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 روحاني در ميان 100 انديشمند برتر سال
ــي  ــريه آمريكاي ــالدي،  نش ــوي مي ــال ن ــه س در آستان
ــاره يكصد  ــن فهرست خود درب ــي در تازه تري ــن پالس فاري
ــن  ــال 2013، حس ــان در س ــذار جه ــمند تاثيرگ انديش
ــه عنوان  ــران را ب ــي اي ــوري اسالم ــي، رئيس جمه روحان
ــان  ــروه تصميم گيرندگ ــر در گ ــاي برت ــي از چهره ه  يك

تاثيرگذار معرفي كرد.
ــي در مقدمه  ــريه آمريكاي ــن نش ــزارش ايرنا، اي ــه گ ب
ــدن مقامات  ــدرت رسي ــت: صرف به ق ــزارش خود نوش گ
ــراي موفقيت آنها  ــب يا منتصب، ب ــه اعم از منتخ عالي رتب
ــور، سران،  ــدودي از روساي جمه ــط مع ــت. فق كافي نيس
ــورهاي جهان در برابر چالش هاي  وزيران و معاونان در كش
ــتند،  ــراي تغييراتي كه به دنبالش هس ــش رو مقاومت و ب  پي

پافشاري مي كنند.
ــريه اعضاي گروه تصميم گيرندگان را به عنوان   اين نش
ــه خطر انداختن  ــارت ب ــي معرفي كرده است كه جس رهبران
ــال استفاده مناسب از  ــود را دارند، به دنب ــار و شهرت خ اعتب
ــتند و به اين تشخيص رسيده اند كه سكون و  فرصت ها هس

بي تحركي بدترين دشمن سياست است.

فرجي دانا: شايعه است
ــي كه برخي رسانه ها در گمانه زني هايي از احتمال  در حال
ــگاه تهران خبر مي دهند، رضا  تغيير قريب الوقوع رئيس دانش
ــگاه تهران  ــوم گفت: تغيير رئيس دانش ــا، وزير عل فرجي دان

شايعه است.
ــه  چهاردهمين  ــارس، وزير علوم در حاشي ــه گزارش ف ب
نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري در جمع خبرنگاران 
يادآور شد: براي تغيير روساي دانشگاه ها، هيات هاي ارزيابي 
ــگاه اعزام مي شوند، ولي براي دانشگاه  و كارشناسي به دانش
ــده است.وي با  تهران حتي هنوز هيات ارزيابي نيز اعزام نش
ــا طرح اين شايعات مي خواهند  ــان اين كه نمي دانم افراد ب بي
ــه كجا برسند، تاكيد كرد: اميدواريم بازار شايعات جاي خود  ب

را به اطالعات بدهد.

 انتقاد هاشمي از غيبت روحاني
ــه اخير مجمع  ــد در جلس ــت خبري مدعي ش ــك ساي ي
ــنجاني  ــت اهللا هاشمي رفس ــخيص مصلحت نظام، آي تش
ــات مجمع اظهار  ــن روحاني در جلس ــبت به غيبت حس نس

ناراحتي كرده است.
ــد انصاري،  ــه مجي ــت: زماني ك ــرق نوش ــت مش ساي
ــه داشته شدن بندي  ــي روحاني خواستار نگ ــاون پارلمان مع
ــت نظر  ــراي درياف ــي ب ــاد مقاومت ــاي اقتص از سياست ه
ــت: ما ديگر  ــي در پاسخ وي گف ــد، هاشم ــور ش رئيس جمه
ــم صبر كنيم. چرا آقاي روحاني دو هفته نيامده اند و  نمي تواني
امروز بيرون جلسه مي گذارند؟ چرا جلسه مجمع را نمي آيند؟ 
بر اساس اين گزارش، ظاهرا اين خبر مربوط به جلسه مجمع 
در تاريخ شانزدهم آذر است كه رئيس جمهور براي سخنراني 

به دانشگاه شهيد بهشتي رفته بود.

قدرداني مطهري از وزارت اطالعات
ــي مطهري، نماينده تهران در مجلس كه پيش از اين  عل
ــدام برخي افراد در كار گذاشتن دستگاه شنود در دفترش  از اق
خبر داده بود،  ديروز با صدور بيانيه اي از عزل يك مديركل و 

معاونش در وزارت اطالعات در اين ارتباط خبر داد.
ــي از وزارت اطالعات  ــن بيانيه با قدردان ــري در اي مطه
ــاه شنود در دفتر كار اينجانب  ــت: كارگذاري دستگ آورده اس
ــدس مي زدمـ  با هدايت يكي از معاونان  ــان طور كه ح ـ هم
ــط چند نفر از افراد زير  ــت قبلي وزارت اطالعات توس مديري
ــه او با انگيزه سياسي انجام شده و آن معاون و مدير  مجموع
كل او هر دو از كار بركنار شدند و پرونده آنها مطابق مقررات 
ــي وزارت اطالعات براي صدور حكم در دست بررسي  داخل
ــت. البته همه اين افراد به نادرستي كار خود اعتراف كرده  اس

و متنبه شده اند.

 بابك زنجاني بدهي خود را  پرداخت كرد
ــيون اصل 90 مجلس از پرداخت بدهي دو  رئيس كميس
ــك زنجاني به وزارت نفت  ــارد و 60 ميليون يورويي باب ميلي

خبر داد.
محمدعلي پورمختار، رئيس كميسيون اصل 90 مجلس 
ــو با فارس اضافه كرد: آقاي زنجاني بدهي اش به  در گفت وگ
وزارت نفت را به يكي از حساب هاي اين وزارتخانه واريز كرد 
ــاله به تائيد بانك مركزي هم رسيده است. رئيس  كه اين مس
ــيون اصل 90 اعالم كرد كه پرداخت اين بدهي، روز  كميس

شنبه (ديروز) صورت گرفته است.

 پخش مستند «فرقه هاي سري » از امشب
ــتند «فرقه هاي سري» امشب ساعت  اولين قسمت مس

17 و 50 دقيقه از شبكه يك سيما پخش مي شود.
ــتند كه به سفارش معاونت سيما در سال  موضوع اين مس
1389 و در 13 قسمت تهيه شده، بررسي و تحليل فرقه هاي 
سري است.از اهداف اين برنامه كه ساخت آن سه سال زمان 
ــرده است، آشنايي مردم با نحوه شكل گيري و قدرت يافتن  ب
ــت پرده  ــاي واقعيت هاي پش شبكه انجمن هاي سري، افش
ــانه هاي مشترك بين  اين انجمن ها و آشنايي با نمادها و نش
ــتند فرقه هاي سري، يكشنبه شب ها از  اين جوامع است.مس

شبكه يك سيما پخش مي شود. 

ادامه از صفحه اول
ــدام خود در ايجاد  ــر، كاخ سفيدبا  دفاع از اق ــه گزارش مه ب
ــراد، آن را براساس  ــا و اف ــراي برخي شركت ه ــت ب محدودي
ــدام ناقض تفاهم  ــت و افزود: اين اق ــاي موجود دانس تحريم ه
ــت. جي  ــاه گذشته ميان 1+5 و ايران نيس ــته اي م موقت هس
ــاه، اقدام  ــت سي ــزودن اين شركت ها به ليس ــي گفت: اف كارن
ــوب مي شود. وي همچنين  براساس تحريم هاي موجود محس
ــدن هرگونه  ــت اوباما خود را موظف به تصويب نش ــت: دول گف
ــته اي مي داند.از سوي ديگر،  تحريم جدي مرتبط با برنامه هس
ــا تالش كرد  ــوي وزارت خارجه آمريك ــارف سخنگ ــاري ه م
ــد. بر همين  ــان ده ــن را پايبند به تعهدات خود نش ــا واشنگت ت
ــران اعالم كرده بود كه اين  ــاس او گفت كه واشنگتن به اي اس
ــي صورت خواهد گرفت. وي با اين حال در يك مصاحبه  معرف
ــود از جمله  ــه تقويت تحريم هاي موج ــي گفت: ما ب مطبوعات
ــي براساس آنها ادامه  ــات و افراد اضاف ــق تعيين موسس از طري

خواهيم داد.

 عراقچي: از پيشرفت مذاكرات راضي نيستيم
ــه همين ادعاهاي واشنگتن بود كه تيم ايراني  در واكنش ب
ــر در مذاكرات كارشناسي وين، گفت وگوها را ترك كرد و  حاض
جمعه شب عباس عراقچي، معاون وزير امورخارجه درباره علت 
ــت تيم كارشناسي مذاكرات هسته اي كشورمان از وين  بازگش
ــات كارشناسي در وين چندان  ــرفت مذاكرات هي گفت: از پيش
راضي نيستيم و خيلي مطلوب ما نبوده و بسيار كند بوده است و 
از طرفي مسائل جانبي مثل تحريم هاي اضافي پيش آمد كه در 
ــوع به اين نتيجه رسيديم كه بهتر است هيات كارشناسي  مجم
ــتر داشته باشيم و هم  ــورت بيش ما به تهران برگردد تا هم مش
روي جزئيات تعامل بيشتري كنيم و با ارزيابي كافي و با منطق 

درست تري، مذاكرات كارشناسي ادامه يابد.

 خزاعي: تحريم جديد، تشديد بدگماني هاست
ــورهاي غربي اراده اي  ــا در حالي كه به نظر مي رسد كش ام
ــته اي ندارند، سفير و  ــي كردن توافق هس ــدي براي عمليات ج
نماينده دائم ايران در مقر سازمان ملل در نيويورك، اقدام جديد 
ــت جديد تحريمي ايران را  ــه داري آمريكا در اعالم فهرس خزان
تشديدكننده بدگماني ها درباره حسن نيت واشنگتن برشمرد.

ــه گزارش فارس، محمد خزاعي سفير و نماينده دائم ايران  ب
نزد سازمان ملل متحد در پاسخ به پرسشي درباره اعالم فهرست 
ــه داري آمريكا، اين  ــد تحريمي ايران از سوى وزارت خزان جدي
ــرات توصيف كرد كه  ــي در ادامه مذاك ــوع را اقدامي منف موض
ــن نيت آمريكا را تشديد مي كند. خزاعي  بدگماني ها درباره حس
گفت: با وجودي كه مقامات آمريكا اقدامات اخير را به تحريم هاي 
ــع شده قبل از مذاكرات ژنو مرتبط مي دانند، ولي به هر حال  وض
ــن اقدامات مي تواند در شرايط كنوني، تاثيرات جدي منفي بر  اي

روند مذاكرات بگذارد. سفير كشورمان با اشاره به انتقادات برخي 
ــاي 1+5 از جمله روسيه از اقدام جديد دولت آمريكا افزود:  اعض
تاثيرات منفي اين اقدام در اين شرايط به افزايش بدگماني مردم 
ــران و جامعه بين الملل كه منتظر رسيدن به يك توافق جامع  اي
«بردـ  برد» در نتيجه مذاكرات هستند، منجر مي شود و به عالوه 
باعث مي شود كه اين مذاكرات حمايت بين المللي و مردم ايران 
ــد. اين اقدام مذاكره كنندگان را در شرايطي قرار  را از دست بده
مي دهد كه نتوانند با اميد رسيدن به يك تفاهم منطقي، پايدار و 

سازنده به مذاكرات ادامه دهند.
ــاس، از هر  ــت در اين شرايط حس ــت: بهتر اس ــي گف خزاع
اقدامي كه فضاي مثبت به وجود آمده را تخريب كند، خودداري 
ــود. مذاكره كنندگان بايد بدانند كه مديريت پس از مذاكرات  ش
ــيار  ــه فضاي مثبت حاكم بر مذاكرات در مرحله گذار، بس و ادام
ــرات است. به همين جهت  ــر از مرحله ورود و آغاز مذاك مهم ت
ــده خواهد بود كه بتواند اين مرحله را خوب مديريت  طرفي برن
ــد. به اعتقاد ما اين اقدام خزانه داري آمريكا در جهت خالف  كن

اين راه است.

 نياز به غني سازي 65 درصد براي سوخت كشتي ها
ــه تحريم هاي جديد، شديدتر از  اما واكنش بهارستاني ها ب
ــيون  ــع دولتي هاست. بر همين اساس يك عضو فراكس مواض
ــس از سوى  ــي در مجل ــه طرح ــس از تهي ــان مجل اصولگراي
نمايندگان شاخص مجلس با تخصص در حوز ه هاي هسته اي، 
ــور در  اقتصادي و حقوقي خبر داد كه بر اساس آن نيازهاي كش

حوزه هسته اي مشخص مي شود.
ــا مهر با بيان اين كه در يكي  ــم جراره در گفت وگو ب ابولقاس
ــد بر اساس  ــه ايران باي ــده است ك ــه آم ــاي توافق نام از بنده
ــت: نمايندگان مجلس  ــش غني سازي انجام دهد، گف نيازهاي
ــر نيازهايي كه در اين حوزه  ــن طرح مي خواهند دولت را ب ــا اي ب
ــيون اصولگرايان مجلس  ــود دارد، ملزم كنند.عضو فراكس وج
ــته اي در حد نياز  ــون نياز ما در بحث هس ــان كرد: اكن خاطرنش
ــا خالصه شده، در حالي كه اين گوشه اي از كار است. نيروگاه ه
ــته اي كردن خيلي از طرح ها  جراره افزود: به عنوان مثال با هس
مي توانيم از آلوده شدن هواي شهرهاي بزرگ جلوگيري كرده 
ــاورزي نيز مي توان با استفاده از توانمندي هاي  و در بحث كش
ــته اي مانع از بيماري هايي شد كه در اثر كودهاي شيميايي  هس
ــيون صنعت مبني بر  ايجاد مي شود.وي با اشاره به طرح كميس
هسته اي شدن سوخت كشتي هاي اقيانوس پيماي كشورمان 
ــل به غني سازي در حد 65 درصد  ــت: ما براي اين كار حداق گف

نياز داريم.

 اعمال تحريم هاى جديد اعتمادساز نيست
ــس كميته روابط با ايران در  ــن حال ، كرونبرگ، رئي در همي
ــروز در ديدار با كاظم جاللى، رئيس گروه  ــان اروپا ظهر دي پارلم

ــان اروپا از نتايج  ــا پارلمان اروپا در مجلس گفت: پارلم ــط ب رواب
مذاكرات 1+5 با جمهورى اسالمى ايران حمايت كرده و اميدوار 
است از طريق اقدامات اعتمادساز، مذاكرات به جلو برود. وى در 
همين چارچوب بر اهميت تبادل هيات هاى پارلمانى ميان تهران 
و پايتخت هاى اروپايى تاكيد كرد. با اين حال جاللى در اين ديدار 
تاكيد كرد: تصميم اخير آمريكا براى اعمال تحريم هاى جديد از 

چارچوب مذاكرات صادقانه و اعتمادساز دور است.
ــيون سياست  ــد مركزى خبر، عضو كميس ــه گزارش واح ب
ــرات اخير ايران و 1+5 را سازنده و مثبت  خارجى مجلس مذاك
ــد و تصريح كرد: بايد تالش كرد اين گفت وگوها به نتيجه  خوان
برسد. او در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: غرب 
ــات جامعه ايران ندارد و به همين دليل  ــل درستى از واقعي تحلي

دچار خطا در تحليل و تصميم گيرى درباره ايران شده است.

 توصيه گاردين به تهران و واشنگتن 
در همين شرايط روزنامه انگليسي گاردين در سرمقاله خود 
از دست رفتن احتمالي فرصت ايجاد شده مذاكره و توافق ميان 

ايران و آمريكا را اشتباهي فاجعه آميز خوانده است.
ــي آمده  ــا، در سرمقاله اين روزنامه انگليس ــه گزارش ايرن ب
ــران و آمريكا كه ساليان متمادي از  ــورهايي مانند اي است: كش
ــاد كرده اند هرگاه كه فرصت براي  ــر به عنوان دشمن ي يكديگ
ــاي اين رويكرد خود را بپردازند.  ــاد تغيير مهيا شود، بايد به ايج
ــن است به اين  ــورها ممك ــن افزود: دولت هاي اين كش گاردي
ــرده و دشمن ديروز اگر امروز  ــه برسند كه شرايط تغيير ك نتيج
ــي است كه مي توان با او تعامالت  دوست نباشد، دست كم كس
ــار عمومي و تعصب رده هاي  ــاري داشت، اما مخالفت افك تج
ــاله  ــا را نبايد از ياد برد. همين مس ــر در اطراف دولت ه پايين ت
درباره توافق هسته اي ايران نيز صدق مي كند،   هم اوباما و هم 
ــتند كه فقط به انتقاد صرف از  روحاني با افراد بدبيني طرف هس

اين توافق رضايت نمي دهند.

آمريكا در موقعيت پاياِن «پايان تاريخ»
ــا توجه به مقاله اي  ــت تحليل گاردين را بايد ب معناي درس
ــت به چاپ رسيد؛  ــروز در روزنامه واشنگتن پس ــد كه دي فهمي
ــان رسيد» كه در آن از  ــوان «پايان تاريخ به پاي ــه اي با عن مقال
ــان سخن به ميان آورده شده است.  ــول قدرت آمريكا در جه اف
شرايطي كه ديويد ايگناتيوس، نويسنده اين مقاله ترسيم كرده، 
ــن نيازمند به تهران است تا از بحران هاي خاورميانه به  واشنگت
سالمت عبور كند. در چنين شرايطي، كاخ سفيد مي خواهد هم 
ــتر كند و هم ژست ابرقدرتي خود  نزديكي اش به تهران را بيش
ــن رويكرد دوگانه  ــر البي هاي تندرو حفظ كند. همي را در براب
اكنون توافق ژنو به عنوان روزنه اي براي عبور از شرايط تنش زا 
ــي كرده كه به نظر مي رسد در صورت  را دستخوش چالش هاي

شكست نهايي، باز هم بازنده اصلي واشنگتن خواهد بود.

ادامه از صفحه اول
ــير  ــالل در مس ــه را اخ ــن حمل ــدف از اي ــر ه دانايي ف
خدمات رساني و جلوگيري از ادامه فعاليت هاي عمراني موثر 
ــن طرح ها، كارآمدي  ــه انجام بموقع اي ــت ك و اساسي دانس

دولت عراق را آشكار خواهد كرد.
وي با بيان اين كه عمليات جنايتكارانه روز جمعه اقدامي 
ــروه مهندسان  ــود، گفت: گ ــوب نمي ش ــه ايران محس علي
ــرح در راه خدمت رساني به مردم  ــي اين ط ــان ايران و كاركن
ــده عراق كار مي كردند و به طور قطع اين مردم عراق  رنج دي
ــتند كه از اجراي آن منتفع خواهند شد؛ بنابراين عمليات  هس

تروريستي اخير، مردم عراق را هدف گرفته است.
ــر به بغداد،  ــران، خط لوله گاز نفت شه ــه گفته سفير اي ب
ــور را در بخش هاي  ــردم اين كش ــكالت م ــياري از مش بس
ــاز نيروگاه ها و گاز  ــرژي مورد ني ــه تامين ان ــف از جمل مختل

شهري برطرف مي كند.
دانايي فر، تشديد عمليات تروريستي در آستانه انتخابات 
پارلماني بهار آينده عراق را دور از انتظار ندانست و جريان هاي 
سياسي اين كشور را به برخورد همه جانبه و هوشمندانه با اين 

حوادث فراخواند.

 جزئيات حمله تروريستي
ــل از يك مقام  ــزاري فارس به نق ــن حال خبرگ در همي
ــتي نوشت: براساس  ــاه درباره جزئيات اين حمله تروريس آگ
اطالعات رسيده، نيروهاي پيمانكار خط لوله پس از تعطيلي 
ــت خود بودند كه سه  ــار، در حال عزيمت به محل استراح ك
ــا مورد اصابت موشك آر .پي. جي  دستگاه از خودروهاي آنه

قرار گرفت. 

ــي از كارگران عراقي زخمي  ــه گزارش فارس، البته يك ب
شده، روايت متفاوتي دارد و به خبرنگار رويترز گفته است: در 
حالي كه با همكارانمان در حال كار روي خط لوله بوديم، سه 
ماشين به طرفمان آمدند، سه نفر از يك اتومبيل پياده شده و 

با اسلحه هاي سبك به سوي ما تيراندازي كردند.
ــئوليت امنيت پيمانكار  ــن مقام آگاه با بيان اين كه مس اي
ــه در خاك عراق طبق قرارداد كامال با طرف  ــداث خط لول اح
ــد در تامين امنيت  ــار كرد: به نظر مي رس ــي بوده، اظه عراق

نيروهاي پيمانكاري مسامحه اي رخ داده است.
ــه خبرنگار فارس گفته  ــن حال يك منبع مطلع ب در همي
ــه اين حمله  ــا اعالم كرده اند ك ــت: مقامات عراقي به م اس
ــتي القاعده برنامه ريزي شده و هدف آنها بر هم زدن  تروريس
روابط اقتصادي ايران و عراق بوده است. وي تأكيد كرد: اين 
ــاز ايران به عراق را  ــاق قطعا ساخت خط لوله صادرات گ اتف
متوقف نمي كند.بر اساس اين گزارش، پيش از اين دو قرارداد 
ــراق از طريق دو خط لوله به بغداد و  ــادرات گاز ايران به ع ص

بصره، از سوي مقامات ايراني و عراقي امضا شده است. 
ــراق پس از سقوط  ــادي ايران و ع ــاي اقتص همكاري ه
صدام، افزايش چشمگيري داشته است، به گونه اي كه ايران 
را به يكي از مهم ترين شركاي اقتصادي عراق تبديل كرده و 
فقط در استان ذي قار عراق، بنا بر گفته استاندار منطقه، 150 
ــر بخش ها به شركت هاي  ــرح در بخش نفت، برق و ديگ ط

ايراني واگذار شده است.
گروه هاي القاعده و سلفي هاي تندرو كه از حمايت برخي 
ــي كرده اند رابطه  ــورهاي منطقه برخوردارند، بارها سع كش
ــوري اسالمي ايران با دولت و مردم عراق را با اقدامات  جمه

تروريستي به تيرگي بكشانند. 

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با اشاره به 12 محصول 
ــتم عامل بومي  ــي فناورانه در حوزه سايبري گفت: «سيس بوم
ــران و شركت هاي  ــترك صااي و امن» كه از دستاوردهاي مش
ــگاه ها به شمار مي رود، مي تواند يكي  دانش بنيان و برخي دانش
از دغدغه ها و نگراني هاي جدي را كه وابستگي زيرساخت هاي 
ــور به سيستم عامل خارجي است، به طور  حياتي و حساس كش

كامل رفع كند.
به گزارش واحد مركزي خبر، سردار حسين دهقان در مراسم 

ــي از دستاوردهاي نوين سايبري، محصول  رونماي
ــر دستاوردهاي  ــزار پادويش» را از ديگ «ضدبداف
ــن دستاورد كه با  ــده خواند و افزود: اي رونمايي ش
تالش يكي از شركت هاي داخلي طراحي و ساخته 
ــد امنيت رايانه هاي شخصي و  شده است، مي توان
ــواع ويروس هاي مهاجم  ــي را در مقابل ان سازمان
ــاع همچنين با اشاره  ــرار و تامين كند.وزير دف برق
ــه رونمايي از «تلفن همراه امن» گفت: از آنجا كه  ب
ــا و نيازهاي كاربران  يكي از عمده ترين دغدغه ه
ــدن  ــت ارتباطات و شنود نش ــراه، امني ــن هم تلف
ــول مي تواند با  ــت، اين محص ــات آنان اس مكالم

ــه مخاطره امنيتي و  ــت كامل و پايدار جلوي هرگون ــاد امني ايج
شنود را بگيرد.

ــردار دهقان در ادامه به دو دستاورد ديگر رونمايي شده،  س
شامل «مسيرياب بومي» و «سيستم انتقال نوري مخابرات» 
ــن دو محصول،  ــي و ساخت اي ــت: طراح ــرد و گف ــاره ك اش
ــم انداز اميدبخشي را در رسيدن به زيرساخت هاي بومي و  چش

امن ترسيم مي كند.
ــري»، «مركز  ــخيص تهديدات سايب ــه تش وي از «سامان

ــش پرسرعت و با ظرفيت باال» و  ــات امنيت»، «ديواره آت عملي
«ديواره آتش نرم افزارهاي كاربردي» به عنوان چهار محصول 
ــت حفاظت از  ــرد كه قابلي ــوزه امنيت شبكه نام ب ــد در ح جدي
ــي را در مقابله با تهديدات هكرها و عمليات  ــاي سازمان شبكه ه

نفوذ فراهم مي كند.
وزير دفاع، كنترل و نظارت بر زيرساخت هاي صنعتي كشور 
ــاع و وزارت صنعت، معدن و  ــترك وزارت دف ــاي مش را از نيازه
تجارت بيان كرد و گفت: «سامانه كنترل صنعتي بومي» كه در 
اين مراسم رونمايي شد، مي تواند اين ماموريت 

مهم را انجام دهد.
ــريح اهداف نمايشگاه  سردار دهقان در تش
صنعت بومي سايبري نيز گفت: اين نمايشگاه 
ــج محصوالت و  ــي و تروي ــدف شناساي ــا ه ب
ــوزه سايبري  ــد شده در ح ــاي تولي دستاورده
ــش از 30 شركت  ــور برپا شده و حضور بي كش
ــد محصول جديد  ــي بيش از ص ــاور و معرف فن
ــگاه نشان از توانمندي و  سايبري در اين نمايش
ظرفيت هاي بسيار خوبي است كه در اين حوزه 

راهبردي در كشورمان وجود دارد.

رئيس مجلس شوراى اسالمى در ديدار جمعى از نخبگان 
ــگاهى و اصحاب رسانه مصر گفت: جمهورى  سياسى، دانش
ــتيبان حركت انقالبى مردم مصر  اسالمى ايران همواره پش
ــرده است و ملت ايران خود را در كنار  ــوده و از آن حمايت ك ب

مردم مصر مى داند.
ــه گزارش واحد مركزى خبر، الريجانى انقالب مصر را  ب
يك انقالب اصيل و تاثيرگذار در منطقه دانست و با اشاره به 
ــه ميان دو ملت افزود: دشمنان امت  ــا و عالئق ديرين پيونده

ــى با درك اهميت برقرارى مناسبات دوستانه ميان دو  اسالم
ــالف و جدايى ميان ايران  ــور همواره سعى در ايجاد اخت كش
ــى و اختالفات  ــن زدن به ايران هراس ــر از طريق دام و مص
ــان اين كه استعمار براى  ــى دارند. رئيس مجلس با بي مذهب
ــى دارد با لباس  ــه خود بر ملت هاى اسالمى سع ــه سلط ادام
ــن زدن به اختالفات  ــه شود، گفت: دام ــدى وارد منطق جدي
ــى در جهان اسالم، طرحى استعمارى با هدف تحكيم  مذهب

امنيت رژيم صهيونيستى است.

ــى افزود: ميان فرقه هاى اسالمى هيچ اختالفى  الريجان
ــدارد و استعمارگران مى خواهند با استفاده  در اصول وجود ن
ــتى ،  سلطه خود را بر  تاكتيكى از گروه هاى تندروى تروريس

جهان اسالم تحكيم كنند.
در ادامه اين ديدار، چند نفر از نخبگان سياسى و رسانه اى 
ــر و تاثيرگذار ايران و  ــر در سخنانى با تاكيد بر نقش موث مص
مصر در منطقه بر اهميت تقويت و تحكيم مناسبات دوستانه 

ميان دو كشور تاكيد كردند.

ــس دادگاه انقالب كرمان از دستگيري يك جاسوس  رئي
ــيMI6 (متعلق به انگليس) از  ــته به سرويس اطالعات وابس

سوي نيروهاي وزارت اطالعات خبر داد.
به گزارش ايرنا، دادخدا ساالري افزود: اين جاسوس پس 

از چند ماه فعاليت اطالعاتي پيچيده به دام افتاد.
ــت در داخل و خارج  ــم مذكور در 11 نوب ــت : مته وي گف
ــران اطالعاتي انگليس  ــور به صورت حضوري با افس از كش
ــرده و در هر مالقات نيز اطالعات مورد نظر  ــاط برقرار ك ارتب
ــل داده و البته يك سري  ــي را تحوي ــن سرويس جاسوس اي
ــوري اسالمي ايران از  ــي را هم عليه منافع جمه راهكارهاي

سرويس اطالعاتي انگليس اخذ كرده است.
ــوس دستگير شده با  ــي از ارتباط جاس ــام قضاي ــن مق اي
چهارافسر اطالعاتي خبر داد و افزود: با هدايت و آموزش هاي 
ــران اطالعاتي، جاسوس مذكور اطالعات خواسته  اين افس
ــور مبداء  ــا را جمع آوري سپس به كش ــده و مورد نظر آنه ش

جاسوسي منتقل كرده است.
ساالري اضافه كرد: محاكمه اين جاسوس در حال انجام 

است و متهم به جرايم خود اعتراف كرده است.
ــن در گفت وگو با  ــاه انقالب كرمان همچني رئيس دادگ
ــنيم گفت: ارتباط جاسوس سرويس اطالعاتي انگليس  تس

كه در كرمان دستگير شده، با سفارت انگليس در ايران محرز 
شده است.

ــتين بار از طريق سفارت  وي اظهار كرد: اين متهم نخس
ــور آشنا مى شود  انگليس با سرويس هاي اطالعاتي اين كش

و ارتباط مي گيرد.
ــس از تعطيل شدن  ــان اين كه اين جاسوس، پ ــا بي وي ب
ــر به ارائه اطالعات  ــارت انگليس در ايران به طرق ديگ سف
ــن جاسوس كه مردى حدود  ــدام مي كرده است، گفت: اي اق
ــدام به جاسوسي براي  ــاه ساله است در همه زمينه ها اق پنج
ــي انگليس مي كرده و بدون هرگونه مقام  سرويس اطالعات

رسمي دولتي است.
ــده داراي  ــه فرد دستگير ش ــا اشاره به اين ك ــاالري ب س
ــي است،  ــلط به زبان انگليس ــگاهي و مس تحصيالت دانش
ــات، امتيازاتي نيز دريافت  ــزود: وي در قبال دادن اطالع اف

مي كرده است.
رئيس دادگاه انقالب كرمان با بيان اين كه پس از تعطيلي 
ــران وابسته به سرويس اطالعات امنيت  سفارت، افراد و افس
انگليس در قالب بازرگان يا گردشگر به شكل حضوري با اين 
ــان كرد: اين فرد  جاسوس ارتباط  برقرار مي كردند، خاطرنش

داراي فعاليت هاي بازرگاني و تجاري نيز بوده است. 

هيات پارلماني اروپا كه سفر قبلي خود به تهران را به دليل 
موافق نبودن ايران با ديدارهايي با چهره هاي خاص سياسي 
ــن برنامه هاي خود در ايران، با  ــو كرده بود، در يكي از اولي لغ
نسرين ستوده، حقوقداني كه بتازگي از زندان آزادشده، ديدار 
كرد. گفته مي شود، وضع حقوق بشر در ايران محور اين ديدار 
ــه است كه اين هيات با  ــوده است . سايت دويچه وله نوشت ب
جعفر پناهي، كارگردان ايراني نيز ديدار داشته است. ستوده و 

پناهي در ارتباط با حوادث سال 88 بازداشت شده بودند.
ــش روز در ايران اقامت خواهد  ــد هيات اروپايي ش هرچن
ــورمان از جمله علي  ــا مقام هاي كش ــت و ديدارهايي ب داش
ــن بروجردي، رئيس  ــي، رئيس مجلس و عالءالدي الريجان
ــي و سياست خارجي خواهد داشت، اما  ــيون امنيت مل كميس
ــرين  ــبت به ديدار هيات پارلماني اروپا با نس ديروز برخي نس
ستوده و جعفر پناهي واكنش نشان دادند. سيدمحمد يثربي، 
ــه گفت كه اين  ــريفات مجلس در همين رابط ــركل تش مدي
ــس نداشته و  ــريفات مجل ــه ارتباطي با تش ــدار هيچ گون دي

ــوده است. همچنين  ــس در تنظيم اين برنامه دخيل نب مجل
حسن قشقاوي، معاون امور مجلس وزارت خارجه بيان كرد: 
شأن مجلس به گونه اي نيست كه وزارت خارجه براي برنامه 

يك هيات پارلماني خارجي مجوز بدهد.
ــيون امنيت ملي  ــو كميس ــدي، عض ــم آقامحم  ابراهي
ــا جعفر پناهي و  ــات پارلماني اروپا ب ــم ديدار هي ــس ه مجل
ــته و يادآور شد:  ــوده را اقدامي ضدامنيتي دانس ــرين ست نس
ــه و اطالعات بايد در اين زمينه پاسخگو باشند.  وزراي خارج
در اين رابطه، كريمي قدوسي، نماينده مشهد هم بيان كرد: 
ــات اروپايي با فتنه گران  ــس از ظريف درباره ديدار هي مجل

توضيح مي خواهد.
ــي خبرساز  ــه ايران در حال ــات پارلماني اروپا ب ــر هي سف
ــي كه بنا  ــه و كرواس ــاي پارلماني فرانس ــه هيات ه ــده ك ش
ــد، سفرشان را به تعويق  ــه جاري به تهران سفر كنن ــود هفت ب
ــراي آن در نظر ــخ جايگزيني ب ــون نيز تاري ــه و تاكن  انداخت

 گرفته نشده است.

ــي خاتم االنبياء(ص) در  ــد هواي ــده قرارگاه پدافن فرمان
نشست خبري به تشريح جديدترين دستاوردهاي نيروهاي 
ــته اي  ــوزه پرداخت و از تجهيز مراكز هس ــلح در اين ح مس

به سامانه ديده باني پيشرفته خبر داد. 
به گزارش فارس، امير فرزاد اسماعيلي، با اشاره به دستور 
ــرات سامانه موشكي  ــوا مبني بر تغيي ــده معظم كل ق فرمان
ــم كه تا پايان سال اين  ــار كرد: قول داده بودي اس 200 اظه
ــه پايان سال  ــا اكنون كه سه ماه ب ــرات شروع شود، ام تغيي
 مانده، اعالم مي كنيم كه اين سامانه عالوه بر شليك موشك 
برد بلند اس200 قادر به شليك سيستم سالح موشك صياد2 
ــد هوايي خاتم االنبياء(ص)  ــز است.فرمانده قرارگاه پدافن ني
ــرل فرماندهي  ــان اين كه سامانه شبكه كنت ــن با بي همچني
ــد، گفت:  ــود را طي مي كن ــم مراحل پاياني خ ــر اعظ  پيامب

58 تا 90 درصد اين طرح بومي طي شده است.
ــن سامانه اطالعات  ــرد: از سوي اي ــي اظهار ك اسماعيل

به صورت توزيع شده در سراسر كشور موجود است و فرمانده 
ــرد از هر نقطه اي قادر به مديريت است. اين سامانه قدرت  نب

تصميم گيري پدافند هوايي را چند برابر مي كند.
ــه توپخانه صافات1  ــرد: سامان ــه تصريح ك وي در ادام
ــتم  ــاي كروز مجهز به سيس ــراي مقابله با موشك ه ــز ب ني

الكترواپتيك توليد و مستقر شده است.
وي با بيان اين كه سامانه موشكي مرصاد 2 با قابليت هاي 
باال در رزمايش  مدفعان آسمان واليت 4 با موشك هاي قبلي 
ــور نويد داديم كه موشك هاي  ــت شد، گفت: دهم شهري تس
ــي شلمچه را با برد و توانمندي باالتر و متناسب با سامانه  بوم

مرصاد 2 آزمايش كنيم.
ــك ارتقا يافته  ــي از نصب و شليك موفق موش اسماعيل
ــه از روي سامانه مرصاد 2 عليه هدف پهپادي خبر داد  شلمچ
و گفت: اين آزمايش در ماه گذشته صورت گرفته و مرصاد 2 

هم اكنون در اقصا نقاط كشور مستقر است. 

با وجود اين كه توافق ژنو، تصويب تحريم جديد عليه ايران را ممنوع كرده است، اتحاديه اروپا و آمريكا پس از اين توافق برخي شركت هاي ايراني را به فهرست تحريم ها افزوده اند/ طرح : جام جم

شهادت 15  ايراني در عراق

رونمايي از سامانه تشخيص تهديدات سايبري و «تلفن همراه امن»

الريجاني: دشمنان درپى ايجاد اختالف ميان ايران و مصر هستند 

دستگيري جاسوس MI6 در كرمان

واكنش ها به برخي برنامه هاي هيات پارلماني اروپا در ايران

تجهيز مراكز هسته اي به سامانه ديده باني پيشرفته
سردار اسماعيلي جديدترين دستاوردهاي  پدافندي نيروهاي مسلح را تشريح كرد

سفير ايران در بغداد:  حمله تروريستي اخير منافع مردم عراق را هدف گرفته است

 پرتاب موفقيت آميز «فرگام»
 به فضا

ادامه از صفحه اول
بهمن 1391 دانشمندان ايراني موفق شدند با «كاوشگر 
ــال و به سالمت  ــتين ميمون را به فضا ارس ــگام» نخس پيش
ــي كنند.با تكرار اين موفقيت و دستاوردهاي جديد آن،  بازياب
ــتـ  فضايي  جايگاه جمهوري اسالمي ايران در فناوري زيس

بيش از پيش تثبيت شد.
ــا پرتاب كامال  ــران سال1387 ب ــوري اسالمي اي جمه
ــتين ماهواره تماما ايراني با نام اميد توانست  ــتقل نخس مس
ــور در پيامي  ــان شود.رئيس جمه ــاه فضايي جه وارد باشگ
ــاب دومين  ــور براي پرت ــمندان فضايي كش موفقيت دانش
ــا و بازيابي سالم آن  ــون فضانورد با نام «فرگام» به فض ميم

را تبريك گفت.

هشدار الوروف نسبت به تعلل اتحاديه اروپا
واكنش ها به نقض توافق ژنو از سوي آمريكا همچنان ادامه دارد


