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اخبارکوتاه
سردار محمد کاظمی رئیس
سازمان اطالعات سپاه شد

س��خنگوی س��پاه پاسداران اعالم کرد سردار محمد کاظمی با
حکم سرلشکر سالمی به سمت " رئیس سازمان اطالعات سپاه"
منصوب ش��د .س��ردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط
عمومی کل س��پاه اعالم کرد :با حکم س��ردار سرلش��کر پاسدار
حس��ین س�لامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی،
سردار سرتیپ پاسدار محمد کاظمی به سمت " رئیس سازمان
اطالعات س��پاه" منصوب ش��د  .وی افزود  :حجت االس�لام و
المس��لمین حس��ین طائب رئیس سابق سازمان اطالعات سپاه
نیز با حکم سرلشکر حسین سالمی به سمت "مشاور فرمانده
کل سپاه " منصوب گردید .سردار شریف همچنین یادآور شد:
رییس جدید سازمان اطالعات سپاه سالها عهده دار مسئولیت"
ریاست سازمان حفاظت اطالعات سپاه" بودند و تجارب فراوانی
در امور حفاظتی ،امنیتی و اطالعاتی دارد .س��خنگوی س��پاه
خاطر نش��ان کرد :حجت االس�لام والمسلمین طائب عالوه بر
س��الها نقشآفرینیهای موثر و ارزش��مند در سازمان اطالعات
و معاونت فرهنگی اجتماعی س��پاه  ،ریاس��ت س��ازمان بس��یج
مستضعفین را نیز در کارنامه خود دارد.
گانتس لبنان را تهدید به حمله کرد

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با اشاره به احتمال حمله دوباره
به لبنان ،حزباهلل را تهدید کرد در صورت آغاز هرگونه عملیات
نظامی "هزینه س��نگینی را متحمل خواهد ش��د" .بنی گانتس،
وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی پس از حضور در مراس��می در
ش��هرک "کریات ش��مونه" به مناسبت چهلمین سالگرد حمله
این رژیم به لبنان در تاریخ ششم ژوئن  ،۱۹۸۲با انتشار رشته
توییتهایی مدعی ش��د" :در صورتی که نیاز باش��د ما عملیات
نظام��ی در لبن��ان انجام دهیم ،این عملی��ات قدرتمند و دقیق
خواه��د ب��ود و هزینه س��نگینی را به ح��زباهلل و لبنان تحمیل
خواه��د ک��رد" .گانتس در ادامه تهدید کرد" :در مقابل هرگونه
تهدیدی علیه ش��هروندان اسرائیلی ،هرگونه زیرساختی که به
ما آسیب برساند ،هرگز در امان نخواهد بود" .وزیر جنگ رژیم
صهیونیستی در ادامه نیز توییت کرد :جبهه داخلی ما نیز هدف
موش��ک قرار خواهد گرفت و به همین دلیل ما با اس��تحکامات
و تقویت پیوند میان ارتش و روس��ای نهادها و مردم ،در حال
آمادهس��ازی برای آن هس��تیم .او در ادامه باز هم در اظهاراتی
مدعیانه تهدید کرد" :ما برای نبرد آماده هس��تیم و در صورتی
که الزم باش��د ،بار دیگر به س��مت بیروت ،صیدا و صور حرکت
خواهیم کرد" .گانتس در ادامه نیز باز مدعی شد" :ما به دنبال
جنگ نیستیم ،ما آماده هستیم در مسیر صلح و سازش همانند
موضوع مرزهای دریاییمان با لبنان که باید سریع و منصفانه
خاتمه یابد ،گامهای بسیاری برداریم".
سنای آمریکا طرحی برای
کنترل سالح تصویب کرد

با پیوس��تن  ۱۵س��ناتور جمهوریخواه به  ۵۰دموکرات مجلس
سنا ،پس از  ۳۰سال طرحی با هدف کنترل مالکیت سالح در
آمریکا به تصویب رسید .این طرح که پاسخی از سوی کنگره
به دو کش��تار اخیر ،یکی در فروش��گاهی در ش��هر بوفالو ایالت
نیویورک و دیگری در دبستان راب شهر اووالدی ایالت تگزاس
ارزیابی شده ،پنجشنبه شب با  ۶۵رای موافق در برابر  ۳۳رای
مخالف تصویب شد تا به زودی با تصویب مجلس نمایندگان و
امضای جو بایدن به قانونی اجرایی در سراسر آمریکا تبدیل شود.
مصوبه س��نا اکنون به مجلس نمایندگان خواهد رفت و انتظار
میرود با توجه اکثریت دموکراتها در آنجا به راحتی تصویب
و راهی کاخسفید شود .انتظار میرود این فرآیند ظرف چند روز
آینده کامل شود .با این حال ،طرفداران کنترل سالح در آمریکا
ضمن استقبال از این اقدام فراحزبی سناتورها ،محتوای طرح را
در برابر مطالبات خود بسیار ناچیز توصیف کردهاند.

S a t

هرچه سریعتر منابع صندوق بیماران صعبالعالج تخصیص یابد
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به پیش بینی تخصیص  ۵هزار میلیارد تومان
منابع به صندوق بیماران صعب العالج در الیحه بودجه سال جاری ،خواستار تسریع
در تهیه آئین نامه و تخصیص این منابع شد .محمدباقر قالیباف نماینده مردم تهران
در مجلس شورای اسالمی در صفحه شخصی خود در توئیتر ،نوشت :برای کاستن
از مشکالت بیماران صعب العالج در قانون بودجه صندوقی پیش بینی شد که باید
به این صندوق  ۵هزار میلیارد تومان از ردیف  ۱۸تبصره  ۱۴و  ۲هزار میلیارد تومان
از تسهیالت تبصره  ۱۶واریز شود ،اما متاسفانه آئین نامه این صندوق با گذشت ۳ماه
از سال ،هنوز به تصویب هیأت دولت نرسیده است .موضوع درمان از اولویتهای کاری مجلس و دولت محترم است
و حتما معاون پارلمانی رئیس جمهور و وزیر محترم بهداشت به سرعت کارهای الزم را انجام دهند تا بیماران صعب
العالج که عمدتا از خانواده های محروم بوده و درگیر مشکالت دارویی و افزایش قیمت دارو هستند ،مورد توجه قرار
بگیرند .گفتنی است اوایل ماه گذشته سید جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز گفته بود:
پیگیری ما از مدیر بیماران خاص وزارت بهداشت نشان میدهد این اساسنامه در شرف اجرایی شدن است و به نظر
میرسد تا یک ماه آینده اجرایی شود .وی اظهار داشت :البته این موضوع در حیطه اختیارات دولت بوده و خواسته ما از
بیمهها فراهم کردن زیر ساختها برای ساماندهی ارز و ثبات در حوزه دارو است.

امیرعبداللهیان در نشست خبری مشترک با همتای روس اعالم کرد:

قطار مذاکره به نقطه پایان رسید
گروهسیاسی:وزیرامورخارجهابرازامیدواریکردکهمذاکرات
ویندرآیندهنزدیکازسرگرفتهشودوافزود:برنامهریزیهایی
در دس�تورکار وزارت خارجه اس�ت و امیدواریم با واقع بینی
طرف آمریکایی بتوانیم در آینده نزدیک به نقطه نهایی توافق
برسیم .حسین امیرعبداللهیانوزیر امورخارجه ایران که روز
پنجشنبه میزبان «سرگئی الوروف» وزیر امور خارجه روسیه
بود ،پس از دیدار و گفتوگو با همتای روس خود در نشس�ت
خبری مشترک حضور یافت و به تشریح گفتوگوهای انجام
شده پرداخت.

وی گف��ت :مالق��ات خوب��ی را با آقای الوروف داش��تم .راجع
ب��ه مهمترین مس��ائل روابط دوجانب��ه ،موضوعات منطقهای و
بینالمللی گفتوگو کردیم .از جمله موضوعات مورد بررس��ی
معاهده همکاریهای جامع بلندمدت و راهبردی دو کشور است.
این ایده از قبل از س��فر آقای رئیس��ی به مس��کو و دیدارش��ان با
آقای پوتین در دس��تورکار ما قرار داش��ت .در جریان این س��فر
نقطه نظرات همکارانم در وزارت امور خارجه و دس��تگاههای
ذیربط روس��یه را دریافت کردیم و امیدواریم بزودی جلس��ات
کارشناسی برای نهایی کردن مفاد این موافقتنامه و تصویب آن
در دولتین ایران و روس��یه و پارلمانهای دو کش��ور را پشت سر
بگذاریم .وزیر خارجه اضافه کرد :دو سند دیگر که از سندهای
زیربنایی برای همکاریهای ما در حوزه ایجاد و فعالیت مراکز
فرهنگ��ی و هم��کاری در زمینه امنیت بینالمللی اطالعات بین
دو کش��ور اس��ت نیز خوش��بختانه در روزهای گذشته در هیأت
دولت ایران به تصویب رسید و برای تصویب نهایی به مجلس
شورای اسالمی ارسال شد.
توافق برای برگزاری دور جدید کمیسیون مشترک
همکاریهای دو کشور

رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی خاطرنشان کرد :توافق کردیم دور
جدید کمیس��یون مش��ترک همکاریهای دو کش��ور را برگزار
کنیم .درباره همکاری در س��ایر حوزههای اقتصادی ،تجاری،
فرهنگی ،علم ،فناوری و سایر موضوعات در دستورکار دو طرف
توافقات خوبی داش��تیم .در پروژههای راهآهن از جمله تکمیل
خط راه آهن رشت  -آستارا توافق خوبی داشتند و امیدواریم هر
چه زودتر با سرمایهگذاری مشترک بتوانیم این پروژه را نهایی
کنیم ..امیرعبداللهیان اضافه کرد :در حوزه همکاریهای علمی
توافق کردیم مرکز نوآوری فناورانه ایجاد شود .این موضوع در
س��فر اخیر همتای آقای س��تاری معاون علم و فناوری ریاس��ت
جمهوری مورد بررسی قرار گرفت و امروز بر اجرایی شدن هر
چه سریعتر این توافق تأکید کردیم.
آمادگ���ی ای���ران ب���رای لغ���و عموم���ی روادی���د بین دو
کشور به صورت متقابل

رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد :همکاری دو کشور در حوزه
لغ��و روادید متقابل مورد بررس��ی ق��رار گرفت .ما در جمهوری
اس�لامی ایران آمادگی داریم لغو عمومی روادید بین دو کش��ور
به صورت متقابل انجام شود و برای لغو روادید تجاری در گام

اول با هدف افزایش حجم مبادالت تجاری دو کشور گفتوگو
کردی��م .بخشه��ای تخصصی ما در ای��ن رابطه این ایدهها را
بزودی نهایی خواهند کرد .وی گفت :ایران یک مسیر ترانزیتی
مطلوب در دنیای امروز است.
واقع ش��دن ایران در مس��یر ترانزیت ش��مال  -جنوب و شرق به
غرب مزیت ویژهای را در اختیار کشورمان قرار داده است .اولین
محموله از روسیه به هند از مسیر کریدور شمال  -جنوب انتقال
یافت و این یک تجربه موفق بود .بخش��ی از مس��یر به صورت
ریلی و بخش��ی در دریا به صورت کش��تیهای رورو انجام ش��د.
این تجربه مسیر ترانزیت شمال  -جنوب را با این ظرفیت جدید
مورد آزمون قرار داد و بخش��ی از حجم تبادل تجاری منبعد از
این مسیر دنبال خواهد شد.
ای���ران ب���رای رس���یدن به توافق ق���وی ،خوب و پایدار
جدی است

ویدربارهارسالبستهپیشنهادیبهآمریکاوامیدواریاشنسبت
بهآیندهمذاکراتنیزاظهارداشت:قطارمذاکرهبرایلغوتحریمها
به ایستگاههای سخت و نزدیک به نقطه پایان خودش رسیده
است و گاهی اوقات ایجاب میکند که توقف چند روزه یا توقف در
یک ایستگاه خاص را در نظر بگیریم .گاهی این نیاز و درخواست
طرفهای مقابل مذاکره برای لغو تحریمها بوده و گاهی اوقات
ما برای جمع بندی و بازتعریف آخرین وضعیت گفتوگوها نیاز
داشتیم که چند روزی توقف و مکث در مذاکرات ایجاد شود.
وزیر خارجه گفت :علیرغم صدور قطعنامه نادرست و غیرمعمولی
که با پیشنهاد آمریکا در آژانس بینالمللی انرژی اتمی تصویب
ش��د ،در مقابل اقدام به قطعنامه ،س��ه گام مهم برای اقدامات
اضافی هس��تهای انجام دادیم از جمله در موضوع  ۲۷دوربین
برجامی که مس��ئوالن س��ازمان انرژی اتمی توضیح دادند و از

موافقت اتحادیه اروپا با "اعطای وضعیت
نامزدی" به اوکراین

رهبران اتحادیه اروپا س��رانجام با اعطای وضعیت نامزدی به
اوکراین موافقت کردند؛ اقدامی که کییف و بروکس��ل آن را
"لحظ��های تاریخ��ی" توصیف کردند .رهبران اتحادیه اروپا در
نشست روز پنجشنبه خود عالوه بر اوکراین با اعطای نامزدی
به مولداوی نیز جهت پیوس��تن به این اتحادیه موافقت کردند.
ولودیمیر زلنس��کی ،رئیسجمهوری اوکراین ضمن "تاریخی
خوان��دن" ای��ن رویداد ،در توییتر خود نوش��ت« :آینده اوکراین
در اتحادیه اروپا اس��ت ».وی چهار روز پس از حمله روس��یه
به اوکراین در  ۲۸فوریه  ۲۰۲۲درخواس��تی را برای پیوس��تن
کشورش به اتحادیه اروپا امضا کرد .شارل میشل ،رئیس شورای
اروپا نیز این اتفاق را "لحظهای تاریخی" توصیف کرد و افزود:
آینده ما با هم است .این در حالیست که دیپلماتهای اتحادیه
اروپا میگویند که پذیرش اوکراین به عنوان عضو در اتحادیه
اروپا ممکن است بیش از یک دهه طول بکشد اما اورزوال فون
در الین ،رئیس کمیسیون اروپا در این باره گفت که معتقد است
"اوکراین و مولداوی با سرعت و پشتکار هرچه تمامتر ،نسبت
به اجرای اصالحات ضروری اقدام خواهند کرد".

مدار خارج شد.
وی ادامه داد :طرفهای مقابل به صورت مش��خص آمریکا و
نماینده ارشد مذاکره کننده اتحادیه اروپا آقای بورل و آقای مورا
به تالشهای خود برای بازگشت همه طرفها به مذاکرات و
ادامه مذاکرات ادامه میدهند .آقای باقری مذاکره کننده ارشد
م��ا در تم��اس مس��تمر با مورا بود و هم م��ن با بورل .امیدواریم
بتوانیم در آینده نزدیک ریل مذاکرات را که در مس��یر درس��ت
خ��ودش ق��رار دارد ،مج��ددا این قطار را بر روی ریل در جریان و
حرکت نگهداریم .امیرعبداللهیان تأکید کرد :جمهوری اسالمی
ایران برای رسیدن به توافق خوب ،قوی و پایدار جدی است و
ما مسیر دیپلماسی را که مسیر درستی است ،ادامه خواهیم داد
و بار دیگر آمریکا را به واقع بینی برای رسیدن به مرحله نهایی
مذاکرات دعوت میکنیم.
الوروف :تحریمه���ای غیرقانون���ی علی���ه ایران باید
لغو شود

وزیر امور خارجه روس��یه نیز در این نشس��ت خبری مش��ترک با
همت��ای ایران��ی اش ب��ر احیای برج��ام تأکید کرد و گفت :همه
تحریمهای غیرقانونی علیه ایران که ناقض برجام است باید لغو
شود« .سرگئی الوروف» گفت :مذاکرات بسیار خوبی داشتیم و
هم به صورت مفصل با آقای امیرعبداللهیان گفتوگو داشتیم
و دو کش��ور تصمیم دارند که روابط خود را تعمیق ببخش��ند .ما
نظر مش��ترک داریم که روابط فیمابین توانس��ته به سطح بسیار
باالیی در طول تاریخ برس��د .با این هدف کار میکنیم بر روی
توافق بزرگ که ابتکار آن توس��ط رئیس جمهور ایران مطرح
شده است.
الوروف به سفر الکساندر نواک به تهران نیز اشاره و عنوان کرد:
ما اعالم کردیم که باید راههای خاصی را در بخش انرژی ،حمل

و نقل ،کشاورزی ،فاینانس ،بانکی و گمرکی پیدا کنیم .ما در حال
حاضر در فاز دوم و سوم نیروگاه بوشهر کار میکنیم .وی گفت:
هفته قبل در چارچوب سن پترزبورگ که یک نشست اقتصادی
برگزار شد ،بحثی درباره همکاری دو کشور داشتیم و در آینده
هم قرار است جلسه کمیسیون مشترک را برگزار کنیم .وزارت
امور خارجه دو کش��ور به حمایت سیاس��ی و دیپلماتیک خود در
همه مسائل مختلف ادامه میدهند .روسیه در پروسه مذاکراتی
ای��ران و اتحادی��ه اقتصادی اوراس��یا برای حصول توافقنامه در
زمینه تجارت آزاد همکاری میکند که نشس��ت بعدی آن قرار
است در ژوئیه در اصفهان برگزار شود.
الوروف خاطرنش��ان ک��رد :توافقنام��های درب��اره امنی��ت
اطالعات��ی داری��م و همچنی��ن درباره ایج��اد مراکز فرهنگی
در دو کش��ور صبحت کردیم و همچنین درباره لزوم توس��عه
هم��کاری در بخ��ش اکتش��اف و نف��ت و گاز و هم��کاری در
ح��وزه علم��ی و فن��ی گفتوگو کردیم .ما نظر مش��ترک داریم
ک��ه نبای��د اج��ازه دهیم آمریکا و اقمار آنه��ا اصول بینالملل و
اس��اس منش��ور س��ازمان ملل و برابری حاکمیت کش��ورها را
عوض کنند.
م��ا و ای��ران تحریمهای یکجانبه برخالف منش��ور ملل متحد
توس��ط آمریکا را محکوم میکنیم و نیازمند آن اس��ت که همه
کشورهای مستقل با این روند مقابله کنند.
مطمئنی���م ای���ران نقش مهمی در تحکیم س���ازمان
شانگهای ایفا میکند

رئیس دستگاه دیپلماسی فدراسیون روسیه در ادامه این نشست
خبری اظهار داشت :ما از پروسه رسمی ورود ایران به سازمان
همکاری ش��انگهای به عنوان عضو دائم اس��تقبال میکنیم.
قرار اس��ت در س��مرقند یک تفاهمنامهای امضا شود که زمان و
پروسه حقوقی این مسئله را بیان میکند که فکر نمیکنم زمان
زیادی را بطلبد .مطمئنیم ایران نقش مهمی را در تحکیم این
س��ازمان ایفا میکند .وی درباره برجام نیز اظهار داش��ت :هدف
ما این است که اشتباهی که آمریکا صورت داد تصحیح کنیم.
زمانی آمریکا از برجام و قطعنامه خارج شد ،یک بار دیگر حقوق
بینالملل را نقض کرده اس��ت .باید کاری کنیم که برجام احیا
شود و به همان شکل اول آن که در سال  ۲۰۱۵توسط قطعنامه
س��ازمان ملل تایید ش��د ،بدون هیچ اضافه و کم کردن از آن.
وزیر خارجه روس��یه تصریح کرد :همه تحریمهای غیرقانونی
علیه ایران که ناقض برجام است ،باید لغو شود ،امیدوارم آمریکا
انتخ��اب منطقی خ��ودش را صورت دهد .البته اطمینان نهایی
را در این زمینه ندارم.
الوروف ادامه داد :ما متعهد هستیم به انجام وظایفی که به ثبات
بخش��یدن به منطقه خلیج فارس منجر ش��ود .روس��یه ابتکاری
را برای امنیت دس��ته جمعی در منطقه پیش��نهاد کرده اس��ت
و آمادهای��م هم��کاری کنی��م که دیال��وگ همکارانه بین ایران
و کش��ورهای ع��رب حوزه خلیج ف��ارس ایجاد کنیم .هفته بعد
اجالس س��ران خزر در عش��ق آباد اس��ت و توافق کردیم برای
این مراسم مهم آماده شویم.

بورل :دیپلماسی تنها راه بازگشت به اجرای کامل برجام است

رایزنی اروپا برای نجات برجام در وقت اضافه
گ�روه سیاسی:مس��ئول سیاس��ت خارج��ی اتحادی��ه اروپا
ضم��ن تایی��د س��فر ب��ه ای��ران ،تاکی��د ک��رد دیپلماس��ی
تنه��ا راه بازگش��ت ب��ه اج��رای کام��ل برج��ام اس��ت.
به گزارش تجارت« ،جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا در توییتی درباره سفرش به تهران ،دیپلماسی
را تنها راه بازگشت به اجرای کامل برجام و معکوس کردن
تنشهای فعلی خواند.او در این خصوص نوشت :به عنوان
هماهنگکننده برجام برای دیدار با حسین امیرعبداللهیان
همت��ای خ��ود و دیگر مقامات ذیربط ایرانی به تهران س��فر
میکنم .دیپلماسی تنها راه بازگشت به اجرای کامل توافق و
معکوس کردن تنشهای فعلی است.سرویس اقدام خارجی
اتحادیه اروپا هم در بیانیهای در خصوص س��فر بورل اعالم
ک��رد :ج��وزپ بورل به عنوان بخش��ی از تالشهای جاری
ب��رای بازگردان��دن برنامه جامع اقدام مش��ترک (برجام) به

اجرای کامل ،در تاریخ  ۲۴تا  ۲۵ژوئن
ب��ه ایران س��فر خواهد کرد .نماینده
عال��ی ب��ه عن��وان هماهنگکننده
برج��ام ب��ا حس��ین امیرعبداللهیان
وزی��ر امور خارجه و س��ایر همتایان
ذیرب��ط ایران��ی دی��دار و گفتوگو
خواه��د کرد«.انریکه مورا» معاون
بورل ش��امگاه پنجش��نبه از رایزنی خود و رئیسش با «رابرت
مالی» نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران درباره برجام
خبر داده بود .وی در توییتی نوشت :شام در بروکسل با جوزپ
بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رابرت مالی.
گفتوگوی عمیقی درباره برجام و چشماندازهای منطقهای
در خاورمیانه در س��طح وس��یعتر داشتیم .مالی بر عزم راسخ
آمریکا برای بازگشت به توافق تأکید کرد.سعید خطیبزاده

سفر جوزپ بورل در ایران

س��خنگوی وزارت امور خارجه از س��فر جوزپ بورل نماینده عالی
سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپایی به تهران خبر داد.
سعیدخطیبزادهگفت:جوزپبورلنمایندهعالیسیاستخارجیو
امورامنیتیاتحادیهاروپاییبرایدیدارباوزیرامورخارجهکشورمان
ی دیگر از مقامات جمهوری اسالمی ایران به کشورمان سفر
و برخ 
کرده است .به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه در این سفر که
در چارچوب رایزنیهای جاری میان ایران و اتحادیه اروپایی انجام
میشوددرخصوصمناسباتدوجانبه،برخیموضوعاتمنطقهای
و بینالمللی و همچنین آخرین وضعیت مذاکرات رفع تحریمها
بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.

شعب ویژه دستگاه قضا برای پروندههای ارسالی مجلس
حجتاالسالم منتظری گفت :با دستور رئیس قوه قضائیه ۲ ،شعبه در دادگاه و دادسرا
برایرس��یدگیبهپروندههایارس��الش��دهازمجلسایجادشدهاست.دادستانکل
کش��وراضاف��هک��ردکهگزارشه��اینظارتیمجلسمربوطبهتحقیقوتفحصیا
نقض ،استنکاف یا اجرای ناقص قانون به یک شعبه ارجاع شده و قرار است در مجتمع
رسیدگی به جرایم اقتصادی هم اصالحات بیشتری انجام شود .قوه قضائیه و مجلس
پارسال تفاهم نامه همکاری مشترک امضا کرده بودند .بر اساس قانون ،مجلس شورا
عالوه بر قانونگذاری ،وظیفه نظارت بر اجرای قانون را هم دارد و از عملکرد دستگاهها
میتواند گزارش تهیه کند .عالوه بر تحقیق و تفحص که در قانون اساسی به آن اشاره شده ،آیین نامه داخلی مجلس به
نمایندگان اجازه داده «رعایت نشدن شئونات ،نقض یا ممانعت از اجرای قانون و اجرای ناقص آن از سوی رئیسجمهور،
وزیر یا مسئوالن دستگاههای زیرمجموعهشان» را پیگیری کنند تا در صورت رأی موافق نشست مجلس ،گزارش آن
به قوه قضائیه و مراجع دارای صالحیت دیگر فرستاده شود .بر اساس آیین نامه داخلی مجلس ،این گزارش باید «خارج
از نوبت و بدون تشریفات دادرسی» رسیدگی شود .با این حال کارشناسان حقوقی میگویند برخی گزارشهای مجلس
در قوه قضائیه به نتیجه نمیرسد؛ موضوعی که دادستان کل کشور هم درباره آن گفت «مستندات جرم در تعداد قابل
توجهی از این گزارشها مشخص نیست و قاضی آنها را جرم تلقی نمیکند».

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران
پیشتر از س��فر امشب جوزپ بورل
مس��ؤول سیاس��ت خارجی اتحادیه
اروپای��ی به تهران ب��ه منظور دیدار
با حس��ین امیرعبداللهیان وزیر امو ر
ی دیگ��ر از مقامات
خارج��ه و برخ�� 
جمهوری اس�لامی ایران خبر داد.به
گزارش فارس ،این نخس��تین س��فر بورل به تهران در دولت
س��یزدهم اس��ت« .انریکه مورا» معاون بورل پیش از این
به تهران س��فر کرده بود.خطیبزاده افزود :در این س��فر که
در چارچ��وب رایزنیه��ای جاری بی��ن ایران و اتحادیه اروپا
انجام میش��ود ،درباره مناسبات دوجانبه ،برخی موضوعات
منطقهای و بینالمللی و همچنین آخرین وضعیت مذاکرات
رفع تحریمها بحث و تبادلنظر خواهد شد.

 پکن :آمریکا باید به خواستههای منطقی ایران
پاسخ دهد

«وان��گ ی��ی» وزیر امور خارجه چین در گفتوگو با همتای
ایران��ی ب��ا تاکید بر تالشهای دیپلماتیک برای پایان دادن
به بنبس��ت فعلی در مذاکرات ،گفت «طرف آمریکایی باید
با جدیت مس��ئولیتهای خود را بشناس��د و به خواستههای
منطقی طرف ایرانی پاسخ مثبت دهد».
طبق روایت وزارت خارجه چین از تماس تلفنی پنجش��نبه
ش��ب ب��ه تاریخ دوم تیرماه دو وزی��ر خارجه ،چین از ایاالت
متحده خواست که به ایران در مورد از سرگیری پایبندی به
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پاسخ دهد.
در بیانیه وزارت امور خارجه چین آمده است :امیرعبداللهیان
به وانگ گفت که رفتار قلدرانه آمریکا مانع اصلی مذاکرات
کنونی است.

رئیس جمهور دستور داد ؛

پیگیری تخلف احتمالی در واردات نهادههای دامی
گروهسیاسی:درپیانتشاراخباریمبنیبرتخلفاحتمالی
دروارداتنهادههایدامی،آیتاهللسیدابراهیمرئیسی
رئیسجمهوربهمعاوناولووزیراطالعاتماموریتداد
بهسرعتموضوعرابررسیونتیجهآنراگزارشکنند.
ب��هگ��زارشتج��ارت،درپیانتش��اراخباریمبنی
ب��رتخل��فاحتمال��یدروارداتنهادهه��ایدامی،
آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور به معاون

اولووزی��راطالع��اتماموری��تدادب��هس��رعت
موض��وعرابررس��یونتیج��هآنراگ��زارشکنند.
حجتاالسالموالمسلمینمحسنیاژهایرئیسقوه
قضائیه نیز با اش��اره به تخلفات در واردات نهادههای
دامیگفتهبودکهاینکهیکدستگاهکهازمتولیانامر
واردات کاال به کشور است به صورت رسمی مرتکب
چندینتخلفشدهباشدموضوعیبسیارمهموقابل

پیگیریاس��ت،موارداینچنینیزمینهسازفسادهای
بع��دی و متع��دد و ایجاد پروندههای کثیرالش��اکی
میشود و گرفتاریها و مشکالت بسیار زیادی را هم
برای مردم و هم برای دستگاه قضا به وجود میآورد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به پرداخت پول از سوی
مردم و مشتریان برای خرید ۵۰۰هزار تن نهاده دامی
درحالیکهاینمحمولهواردکش��ورنش��ده،تصریح

کردهبود:یکیازتخلفاتآشکاردرجریانوارداتاین
محمولهبدینشکلبودهکهقبلازواردشدنکاالی
موردنظربهبندرنسبتبهاخذشمارهکوتاژاقدامشده
است و متعاقب این موضوع ،کوتاژ در سامانه بازارگاه
بهثبترس��یدودرمعرضدیدمش��تریانقرارگرفت
و مردم نیز با مشاهده کوتاژ در سامانه ،اقدام به خرید
کاالکردند.

