحرف کردن اذهان 

از مسئله فلسطین نیست. 
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه اکنون زمان اتحاد جهان اسالم است 
افزود: کشورها و جوامع اسالمی را  نمی توان با خطوط جغرافیایی جدا کرد زیرا 
سرنوشت امت واحد اسالمی به هم پیوسته است؛ بنابراین همه باید  فریاد مردم 

مظلوم فلسطین را بشنوند. 
رئیس قوه قضاییه از »بی توجهی و سکوت « برخی کشورهای عربی در برابر 
جنایت های رژیم صهیونیستی،  همچنین در پاره ای موارد »حمایت پشت پرده« آنها از 
این رژیم ابراز تاسف کرد و افزود: جمهوری اسالمی  همواره از ملت مظلوم فلسطین 
حمایت معنوی کرده و از س��وی دیگر برگزاری اجالس تروئیکای بین المجالس 
 اسالمی با ابتکار ایران نشان از همین حمایت دارد که الزم است از مجلس شورای 

اسالمی و دست اندرکاران  برگزاری این اجالس تشکر کرد. 
آیت اهلل آملی الریجانی با تأکید براینکه وحدت جهان اسالم و پشتیبانی از 
فلسطین ساکنین غزه را به مقاومت دلگرم  می کند تصریح کرد: حمالت وحشیانه 
رژیم صهیونیستی نشان دهنده استیصال این رژیم در برابر مقاومت و  پایداری 
مردم فلسطین است، زیرا اگر غیر از این بود این رژیم به حمله های ددمنشانه که 

منجر به تکه تکه شدن  کودکان بی گناه می شود، روی نمی آورد. 
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه »باید جریان حمایت از قدس را زنده نگه 
داشت« گفت: امروز اهمیت ابتکار  حضرت امام )ره( در تعیین روز قدس که 

نوع تازه ای از مبارزه را پی ریزی کرد را درمی یابیم. نباید عده ای گمان  کنند که 
راهپیمایی اثری ندارد؛ اتفاقاً این راهپیمایی رساترین فریاد بر سر صهیونیست ها 

و حامیانشان، همچنین  بهترین پیام به جهانیان است. 
آیت اهلل آملی الریجانی در پایان این بخش از سخنان خود از ملت ایران 
برای حضور هرچه باش��کوه تر در  راهپیمایی روز قدس امسال دعوت کرد و 
افزود: در این روزها که غزه تحت حمالت ناجوانمردانه رژیم  صهیونیستی قرار 
دارد و فریاد یاللمسلمین آنان بلند است ، اهمیت برگزاری باشکوه راهپیمایی 

روز قدس دوچندان  شده است. 
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش به مذاکرات اخیر ایران و 
گروه 1 + 5 پرداخت و با تشکر از   »استقامت و استقاللی « که مذاکره کنندگان در 
برابر زیاده  خواهی های طرف مقابل نشان دادند تاکید کرد: در  مذاکرات هسته ای 
باید خطوط قرمز که همان مصالح کشور است، رعایت شود. رعایت مصالح 
به این معناست که  جوانان کشور بتوانند بدون هیچ محدودیتی دانش هسته ای 
صلح آمیز را به پیش ببرند وارتقا دهند ونیز هیچ مانعی  نباید در برابر استفاده از 

توانمندی های صلح آمیز هسته ای کشور به وجود آید. 
آیت اهلل آملی الریجانی راهکار مقابله با تحریم ها را عمل به خواس��ت 
مقام معظم رهبری مبنی بر در دستور کار  قرار گرفتن اقتصاد مقاومتی دانست 
و گفت: در برابر تحریم ها باید بر توانمندی های داخلی خود اتکا کنیم و در 
 کنار آن صبر و پایداری هم الزم است . البته مردم ما نشان داده اند اهل پایداری 
و صبر هستند و مسئوالن نیز باید  با مدیریت صحیح به وظایف خود در قبال 

مردم عمل کنند . 
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه جمهوری اس��المی ایران از اعتمادسازی 
ابایی ندارد اظهار کرد: فتوای مقام معظم  رهبری مبنی بر حرمت ساخت و به کار 
گیری هرگونه سالح های کشتار جمعی چون بیان کننده نظر ولی فقیه حاکم  بر 
کش��ور و یک مرجع تقلید است، به خوبی اثبات می کند که ایران هیچ گاه به 

سمت تولید سالح های هسته ای نرفته  و نخواهد رفت. 

صفحه 3

روزنامه سراسري صبح جمهوري اسالمي ايران

گ��روه ایران: رییس  جمهوری، مهمترین مس��اله دولت در س��ال 
۹۳ را »خ��روج از ركود« دانس��ت و تصریح كرد: بخش��ی از بس��ته 
 عملیات��ی و سیاس��تگذاری خ��روج از ركود نیاز ب��ه قانون دارد كه 
دول��ت در همین راس��تا و با هدف ورود به مرحل��ه  رونق اقتصادی، 
الیحه فوریتی را پس از تعطیات به مجلس ش��ورای اس��امی تقدیم 

خواه��د ك��رد. 

روحانی در جلسه هیات دولت: 

 روز قدس امسال باید 
از همیشه باشکوه تر باشد

صفحه2

کاهش هپاتیت  B  و 
 C  در اهداکنندگان 

خون

مترو تهران 
رکورد خود را 

شکست

القدسلنا
دعوت گسترده از مردم برای حضور یکپارچه در راهپیمایی روز قدس ؛
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گروه ایران: رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل 
ش��هرداری تهران گفت: 183 نفر از نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��المی با  جمع آوری امض��ا از اقدامات و 
عملکرد فرهنگی شهردار تهران در تکریم و ارج نهادن 

به مقام زن و خانواده  قدردانی کردند  . 
به گزارش »تهران س��ما« ، ش��هرام گیل آبادی با 
اعالم ای��ن خبر افزود: 183 نف��ر از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی  با جمع آوری امضا از عملکرد فرهنگی 
محمدباقر قالیباف در تکریم و ارج نهادن به مقام زن و 
خان��واده اظهار  رضایت کرده و این اقدام را قابل تقدیر 

دانستند  . 
وی با بی��ان اینکه برخی نماین��دگان مجلس هم 
اکن��ون در صحن علنی در حال جمع آوری امضا برای 
تقدیر از  عملکرد فرهنگی محمدباقر قالیباف ش��هردار 
تهران هستند، افزود: متاسفانه غوغاساالران، رسانه های 
مخالف و  معاند نظام تعبیرات ناشایس��ت را به غلط به 
ش��هرداری ته��ران در خصوص ارتقای ش��غلی بانوان 

نسبت می دهند  . 
وی ارج نه��ادن به جای��گاه زن را از اصلی ترین 
اهداف ش��هرداری تهران دانست و خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر  بعضی از شهرداران نواحی از همکاران خانم 
انتخاب ش��ده اند و این خود گواه این است که انتخاب 
مشاغل برحسب  توانایی، میل و زمینه فعالیت همکاران 

زن در این نهاد فرهنگی و اجتماعی و خدماتی است  . 
گیل آبادی اضافه کرد: آنچه امروز در شهرداری تهران 
مورد توجه است، تغییر و ارتقای شغلی بانوانی است که 
 مشاغل آنها سنگین و از نظر زمانبندی تعریف نشده بوده 

است که این تغییر مورد درخواست خود این افراد است  . 
مش��اور ش��هردار تهران با تاکید بر اینکه رویکرد 
شهرداری تهران، کرامت و حقوق بانوان را در فضاهای 
کاری،  ارتقا می دهد، بیان داشت: در کنار این موارد بهره 
وری را نیز در ادارات و سازمان ها، رشد داده و پیشرفت 
در  فعالیت ها را تسریع کرده و از سطح سواد باالی این 

همکاران بیشتر بهره گرفته شود  . 
رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
تهران اظهار کرد: شهرداری تهران بی شک مانند بسیاری 
از  کاره��ای بدیع و ماندگار خود در حوزه مدیریت این 
حرکت را برای ارتقاء سطح کار بانوان و بهره گیری از 
توان  این بزرگواران در امور کارشناس و مدیریت منابع 
خود تمهید کرده اس��ت که متاس��فانه این امر از سوی 
 غوغاساالران و رسانه های مخالف و معاند نظام تعبیرات 
ناشایست و کجروی را به غلط به این کار نسبت دادند  . 

تشکر 183 نماینده مجلس 
از عملکرد فرهنگی قالیباف

ایتام كمیته امداد امام در بانك ملي ایران افطار كردند

گ��روه اقتص��ادی: بانک ملي ایران در بیس��ت و 
چهارمین شب ماه مبارک رمضان مصادف هفته اطعام و 
اکرام، میزبان بالغ بر 300  نفر از مددجویان تحت پوشش 

کمیته امداد امام خمیني )ره( بود . 

در ای��ن ضیاف��ت از مددجویان مذک��ور پذیرایي 
ش��د و مبلغ 500 میلیون ریال از محل بودجه تبلیغات 
در اختیار این  نهاد قرار گرفت تا در راس��تاي اشتغال و 

توانمندسازي این عزیزان بکار گرفته شود . 
عبدالناص��ر همت��ی مدیرعام��ل بان��ک ملی در 
این مراس��م که جمعي از مس��ئوالن کمیته ام��داد امام 
خمیني )ره( نیز  حضور داشتند بیان کرد: بانک ملي ایران 
براي اهداف خیرخواهانه و کمک به افراد آس��یب پذیر 
جامعه و حمایت مال��ي  از کمیته امداد امام خمیني )ره( 

آمادگي کامل دارد . 
وي ب��ه همکاري ه��اي نزدی��ک بان��ک ملي 
ای��ران و کمیته امداد ام��ام خمیني )ره( در طول 
س��الیان متمادي اشاره کرد و  افزود : کمیته امداد 
ی��ادگار امام راحل اس��ت که ب��ا همت و تالش 
مدی��ران با س��ابقه و دلس��وز این نه��اد، خدمات 

گوناگ��ون  و ارزنده اي را ب��ه مددجویان و افراد 
تحت پوش��ش خود ارائه مي کند . 

رئیس هیأت مدیره بانک ملي ایران ارائه خدمات 
به این نهاد تاثیرگذار در جامعه را افتخاري بزرگ براي 
مدیری��ت  و کارکنان بانک خواند و افزود: حمایت هاي 
اقشار مختلف جامعه از ایتام باید به صورت یک فرهنگ 

خاص، مورد  توجه قرار گیرد . 
همتي در پایان سخنان خود از جوانان و نوجوانان 
حاضر در این مراس��م خواس��ت با تالش و کوشش و 
تحصیل علم  و دانش و کس��ب م��دارج باالي علمي، 
پاسخ مناسبي به زحمات ، تالش ها و حامیان مالي خود 

بدهند . 
در بخش دیگري از این مراس��م سید محمد علي 
هاشمي قائم مقام سرپرست کمیته امداد امام خمیني )ره( 
ضمن  قدردان��ي از کمک هاي بي دریغ بانک ملي ایران 

گفت: حضور ایتام در جمع مدیران و کارکنان بانک ملي 
ایران  افتخاري بزرگ براي مجموعه کمیته امداد و افراد 

تحت پوشش این نهاد است . 
وي به حسن همکاري بانک ملي ایران و کمیته 
امداد اش��اره ک��رد و افزود: بانک مل��ي ایران به رغم 
دغدغه هاي کاري  و رسالتي که نسبت به تمامي مردم 
و همچنی��ن گردش چرخ��ه اقتصادي کش��ور دارد، 
همواره با حمایت هاي مالي  خود، پش��تیباني الزم، از 
مددجویان دیگر بخش هاي این نهاد را به نحو احسن 

انجام داده است  . 
هاش��مي اش��تغال و توانمندس��ازي خانواده هاي 
مددج��و را از اه��داف کمیته امداد بر ش��مرد و اظهار 
داشت: مسئوالن  کمیته امداد امام خمیني)ره( براي تامین 
اهداف مذکور از بانک ها و کمک هاي مردمي بیشترین 

انتظار را دارند . 

با صدور بیانه ای از سوی مدیرعامل صورت گرفت؛ 

 اعالم آمادگی کارکنان بانک سپه
 برای حضور در راهپیمایی روز قدس 

گ��روه اقتص��ادی: مدیرعامل بانک س��په با ص��دور اطالعیه ای 
ضم��ن دعوت از هموطنان همیش��ه در صحنه و مل��ت فرهیخته ایران 
 اس��المی آمادگی کارکن��ان این بانک را برای حضور حماس��ی در این 
راهپیمایی اعالم کرد. سیدکامل تقوی نژاد با اشاره به اقدامات اخیر رژیم 
صهیونیس��تی در نوار غزه و سرزمین های اشغالی این جنایات  را ناشی 
از خوی ددمنش��ی و اس��تکباری آنان عنوان کرد.  بر اساس این گزارش 
مدیرعام��ل بانک س��په در بخش دیگری از بیانی��ه خود ضمن محکوم 
کردن جنایات رژیم  صهیونیس��تی در فلسطین اشغالی از همه هموطنان 
برای ش��رکت پر ش��ور در راهپیمایی روز قدس در این برهه  حس��اس 

تاریخی دعوت کرد.  وی در این بیانیه آورده است: کارکنان و مدیران بانک سپه هم گام با همه هم میهنان عزیز 
حضوری حماسی در  راهپیمایی روز قدس خواهند داشت. 

گروه جهان: خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه 
از نگرانی آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد همکاری 
ایران با  تحقیقات آژانس در خصوص مطالعات مشکوک به 

بمب اتم خبر داد. 
مقامات غربی مدعی اند ایران باید به سواالت آژانس 
بین المللی انرژی اتمی ) IAEA ( در مورد این اتهام که ایران 
 در گذشته به دنبال دستیابی به سالح هسته ای بوده ، پاسخ 

دهد. 
این در حالی اس��ت که ایران همواره این اتهامات را 

رد کرده است. 
ای��ن در حالی اس��ت که روز س��ه ش��نبه یک مقام 
مسوول ایرانی درباره موضوع چاشنی های انفجاری و نتیجه 
 همکاری ه��ای ایران با آژانس در این رابطه، اظهار کرد که 
هنوز تکلیف این موضوع مشخص نیست. هر زمان  آژانس 
نتیجه را اعالم کند همکاری های بعدی ایران در چارچوب 

توافقی که سال گذشته داشتیم را ادامه می دهیم. 
هم چنین علی اکبر صالحی، رییس س��ازمان انرژی 
اتمی پیش از این در گفت وگو با پایگاه اینترنتی اینترپرس 
ب��ا  بیان کافی بودن تحقیقات آژانس درباره چاش��نی های 
انفجاری اعالم کرد که اظهارات ایران درباره این مس��اله با 

یافته  های آژانس منطبق بوده است. 
صالحی اضافه کرده اس��ت که« براس��اس دانش و 
اطالعاتی که من دارم اظهار نظر ایران با یافته های آنها درباره 
این  مساله منطبق بوده است. ما یک بار توافق کرده ایم که آنها 
تحقیقاتی در این باره داشته باشند که به نظر کافی و به  نتیجه 
رسیدند و باید این موضوع را به پایان برسانند و دیگر این 

موضوع باز باقی نماند. » 
به گزارش رویترز این مقامات غربی همچنین می گویند 
شفاف سازی ایران برای برطرف کردن نگرانی های  آژانس 
در تالش های دیپلمایتک قدرت های جهانی برای پایان دادن 
به اختالفات بر سربرنامه هسته ای ایران تاثیر  گذار خواهد 
ب��ود و تاکید می کنند که کاهش تحریم ها می تواند به این 

مساله وابسته باشد. 
ایران می گوید که برنامه  هسته ای اش یک پروژه  کامال 
صلح آمیز برای تولید برق است. این کشور اتهامات آژانس 
 را رد و تاکید می کند که این اتهامات تنها بر اساس اطالعات 
ساختگی و غلط دشمنانش مطرح شده است. با این  حال 
ایران از زمان روی کار آمدن حسن روحانی رئیس جمهور 
این کشور پذیرفته است تا با آژانس برای رفع این  اتهامات 

همکاری کند. 

 ادعای رویترز 
در مورد نگرانی آژانس 

از همکاری ایران

سخنگوی دولت مطرح کرد: 

 جلسه فوق العاده دولت 
برای بررسی خروج از رکود 

دیدار جمعی از دانشجویان با رهبر معظم انقالب
صفحه2


