موضوع استخراج ارز دیجیتال همچنان در دولت در حال بررسی است

توسط بنیاد احسان ستاد اجرایی انجام شد

هشدار بانک مرکزی
به معاملهگران رمزارزها

احیایکارخانه یخچالسازی
لرستان و اشتغال۳۰۰نفر
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تيترهايامروز
سفیر انگلیس در آمریکا در پی افشای
ایمیلهایش به لندن،تحت فشارهای
دیپلماتیک واشنگتن مجبور به استعفا شد

تاوانگزارش
علیه ترامپ

صفحه 7

رئیس پلیس راهور ناجا به رانندگان متخلف
هشدار جدی داد

گشتهایمخصوص
راهوردرجادهها
صفحه 4

از گفتمانسازی تا جریانسازی بیبیسی
بر محور پروندههای حقوق بشری

عملیاتحقوقبشری
بیبیسی
صفحه 5

بانو گوهرشاد
درسفر زمان
صفحه 8

«وطنامروز» گزارش می دهد؛ آیا سفرفرستاده امانوئل مکرون به تهران
منجر به بازگشت آمریکا به برجام یا لغو تحریمها خواهد شد؟

مأموریت تازه
اتالف وقت

دونالد ترامپ بیش از هر کس��ی چش��م به سفر
«امانوئل بن» مش��اور ارشد مکرون به تهران دوخته
تا اطمینان یابد نتیجه این سفر ادامه
حرکت ایران در جاده یکطرفه برجام
است! ش��امگاه دوش��نبه بود که کاخ
س��فید در بیانیهای اعالم کرد روسای
جمه��ور آمریکا و فرانس��ه به صورت
تلفنی درباره ای��ران رایزنی کردند .در
بیانیه مختصر کاخ سفید آمده است:
«رئیسجمه��ور ترام��پ امروز تلفنی
با امانوئل مکرون از فرانس��ه گفتوگو
ک��رد .آنها درباره تالشه��ای ادامهدار
ب��رای اطمین��ان از دس��ت نیافت��ن
ایران به سالح هس��تهای و پایان دادن به رفتارهای
بیثباتکننده ایران در خاورمیان��ه رایزنی کردند».
همچنین یک مقام کاخ الیزه دوش��نبه مدعی شد

روحانی با اشاره به اقدام ضدایرانی نیروی دریایی انگلیس در تنگه جبلالطارق:

توقیف نفتکش ایرانی احمقانه بود
به انگلیسیها گوشزد میکنم شما آغازگر ناامنی در دریاها هستید
و تبعات آن را بعدا ً درک خواهید کرد
صفحه 2

هدف از سفر مش��اور ارشد امانوئل مکرون به تهران
کاستن تنشها میان ایران و آمریکا است .به گزارش
«وطنامروز» ،روز یکش��نبه بر اساس
اع�لام قبلی ،علی ربیعی س��خنگوی
دول��ت ،عباس عراقچی مع��اون وزیر
امور خارجه به نمایندگی از وزارت امور
خارجه و بهروز کمالوندی سخنگوی
س��ازمان انرژی اتمی به نمایندگی از
این سازمان در نشست خبری ،اجرای
گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران
را اعالم کردند .اما با این حال برخالف
انتظارات عمومی ،دولت صرفا به طرح
مطالبی کلی درب��اره ماهیت گام دوم
کاهش تعهدات ایران در برجام اکتفا کرد و نمایندگان
دولت روحانی نتوانستند به صراحت...

صفحه  2را بخوانید

دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار مشاور رئیسجمهوری فرانسه:

کاهش تعهدات برجام
راهبرد غیرقابل تغییر ایران است
صفحه 2

عكسPresident . ir :

یادداشتی درباره رمان «اوسنه گوهرشاد» اثر
سعید تشکری به بهانه سالروز قیام گوهرشاد
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