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افخم اتهامات آمريكا را رد كرد
ــه ، ادعاهاي برخي  ــخنگوي وزارت خارج مرضيه افخم ، س
ــات بي ثبات كننده ايران در  ــات آمريكا تحت عنوان «اقدام مقام
منطقه» را مردود دانست و گفت: بي ثباتي منطقه ريشه در دخالت 
خارجي در امور اين منطقه دارد و اين عامل نه تنها امنيت و ثبات را 
در معرض تهديد قرار داده، بلكه مانع شكل گيري همكاري عميق 
ــورهاي  ــازنده مبتني بر منافع متقابل ميان كش و تعامل قوي و س

اين حوزه شده است .
محكوميت به جرم افشاي عمليات عليه ايران

جفري استرلينگ، افسر سابق اطالعاتي آمريكا به جرم دادن 
اطالعات يك عمليات سري براي خرابكاري در برنامه هسته اي 
ايران به خبرنگار نيويورك تايمز به 3/5 سال زندان محكوم شد. به 
گزارش خبرگزاري صداوسيما و به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، 
ــال هاي 1993 تا 2002 در خدمت  ــت او كه بين س دليل بازداش
سازمان سيا بوده است، انتقال اطالعات محرمانه به جيمز رايزن، 
ــال هاي 2003 و 2006  ــه نيويورك تايمز در س ــگار روزنام خبرن
ــت.اطالعاتي كه او به خبرنگار نيويورك تايمز داد، از عمليات  اس

خرابكاري سيا در مورد برنامه هسته اي ايران خبر مي داد. 
  اصالحيه مجلس 

براي پاسخگو شدن وزير دادگستري
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با اصالح ماده اي از طرح 
افزايش اختيارات وزير دادگستري، مسئوالن واحدهاي مختلف 
ــتري جهت  قوه قضاييه را موظف به ارائه مدارك به وزير دادگس

پاسخگويي به نمايندگان مجلس كردند.
ــوراي  ــتاي رفع ايرادات ش به گزارش مهر، اين مصوبه در راس
نگهبان به طرح نحوه اجراي قسمتي از اصل 160 قانون اساسي 
بود كه ديروز در دستور كار مجلس قرار گرفت.نمايندگان با اصالح 
ــئوالن واحدهاي مختلف قوه قضاييه را  ماده اي از اين طرح، مس
ــخگويي وزير به سواالت نمايندگان  موظف كردند به منظور پاس
ــواي ديگر و اجراي  ــا روابط قوه قضاييه با ق ــس در ارتباط ب مجل
مسئوليت هاي مندرج در اين قانون، اطالعات و مدارك الزم را در 

اختيار وزير دادگستري قرار دهند.
پاسخ جهانگيري به انتقادها از نشست حزبي

اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور درباره جلسه اي 
كه چندي قبل با برخي اعضاي حزب كارگزاران داشت، گفت: اين 
ــتان به عنوان ديد و بازديد عيد آمدند؛ در اين حد هم مي توان  دوس
ــتان هم حزبي ما  ــي جمعي از دوس ــه حزبي نبود. يعن ــت جلس گف
ــد و محبت كردند و عيد  ــخصيت ها و افراد آمدن ــون بقيه ش همچ
ــز مطرح كردند و من  ــوال ني ــك گفتند. خود به خود چند س را تبري
ــخصي خود را گفتم.جهانگيري در گفت وگو با ايرنا،  هم نظرات ش
ــت: ما بايد از حزب و  ــدت دفاع كرده و گفته اس از فعاليت حزبي بش
تحزب حمايت كنيم؛ بايد گروه هايي باشند به عنوان احزاب رسمي 
ــئوليت بپذيرند و اگر در زمان مسئوليتشان كشور را بد  ــور مس كش

پيش بردند پاسخگوي عملكردشان باشند.

عراقچي: 

اميدواريم قبل از موعد مقرر به توافق برسيم
ــته اي در وين،  ــان با آغاز دور جديد مذاكرات هس همزم
ــورمان با بيان  ــته اي كش ــد تيم مذاكره كننده هس عضو ارش
ــن توافق به پايان  ــه بخش قابل توجهي از نگارش مت اين ك
ــت، گفت: اميدواريم زودتر از دهم تير ماه بتوانيم  ــيده اس رس

جمع بندي نهايي داشته باشيم.
ــرودگاه وين با  ــروز در ف ــه دي ــي ك ــيدعباس عراقچ س
ــاره اين دور از  ــيما صحبت مي كرد درب ــزاري صدا وس خبرگ
ــن و نيويورك  ــتر در وي ــرات گفت: اين مذاكرات پيش مذاك
ــت كه ما كار روي  ــومين دوري اس ــده بود و اين س برگزار ش
نگارش پيش نويس تفاهم يا توافق نهايي را ادامه مي دهيم.

ــديم  ــا در نيويورك موفق ش ــه اين كه م ــاره ب وي با اش
ــيم و االن كار روي اين  ــتين پيش نويس متن برس ــه نخس ب
ــاس  ــه دارد، افزود: اين پيش نويس بر اس ــس ادام پيش نوي
ــت آمده و  ــت كه در لوزان به دس ــم و راه حل هايي اس مفاهي
ما بايد به اين راه حل ها و مفاهيم وفادار باشيم. تنها در همان 
ــعي مي كنيم به يك متن  چارچوب مذاكره خواهيم كرد و س

مكتوب برسيم.
ــد تيم هسته اي كشورمان در پاسخ به  مذاكره كننده ارش
ــت، گفت:  ــده اس ــش كه چند درصد از كار انجام ش اين پرس
ــه هرحال ما اكنون  ــوان درصدي اعالم كرد، ب خيلي نمي ت
ــل توجهي، حتي درباره  ــبتا قاب ــي داريم كه در بخش نس متن
ــك بخش از آن هنوز مورد  ــده ولي ي همه عبارات، توافق ش

اختالف است.
ــي از پاراگراف ها يك عبارت مورد  ــه داد: در برخ وي ادام
ــك جمله و در  ــي از پاراگراف ها ي ــت و در برخ ــالف اس اخت
ــت، ولي بخش  ــي از جاها كل عبارت مورد اختالف اس  بعض

قابل توجهي االن به اتمام رسيده است.
ــاق مذاكرات و  ــل مختلفي در داخل ات ــزود: عوام وي اف
ــا همه اين  ــود، ما ب ــت كه مي تواند مانع ش ــارج از آن هس خ
عوامل همزمان در حال مقابله هستيم و مذاكرات را پيگيري 
ــتيم حتي قبل از موعد مقرر هم  ــيار اميدوار هس مي كنيم. بس

به توافق برسيم.
عراقچي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تدوين پيش نويس 
ــي از مذاكره كنندگان انجام  ــه طرفين يا بخش با حضور هم
ــميد، معاون  ــرف مقابل خانم هلگا اش ــود، گفت: از ط مي ش
ــت خارجي اتحاديه اروپا به نمايندگي از ديگر  مسئول سياس

كشورها مذاكره مي كنند و در تماس دائم با بقيه هستند.
ــات  ــورها هم در جلس ــان بقيه كش وي افزود: كارشناس
ــورت مرتب با بقيه كشورها  ــان نيز در مش حضور دارند و ايش
ــتند. روز جمعه معاونان وزراي خارجه بقيه كشورها هم  هس
ــه  ــد و پس از آن يك جلس به اين مذاكرات ملحق خواهند ش

جمعي خواهيم داشت.

ــات دوجانبه اي با  ــنبه مالق ــي گفت: روز پنجش عراقچ
ــت و يك قرار مالقات هم با هيات  آمريكايي ها خواهيم داش

چيني در همان روز خواهيم داشت.
ــيه  ــاون وزير خارجه ايران با بيان اين كه با هيات روس مع
ــت، گفت: با كشورهاي اروپايي  هم حتما ديدار خواهيم داش

هم به صورت يكجا يا جداگانه ديدار مي كنيم.
ــت كه با حضور معاونان  وي افزود: اين فرصت خوبي اس
ــي كشورهاي 1+5 به صورت  وزراي خارجه و مديران سياس
ــم و بتوانيم  ــه گفت وگوها را پيش ببري ــه و چندجانب دوجانب
ــوص متن وجود دارد و داخل پرانتز  ــي را كه در خص اختالفات

است هرچه كمتر كنيم و زودتر به يك متن واحد برسيم. 

راى نمايندگان به كليات طرح ادغام 2شوراي عالي
ــالمي ديروز با 135 راي  ــوراي اس نمايندگان مجلس ش
ــوراي عالي فناوري اطالعات  موافق با كليات طرح ادغام ش

در شوراي عالي فضاي مجازي موافقت كردند.
ــاس اين طرح و درصورت تصويب  به گزارش ايرنا، براس
ــوراي عالي فناوري اطالعات با رعايت  نهايي، تصميمات ش
سياست هاي كلي نظام در چارچوب قوانين و مقررات پس از 
تائيد رئيس جمهور توسط وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
ــم اجراي آن ــئوليت و نظارت بر حك ــود و مس ــالغ مي ش  اب

 بر عهده وي خواهد بود.
ــي اين طرح محمود واعظي، وزير ارتباطات  هنگام بررس
ــخنگوي دولت  و فناوري اطالعات و محمدباقر نوبخت، س

ــور نيز حضور  ــازمان مديريت و برنامه ريزي كش و رئيس س
داشتند كه در اين جلسه نوبخت مخالفت دولت را با تصويب 

اين طرح اعالم كرد.
ــت: اجراي مصوبات  ــت در مخالفت با اين طرح گف نوبخ
شوراي عالي فضاي مجازي به شوراي عالي فناوري اطالعات 
ارتباطي ندارد.سخنگوي دولت ادامه داد: از طرف ديگر وظيفه 
اصلي شوراي عالي فضاي مجازي عمدتا به بحث شبكه هاي 
ــوراي عالي  ــود اما در ش ــي و اينترنت معطوف مي ش اجتماع
ــتر به بحث دولت الكترونيك پرداخته  فناوري اطالعات بيش
خواهد شد. همچنين اين پرسش پيش مي آيد كه چرا اختيارات 

يك وزير را بايد به يك شورا واگذار كنيم؟

ــدادي از نمايندگان به بنده رجوع  ــت اظهار كرد: تع نوبخ
ــات مقام معظم  كردند كه اين طرح در جهت تحقق فرمايش
رهبري تهيه شده است، البته فكر مي كنم اگر رهبري نظري 

داشتند از طريق رئيس مجلس به ما ابالغ مي كردند.
ــاس اين گزارش، علي الريجاني كه رياست جلسه  بر اس
ــاره گفت: مطلبي از طرف  ــت در اين ب ــي را بر عهده داش علن

رهبري در مورد اين طرح به ما منتقل نشده است.
ــان اين طرح و  ــرح اظهارات موافقان و مخالف ــس از ط پ
ــيدگي  ــتر و رس ــي بيش تصويب كليات آن، طرح براي بررس
ــيون صنايع و معادن مجلس  ــوري به كميس به صورت دو ش

ارجاع شد.

حاشيه هاي يك طرح 3 فوريتي

فواد معصوم در تهران

طرح 3 فوريتي با عنوان دفاع اسالمي و انقالبي از عزت و 
اقتدار ملت ايران در طول مذاكرات هسته اي در حالي ديروز با 
ــه مجلس شد كه حواشي زيادي  80 امضا تقديم هيات رئيس

به دنبال داشت. 
ــي، نماينده مشهد پيگير  اين طرح كه جواد كريمي قدوس
ــق آن دولت و  ــاده واحده دارد كه طب ــت يك م ــوده اس آن ب
ــم مذاكره كننده  ــت خارجي و اعضاي تي ــئوالن سياس مس
ــاط و مذاكره با آمريكايي ها  ــته اي موظفند هرگونه ارتب هس
ــما و  ــته اي را تا زماني كه دولت آمريكا رس ــوع هس در موض
ــذارد، قطع كرده  ــت قهرمان ايران را كنار نگ ــا تهديد مل علن
ــور آمريكايي ها  ــروه 1+5 بدون حض ــا بقيه گ ــره را ب و مذاك
ــه، برخي  ادامه دهند.اما بعد از تقديم اين طرح به هيات رئيس
نمايندگان كه نامشان در ميان امضاكنندگان بود از اين طرح 

ابراز بي اطالعي كردند.

ــه  ــين فرهنگي، عضو هيات رئيس ــن محمدحس همچني
ــبت به رفتار وي  ــس به ايرنا گفت: برخي نمايندگان نس مجل
ــه منتقل كردند. وي  ــكايت و گاليه خود را به هيات رئيس ش
اظهار كرد: اين نمايندگان در گاليه هاي خود به هيات رئيسه 
ــي به عنوان بيانيه، تذكر يا  ابراز كردند كه آقاي كريمي قدوس
نامه از آنها امضا گرفته و متاسفانه اين امضاها را پيوست طرح 

سه فوريتي كرده است. 
ــس هم در  ــوريان مجل ــا، نماينده آش ــت كلي ــن ب  يونات
ــار بي اطالعي از قرار  ــران ضمن اظه ــت وگو با عصر اي گف
داشتن نامش به عنوان امضاكننده اين طرح گفت: من چنين 
ــد، اما  ــده باش ــتباهي ش چيزي را امضا نكرده ام و احتماال اش
ــه ده ها طرح را نمايندگان به يكديگر ارائه مي كنند و بر  روزان
اساس اصل اعتماد ممكن است امضا شود كه در اين صورت 

اطالعي از محتواي طرح نداشته ام.

ــدر هياتي  ــراق در ص ــور ع ــوم، رئيس جمه ــواد معص ف
عالي رتبه، عصر ديروز وارد تهران شد.

ــا  ــيما، محمدرض ــدا وس ــزاري ص ــزارش خبرگ ــه گ ب
نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در فرودگاه مهرآباد 
ــتقبال كرد. مراسم استقبال رسمي  از رئيس جمهور عراق اس
از وي امروز با حضور حسن روحاني، رئيس جمهور كشورمان 

در مجموعه سعدآباد برگزار 
ــوم  معص ــود.فواد  مي ش
ــفر، وزراي  ــن س را در اي
گردشگري، محيط زيست 
ــراق همراهي  و تجارت ع
ــور  ــد. رئيس جمه مي كنن
ــفر عالوه  ــراق در اين س ع
ــا رئيس جمهور  ــر ديدار ب ب
ــي  عل ــا  ب ــورمان،  كش
ــي رئيس مجلس  الريجان
ــالمي و علي  ــوراي اس ش
شمخاني دبير شوراي عالي 

امنيت ملي نيز ديدار خواهد كرد.
ــفر فواد معصوم به ايران پس از تصدي  ــتين س اين نخس

رياست جمهوري عراق در مرداد سال گذشته است.
ــتر از ظرفيت  ــتفاده بيش ــه و اس ــط دوجانب ــعه رواب توس
ــورمان در مبارزه با گروهك هاي تكفيري و تروريستي  كش
ــفر بيان شده است.حجم مبـــادالت  از جمله اهداف اين س
تجاري ايران و عراق در 
سال گذشته 13 ميليارد 
ــاالنه5/ 3  دالر بود و س
ميليون زائر از دو كشور 
ــراي زيارت حرم هاي  ب
ــن(ع)  معصومي ــه  ائم
ــراق وارد  ــران و ع در اي
ــوند.  ــور مي ش دو كش
ــور عراق     ــس جمه رئي
ــس از  حضور در  فردا پ

 نشست خبرى ، تهران 
را ترك مي كند.

صالحي جراحي شد
ــرژي اتمي كه  ــازمان ان ــس س ــي، رئي ــر صالح علي اكب
ــده بود تحت عمل  ــي ش ــكل گوارش ــب دچار مش دوشنبه ش
ــكان معالج، حال عمومي  ــي قرار گرفت و به گفته پزش جراح

او خوب است.
ــك معالج  ــروش، پزش ــارس، احمدرضا س ــه گزارش ف ب
ــت و  ــاي صالحي خيلي خوب اس ــرايط آق صالحي گفت: ش
ــروش،  ــته و همه چيز در كنترل است.س الحمدهللا خطر گذش
ــكي  ــي عنوان و اظهار كرد: تيم پزش  عمل صالحي را اورژانس
ــنبه شب با اقدامات تشخيصي خود در اسرع وقت رئيس  دوش

سازمان انرژي اتمي را تحت عمل جراحي قرار داد.
ــا بيان اين كه اين عمل جراحي در بهترين زمان و در  وي ب
ــت، اعالم كرد كه صالحي  ــرايط صورت گرفته اس بهترين ش

امروز از قسمت مراقبت هاي ويژه به بخش منتقل خواهد شد.
سروش در پاسخ به پرسشى درخصوص مشكل ايجاد شده 
در روده رئيس سازمان انرژي اتمي اظهار كرد: در حين اقدامات 
ــي از روده بزرگ آقاي  ــخيصي درماني، مشكلي در بخش تش
ــدن و سوراخ شدن آن به وجود آمد ولي سريعًا  صالحي با باز ش
ــمت آسيب ديده و داراي  تحت عمل جراحي قرار گرفت و قس

مشكل برداشته شد.
ــك معالج علي اكبر صالحي خاطرنشان كرد: بيماري  پزش

رئيس سازمان انرژي اتمي كامًال عادي است.
بر اساس اين گزارش، صالحي، دوشنبه شب بر اثر عارضه 
پوليپ روده در يكي از بيمارستان هاي تهران بستري شد و دو 

بار تحت عمل جراحي قرار گرفت.




