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نخست وزیر عراق بعدازظهر دیروز 

دیپلماسی
درحالــی در مجموعه تاریخی - 
فرهنگی سعدآباد به شکل رسمی 
مورد استقبال رئیس جمهور ایران قرار گرفت که 
با پرواز مســتقیم از جده وارد تهران شده بود؛ 
موضوعی که نقش آفرینی بغداد در روابط تهران 

- ریاض را پررنگ تر از قبل می کند.
به گزارش همشــهری، حضور نخست وزیر عراق 
در تهران در شــرایطی اســت کــه منابع آگاه 
معتقدنــد نزدیک کردن دیدگاه هــای تهران و 
ریاض و پیگیری مذاکرات بــرای احیای روابط 
جمهوری اســامی و عربستان ســعودی، از 
مهم ترین محورهای ســفر الکاظمــی به ایران 
است. برهمین اســاس هم بود که نخست وزیر 
عراق پیش از حضور در تهــران، به ریاض رفت 
و با محمد بن ســلمان، ولیعهد سعودی دیدار و 

گفت وگو کرد.
گفته می شود نخســت وزیر عراق قصد دارد به 
تهران اطمینان دهد بغداد در هیچ ائتافی علیه 
جمهوری اسامی مشارکت نخواهد کرد و هدف 
از شــرکت در کنفرانس ریاض، پیگیری اهداف 
اقتصادی ازســوی عراق خواهد بود؛ کنفرانسی 
که قرار است در روزهای 24 و 25تیرماه با حضور 
کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس، 
اردن، مصر، عــراق و همچنیــن رئیس جمهور 

آمریکا برگزار شود.
واردات بــرق و گاز، پرونــده آب در وضعیــت 

خشکسالی شدید و بحران سیاسی عراق از دیگر 
محورهایی است که به اذعان برخی منابع عراقی، 
در سفر الکاظمی به تهران درباره آنها گفت وگو و 

رایزنی می شود.

تسهیل روابط پولی بین تهران - بغداد 
رئیس جمهور ایران و نخســت وزیر عراق پس  از 
دیدار و گفت وگوی دوجانبه در نشســت  خبری 
مشــترک حضور یافتند. ســیدابراهیم رئیسی 
در این نشســت  خبری با بیان اینکه قرار شــد 
برای تســهیل روابط پولی بین تهــران - بغداد 
گام های جدیدی برداشته شود، گفت: در دیدار با 
نخست وزیر عراق درباره روابط سیاسی، اقتصادی 
و تجاری بین 2کشــور مذاکره و قرار شد روابط 

اقتصادی میان 2کشور افزایش یابد.

وی با بیان اینکه روابط جمهوری اسامی با عراق 
معمولی و سنتی نیست، بلکه عمیق و ریشه دار 
است، افزود: اراده الزم برای توسعه بیشتر روابط 
در 2کشور وجود دارد. رئیسی گفت: در راستای 
گسترش سیاســت ارتباط با همسایگان، امروز 
کشــور عراق را نزدیک ترین ملت به ملت ایران 
می بینیم و بیشترین روابط را در میان کشورهای 

همسایه با عراق داریم.
وی درباره محورهــای گفت وگو بــا الکاظمی 
ادامه داد: با نخســت وزیر عراق دربــاره اتصال 
ریلی شلمچه و بصره گفت وگو و قرار شد هرچه 
ســریع تر این کار در جهت تســهیل مراودات 
بین 2کشور نقش مهمی داشــته باشد. رئیسی 
همچنین بــا بیان اینکه تســهیل زیارت زائران 
امام حسین)ع( ازســوی دولت عراق قابل تقدیر 

اســت، اعام کرد که قرار شده  دولت این کشور 
تسهیات بیشتری برای زیارت زائران ایرانی قائل 
شود و زائران برای اربعین، با سهولت از مرزهای 
هوایی و زمینی به عراق ســفر کنند و مشکات 

سال های گذشته رفع شود.

عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیســتی 
امنیت ساز نیست

رئیس جمهور در ادامه این نشست  خبری با بیان 
اینکه معتقدیم گفت وگوی مســئوالن منطقه 
مشکات منطقه را حل می کند، گفت: آتش بس 
و رفع محاصره یمن مورد تأکید ماســت و ادامه 
جنگ یمن را بی حاصل می دانیم که در این راستا 

هرچه زودتر باید به این جنگ خاتمه داده شود.
رئیســی همچنین تأکیــد کرد: تــاش رژیم 
صهیونیســتی بــرای عادی ســازی روابــط با 
کشــورهای منطقه برای این رژیم امنیت ســاز 
نیست و صلح و آرامش در منطقه با نقش آفرینی 
همــه مســئوالن منطقــه ممکن اســت، اما 
عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی برای 

منطقه مشکل ساز خواهد بود.
وی در پایان با تأکید بر اینکه در روزهای سخت 
عراق، کنار این کشــور بودیم و همواره کنار هم 
خواهیم بود، تأکید کرد که این رابطه به سردی 
نمی گراید. ما روابط 2کشــور را رو به گسترش 
می دانیم و ســفر آقای الکاظمی به تهران، نقطه 

عطفی برای توسعه روابط 2کشور است. 

 تحکیم مناسبات راهبردی تهران - بغداد
   رئیس جمهور در نشست  خبری مشترک با نخست وزیر عراق: قرار شد برای تسهیل روابط پولی بین 2کشور 

گام های جدیدی برداشته شود

مذاکرات برجامی؛ از وین تا قطر
 کارشناس مسائل خاورمیانه: موضوع انتقال محل مذاکرات پیشنهاد خود قطری ها بوده  است

اشاره مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در 

گفت وگو
جریان نشست خبری اخیر خود در تهران مبنی بر 
اینکه ادامه مذاکرات برجامی در وین نخواهد بود و 
احتماال یکی از کشورهای منطقه میزبانی دور جدید گفت وگوهای 
غیرمســتقیم میان جمهوری اســامی و آمریکا را برعهده خواهد 
داشــت، گمانه زنی های فراوانی را به همراه داشــت و برخی منابع 
خبری دوحه را به عنوان محل جدید مذاکرات احیای برجام عنوان 

کردند.
به گزارش همشــهری، درچنین شــرایطی بود که شــبکه خبری 
»الجزیره« در گزارشی اعام کرد که کشور قطر بیشترین شانس را 
برای میزبانی از مذاکرات احیای توافق هسته ای دارد. در این گزارش 
به نقل از یک منبع ایرانی، که نامی از او برده نشده بود، با بیان اینکه 
احتمال دارد ازســرگیری مذاکرات احیای برجام به جای وین در 
یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام شود، تأکید شده است 
که »قطر هم شانس بیشتر و هم تمام امکانات الزم برای میزبانی از 

مذاکرات احیای توافق هسته ای را دارد.«

قطر؛ میانجی بی طرف
مطرح شــدن نام قطر به عنــوان میزبان ادامه مذاکــرات برجامی 
درحالی است که این کشور در سال های اخیر نقش قابل توجهی در 
زمینه گفت وگوهای هســته ای جمهوری اسامی ایران و غرب ایفا 
کرده است. قطر به عنوان یک بازیگر فعال منطقه ای تاش کرده در 
نقش یک میانجی بی طرف، دستیابی به توافق هسته ای میان ایران 

و غرب را تسهیل کند.
بر همین اساس هم بوده است که عاوه بر عمانی ها، قطری ها نیز طی 
ماه های اخیر در دیدار با مقام هــای آمریکایی  و تروئیکای اروپایی 
تاش کردند مسیر توافق را هموار کنند. انتقال پیام میان تهران و 
واشنگتن یکی دیگر از نقش هایی بوده است که دوحه از طریق آن 

تاش کرده در گفت وگوهای هسته ای میانجی گری کند.
درچنین شرایطی بود که کارشناسان یکی از مهم ترین محورهای 
سفر اردیبهشت ماه ســال جاری امیرقطر به تهران را گره گشایی از 

مذاکرات هسته ای اعام کردند. برخی معتقدند روابط نزدیک دوحه 
با واشنگتن و دولت بایدن، سبب شد شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، 
امیر 42ساله قطر در ســفر به تهران، درصدد شکستن فضای سرد 

حاکم بر مذاکرات در آن مقطع باشد.
درهرحال، اگر گمانه زنی ها درباره پیگیــری مذاکرات برجامی در 
دوحه رنگ واقعیت به خود بگیرد، نام این شــهر نیز در فهرســت 
شهرهایی قرار می گیرد که درطول مذاکرات هسته ای ایران و غرب 
که از نخستین ســال های دهه80 شمسی آغاز شــد، قرار خواهد 
گرفت. بروکسل، ژنو، لوزان و وین ازجمله شــهرهایی بوده اند که 
درطول این ســال  ها، میزبانی رایزنی ها و مذاکرات هسته ای میان 
جمهوری اسامی ایران و طرف های غربی را برعهده داشته اند و در 

این زمینه نقش آفرینی کرده اند.

پیشگیری از تخریب مذاکرات
یک کارشــناس مســائل غرب آســیا در این باره به همشــهری 
گفــت: اگرچه وین در ســال های اخیــر میزبــان گفت وگوهای 
جمهوری اســامی و 1+5 و بعد از آن 1+4 بوده اســت، اما به نظر 
می رسد با توجه به شرایط سیاسی کشور اتریش، با نفوذ البی های 
صهیونیستی مواجه هستیم که به تخریب روند مذاکرات می پردازند.

حســن هانی زاده افزود: اکنون و با توجه به حساس تر شــدن روند 
گفت وگو ها این استنباط وجود دارد که انتقال شهر محل مذاکرات، 
بیش از هرچیز به دلیل جلوگیری از تأثیرگذاری عناصر مخرب بود.

وی با اشــاره به نقش مثبت قطر در پیشــبرد مذاکــرات برجامی 
گفت: به نظر می رســد در جریان دیدارهای اخیر مقام های قطری 
با طرف های غربی مذاکرات هسته ای و همچنین جمهوری اسامی 
ایران، توافق هــای اولیه بــرای انتقال گفت وگوها بــه قطر انجام 
شده است. مهم ترین دلیل آن هم نقش مثبت و فعاالنه ای بوده  که 

دوحه در این زمینه ایفا کرده است.
هانی زاده ادامه داد: اگرچه قطر جایگاه رفیعی در معادالت جهانی 
ندارد، اما می توان گفت با توجه به رفتار غیرتهاجمی این کشــور 
در قبال تحوالت منطقــه ای و همچنین جهانــی، انتخاب دوحه 

برای ازســرگیری مذاکرات احیای برجام، انتخاب هوشمندانه ای 
بوده است.

پیشنهادی ازسوی قطری ها
این کارشناس مسائل خاورمیانه با بیان اینکه به نظر می رسد موضوع 
انتقال محل مذاکرات پیشــنهاد خود قطری ها بوده است، عنوان 
کرد: از یک سو بدبینی ایران به رفتار غربی ها معقول است و ازسوی 
دیگر قطر مناسبات تعریف شده ای با ما دارد و می تواند به پیشبرد 
روند مذاکرات کمک کند. هانی زاده ادامه داد: اگرچه قطر از قدرت 
تأثیرگذاری زیادی بر رفتار آمریکایی ها برخوردار نیســت، اما نزد 
آمریکا و همچنین تروئیکای اروپایی جایگاه ممتازی دارد و می تواند 

در این زمینه نقش  آفرینی مؤثری داشته باشد.
وی تأکید کرد: به نظر می رســد درجریان ســفر اخیر امیرقطر به 
تهران، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی شــخصا پیشنهاد تغییر محل 
مذاکرات را ارائه کرده است تا در آســتانه جام جهانی نقش آفرینی 

مؤثرتری در تحوالت منطقه ای و جهانی داشته باشد.
هانی زاده افزود: معتقدم چنانچه مذاکرات احیای توافق هسته ای 
سال2015 در قطر ازسر گرفته شــود، در یک فرایند کوتاه مدت 
شاهد شکسته شدن بن بســت های موجود در مسیر احیای برجام 
خواهیم بود. این کارشناس مسائل خاورمیانه همچنین با اشاره به 
برخی گمانه زنی ها مبنی بر اینکــه انتقال محل مذاکرات به دوحه 
پیش زمینه طرح موضوع های منطقه ای در گفت وگوهای هسته ای 
خواهد بود، افزود: این مذاکرات هیچ ارتباطی به مسائل منطقه ای 
ندارد. ازسوی دیگر قطر هیچ ارتباطی با رژیم صهیونیستی ندارد و 
این موضوع شائبه طرح موضوع های منطقه ای را در این مذاکرات 

منتفی می کند.
وی با بیان اینکه قطر در منازعات منطقه ای غالبا حاشیه نشــین 
بوده اســت، اضافه کرد: با توجه به اینکه قطری ها می کوشــند در 
معادالت منطقه ای نقش بی طرفانه ای ایفا کنند، طرح موضوع های 
منطقه ای در مذاکرات هســته ای دوحه صرفــا درحد گمانه زنی 

اســت. قطری هــا اگرچه 
در بحــران ســوریه و 
عراق نقــش تخریبی 
داشــتند، اما اکنون با 
اصاح سیاســت  های 
همراهــی  خــود، 
مناسبی با راهبردهای 
جمهوری اسامی دارند. 

نگرانی صهیونیست ها از ادامه مذاکرات
افزایش امیدواری ها به گره گشایی از مذاکرات احیای توافق هسته ای نگرانی  رژیم صهیونیستی را به همراه داشته است. بر این اساس هم بود 
که مقام های این رژیم از اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران درباره احتمال آغاز مذاکرات با ایران در روزهای آینده 
ابراز نگرانی کردند. کانال ۱۲تلویزیون رژیم صهیونیستی بعد از اظهارات جوزف بورل درباره احتمال ازسرگیری مذاکرات گفت که تل آویو 
درباره احتمال آغاز مجدد مذاکرات مربوط به توافق هسته ای با ایران نگران است. یک مقام امنیتی رژیم صهیونیستی که اشاره ای به نام 
او نشده ، به این شبکه تلویزیونی گفته است که »توافق فعلی اگر امضا  شود، برای اسرائیل بسیار بد است.« وی اضافه کرده است که »این 

توافق ۲/5ساله است و به ایران اجازه خواهد داد با به دست آوردن منافع اقتصادی، توانمندی های نظامی اش در خاورمیانه را ارتقا  دهد.«

مکث

توسعه روابط تجاری ایران و عراق
نخست وزیر عراق هم در نشست  خبری مشترک با رئیس جمهور ایران گفت: در گفت وگوها 
روابط تاریخی، فرهنگی و دینی ۲کشور را مورد بحث قرار دادیم. روابط ما با ایران بسیار مهم 
است و در چارچوب منافع مشترک ۲کشــور بوده و تالش ما در این راستا برای تأمین منافع 
ملت هایمان است و توافق کردیم روابط تجاری بین ۲کشور را تقویت کنیم. مصطفی الکاظمی 
درباره اربعین حســینی نیز گفت: توافق کردیم یک برنامه زمانی برای تسهیل زیارت زائران 
اربعین امام حسین)ع( تنظیم کنیم. پیش از این، زوار ایرانی در فرودگاه های عراق می توانستند 
ویزا دریافت کنند، اما در چندهفته اخیر این زمینه را فراهم کردیم که زوار ایرانی بتوانند در 
گذرگاه های مرکزی با سقف مشــخصی در مقطع فعلی ویزای ورود به عراق را دریافت کنند. 
همچنین چالش های منطقه را مورد بحث و گفت وگو قرار دادیم و توافق کردیم به صورت مشترک 
برای برقراری ثبات و آرامش در منطقه تالش کنیم. مقرر کردیم حمایت مان از آتش بس در یمن 
را اعالم کنیم. الکاظمی اضافه کرد: همچنین توافق کردیم تالش های مشترکی برای مقابله با 

چالش های امنیت غذایی به سبب جنگی که در اوکراین در جریان است، انجام بدهیم.

مکث

سردار کاظمی در مراسم معارفه  خود مطرح کرد
میزان مشروعیت ما در نظام 

کارآمدی مان است
مراســم تکریم و معارفه رئیس ســازمان اطاعات سپاه با حضور 
سرلشکر حسین سامی و جمعی از فرماندهان و مسئوالن سپاه و 
جامعه اطاعاتی کشور برگزار شد. فرمانده کل سپاه در این مراسم 
گفت: »نقش آفرینی های سازمان اطاعات سپاه در صیانت از امنیت 
و آرامش میهن اسامی که در تعامل و هم افزایی با جامعه اطاعاتی 
کشور صورت گرفته است، در عین گمنامی درخشش معناداری را 

رقم زده است.«
ســردار محمد کاظمی، فرمانده جدید ســازمان اطاعات سپاه 
در بخش های منتشــر شــده ای از مراســم معارفه اش خطاب به 
نیروهای اطاعاتی سپاه گفت: »میزان مشروعیت ما در نظام، میزان 
کارآمدی مان اســت. همانگونه که این تشعشع و تأللو در اقدامات 
می درخشد، استمرار آن را هم باید قوت و سرعت ببخشیم. در یک 
کام شما با وجود همه توانمندی هایی که دارید و درخور تحسین 
است، می بایست در این فرایند با یک روحیه جهادی مضاعف تری 

کار کنید.« 
حسین طائب نیز در مراسم تودیع خود گفت: »به فضل الهی شما 
عزیزان، جامعه اطاعاتی ســپاه در عرصه هــای مختلف داخلی، 
خارجی، دفاعی، امنیتی و کارآمدی و همه حوزه هایی که ماموریت 
اطاعات سپاه بوده است، امروز مورد پناه و استقبال نیروهای انقاب 

اسامی و مورد غیظ و عناد دشمنان انقاب اسامی هستید.«
براساس گزارش سپاه نیوز، سرلشکر حسین ســامی با تقدیر از 
اقدامات سربازان گمنام امام زمان )عج( در سازمان اطاعات سپاه 
گفت: اسام، ایران و امت اسامی در این عصر، مردانی شایسته تر از 
شما برای این جهاد حیاتی و حیات بخش ندارد. شما مخاطب همه 
مخاطراتی هستید که به صورت جدی و نزدیک، پاسداری از اسام و 
این انقاب بزرگ و دستاوردهای آن و خون های پاک ریخته شده در 

این مسیر را برعهده دارید.
او تأکید داشــت: امروز جاری تریــن و واقعی ترین جنگ، جنگ 
اطاعاتی است و جامعه اطاعاتی ما در مرکز این میدان قرار دارد؛ 
میدانی که دشمن همه ابزارهای خود را در آن به میدان آورده است.

فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه دشمن نمی خواهد مدل انقاب 
اسامی تولید و تکثیر شود، افزود: دشمن درصدد است اجازه ندهد 
حکومتی صالح، مقتدر و جامع به نام اسام تشکیل و تکثیر گردد تا 

فضای تنفس او را تنگ کند.
سرلشکر سامی با بیان اینکه نظام اطاعاتی موفق از ژرفای ذهن 
دشمن، راهبرد او را اســتخراج و برای رویارویی با آن برنامه ریزی و 
آرایش قدرتمندی را ایجاد می کند، گفت: مجاهدت بی انتها، نیاز 
یک نظام و ســاختار اطاعاتی حرفه ای، مسلط و مقتدر است؛ لذا 
تاش اطاعات هرگز در ذهن ها پایان نمی یابد و نقطه تأثیر آن در 
عمل است و شما سربازان خط مقدم میدان تأثیر بر دشمن هستید.

او حسین طائب را شخصیتی دانست که در دفاع از انقاب در صحنه 
اطاعاتی نظام، نقش برجسته و درخشانی از ابتدای مسئولیت در 2 
دوره منفصل نزدیک 2 دهه تا به امروز ایفا کرده است و افزود: ایشان 
در اوج بحران های سخت و فشارهای سنگین و نبردهای اطاعاتی 
دشمن، نقش اطاعات سپاه را در نظام اطاعاتی کشور احیا کرد 
معماری جدیدی از اطاعات نوین را شکل داد و فراتر از جمع آوری 
و تبدیل به یک پایانه و توزیع اطاعات، سازمان اطاعات سپاه را به 

مجموعه ای فعال، مسلط و چند بعدی تبدیل کرد.
فرمانده کل ســپاه با تأکید بر اینکه ایجاد آرامش و ثبات در کشور 
تصادفی نیست و در ســایه مجاهدت ها حاصل می شود، به نقش 
طائب در این عرصه پرداخت و گفــت: در بعد اطاعات اقتصادی و 
مبارزه با مفاسد اقتصادی و هشدارهای بموقع به مسئوالن کشور 
برای مسلط شدن بر وضعیت اقتصاد و معیشت مردم که محور اصلی 
هدف گذاری های امروز دشمن است، وی نقش مؤثر و انکارناپذیری 

را ایفا کرد.
سرلشکر سامی در ادامه سردار ســرتیپ پاسدار محمد کاظمی 
رئیس جدید سازمان اطاعات سپاه را فردی سلیم النفس و برخوردار 
از اشراف، تسلط و آشنایی عمیق با حوزه حفاظتی اطاعاتی و امنیتی 
سپاه دانست که سال ها در صیانت از ســپاه مجاهدانه، صادقانه و 
هوشمندانه فداکاری کرده اســت. او در پایان با تأکید بر اینکه ما 
براساس شادی و غیظ دشمن مسائل خود را دنبال نمی کنیم و قدرت 
و اقتدار عمل ما مستقل از دشمن است، گفت: به فضل الهی سازمان 
اطاعات سپاه همچنان خار چشم دشــمنان انقاب، نظام و ملت 
عظیم الشأن ایران خواهد بود و روند موفقیت های این سازمان در دوره 
جدید با الهام از تدابیر و فرامین فرماندهی معظم کل قوا پرشتاب تر، 

قدرتمند تر و افتخارآمیز تر تداوم خواهد داشت.

خدائیان: مصوبات شورای انقالب 
فرهنگی حکم قانون دارد

رئیس ســازمان بازرسی کل کشور به مناســبت هفته قوه 
قضاییه گفت: بهترین ناظران کشور مردم هستند و همکاری 
آنان در کشف فساد و تخلف به سازمان بازرسی برای نظارت 
بهتر و بیشتر برعملکرد دستگاه ها کمک می کند. به گزارش 
همشهری، ذبیح اهلل خدائیان در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اینکه در سازمان بازرسی سعی کرده ایم بازرسی ها را به سمت 
و سوی انسداد گلوگاه های فساد ببریم، گفت: حدود 2هزار 
مسئله را در سطح کشور بررسی کرده ایم که پس از ارزیابی 
این مسائل به حدود 200مسئله مهم و پرچالش رسیده ایم 

که برطرف کردن این چالش ها دردستور کار قرار دارند.
خدائیان در پاســخ به ســؤالی دربــاره اینکه درســازمان 
بازرسی کل کشــور در راستاي دســتور رئیس قوه قضاییه 
مبنی بر اجرای مصوبات شــورای عالی انقاب فرهنگی چه 
اقداماتی انجام داده اســت؟ گفت:با توجه به اینکه مصوبات 
شورای عالی انقاب فرهنگی درحکم قانون و برای دستگاه ها 
الزم االجراست و مصوبات این شورا در رابطه با فرهنگ، عفاف 
و حجاب کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت با تأکید رئیس 
قوه قضاییه با مصوبات پیگیری خواهد شــد تا دستگاه ها به 
تکالیفی که برای آنها درنظر گرفته شــده است عمل کنند. 
خدائیان بیان کرد: کارگروهی که راه اندازی شده نسبت به 
احصاي وظایف دستگاه ها اقدام و اباغ و قوه قضاییه بر روند 
اجرای این مصوبات نظارت جدی خواهد کرد. او ادامه داد: 
متأسفانه برخی وزارتخانه ها تاکنون پاسخی درباره اینکه آیا 
اقدامی در زمینه مصوبات شورای عالی انقاب فرهنگی انجام 

داده اند یا خیر، اعام نکرده اند.

    وزیر صمت: زیر بار فشــارها بــرای انتصاب 
نامعقول نمی روم

جمعی از نماینــدگان مجلس در نامه ای بــه محمد باقرقالیباف 
خواستار بررسی صحت و سقم اعمال فشار خارج از قانون 2نماینده 
به وزیر صمت درباره انتصاب برخی افراد در شرکتی خاص و ارتباط 
احتمالی این موضوع به مسئله پیگیری استیضاح رضا فاطمی امین 
شدند. وزیر صمت صبح دیروز در جلسه کمیسیون اصل90مجلس 
با تأیید اعمال درخواست های برخی نمایندگان تأکید کرد که زیر 
بار فشارها برای انتصاب نامعقول نمی رود. خبرگزاری فارس، اخیرا 
در گزارشی به ماجرای اعمال فشارهای متعدد 2نفر از نمایندگان 
به فاطمی امین و به نتیجه نرسیدن آن اشاره کرد و از ارسال پیامکی 
تهدیدآمیز به وزیر صمت برای انتصاب گزینه خود در شــرکت 
صنعتی و معدنی چادرملو پرده برداشت. بر همین اساس جمعی 
از نمایندگان مجلس نیز خطاب به رئیس مجلس خواستار معرفی 
2نماینده متخلف شدند. در این نامه خواسته شده »جهت دفاع از 
کیان خانه ملت و حفظ انقابی ماندن مجلس، صحت و سقم این 

ادعا بررسی شود.«

   دومین پرتاب تحقیقاتی ماهواره بر ذوالجناح
دومین پرتاب ماهواره بر ذوالجناح به منظور دستیابی به اهداف 
تحقیقاتی از پیش تعیین شــده، انجام شــد. احمد حسینی، 
ســخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع درباره این خبر گفت: این 
ماهواره بِر 3مرحله ای از نظر ویژگی های فنــی، قابل رقابت با 
ماهواره برهای روز دنیا است که دارای 2مرحله پیشرانش جامد 
و یک مرحله با پیشرانش مایع است. به گزارش فارس، حسینی 
با بیان اینکه پرتــاب ماهواره بر ذوالجناح بــا هدف زیرمداری 
انجام گرفته است تصریح کرد: به حول و قوه الهی مرحله سوم 
توسعه این ماهواره بِر ترکیبی با بهره گیری از اطاعات حاصل 
از این پرتاب آغاز گردیده اســت. ماهواره بر ذوالجناح در بهمن 
ماه سال99 برای نخســتین بار با هدف دســتیابی به فناوری 

قدرتمند ترین موتور سوخت جامد مورد  ارزیابی قرار گرفت.

خط تالش 3قوه برای رفع 
تحریم ها

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره سفر 
اخیر جوزپ بورل، مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به تهران بــرای احیای برجام به 
همشهری آناین گفت: ســفر روز جمعه آقای 
بورل نشان می  دهد که طرف غربی نیاز روشنی 
به همکاری با ایران احساس می کند به خصوص 
با توجه به شــرایط خاصی که در اروپا و آمریکا 
از جهت افزایش تورم و گرانی سوخت به وجود 
آمده است. امروز گرانی انرژی به چالشی جدی 
برای اروپایی ها تبدیل شــده و آنهــا ایران را 
به عنوان یکی از ظرفیت هــای افزایش تولید و 
عرضه انرژی در دنیا می شناسند. اتحادیه اروپا 
باالترین نرخ تورم، از زمان تاسیس اش را تجربه 
می کند. در قالب ایــن چارچوب، آقای بورل به 
تهران سفر کرد و پیشــنهاد انجام مذاکرات را 
در مدلی که ســرعت عمل در آن باالتر است، 
ارائه داد و با تأیید تهران قرار شد این مذاکرات 
انجام شود. ابوالفضل عمویی افزود: در جمهوری 
اســامی ایران یک خط تاش برای مواجهه با 
فشــارهای اقتصادی، فراتر از کارهایی که در 
حوزه اصاحــات اقتصادی هم اکنــون دنبال 
می شود، تاش رفع تحریم هاست که خواسته 
اساسی همه قوا ازجمله دولت و مجلس شورای 
اسامی بوده است و فکر می کنیم که اگر توافقی 
قرار باشد شکل بگیرد، باید حتما به نحوی باشد 

که منفعت اقتصادی مردم ایران مدنظر باشد.

قضایی

خبرهای کوتاه

یونان، نفتکش حامل نفت ایران را 
آزاد کرد

نفتکش روسی حامل نفت ایران که 2ماه پیش به درخواست 
دستگاه قضایی آمریکا متوقف شده بود، آزاد شده  است.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که یکشنبه از پلیس بندر یونان 
مطلع شده  است که نفتکش روســی حامل نفت ایران که در 
اواسط آوریل در یونان به درخواست دادگستری آمریکا توقیف 

شده بود، می تواند کشتیرانی خود را ازسر بگیرد.
براســاس این گزارش، مقام های یونــان، 30فروردین ماه، 
نفتکش »پگاس« را که ســپس به »النا« تغییر نام پیدا کرد، 
در امتداد جزیره »ائوبویا« درحالی که حامل 115هزارتن نفت 

ایران بود، توقیف کردند.
 این اقدام آمریکا واکنش مقام های ایران را به همراه داشت و 
تهران از سازمان بین المللی دریانوردی درخواست کرد که تا 
در این تصمیم دادگاه یونان مداخله کند. به دنبال اعتراض های 
ایران، یک دادگاه منطقه ای یونان دستور بازگشت نفت توقیف 
شــده به ایران را در 19خردادماه صادر کرد، اما چند روز بعد 
یک دادگاه جدید به طور موقت درپی درخواست یک شرکت 
قطعات یدکی یونانی که خواســتار دریافت پــول برای ارائه 
خدمات خاص به این نفتکش شده بود، عزیمت این نفتکش 

را ممنوع کرد. 
براســاس گزارش یورونیــوز، بازپرداخت بدهی به شــرکت 
یدک کش نیز انجام شــده و آتن ابراز امیدواری کرده  اســت 
که درپی آزاد شدن این نفتکش، 2نفتکش یونانی نیز که در 

آب های خلیج فارس توقیف شده، آزاد شوند.

خبر

مجلس

امنیتی


