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انعکاس
••اعتمادآنالین نوشت  :اگرچه روحانی در دو
دولــت خود زنانی را به عنوان معاون برگزیده اما
هیچگاه در این سالها گزینه وزارت یک زن محقق
نشده اســت .البته هم اکنون عــاوه بر سیدجواد
حسینی سرپرست وزارت آمــوزشوپــرورش ،نام
فاطمه سعیدی ،نماینده تهران ،به عنوان یکی از
گزینههایمحتملمطرحاست.
••رویــداد  24مدعی شد :روز  ۲۸مــرداد ، ۹۸
علیربیعیدرنشستخبریخودازبرکناریهاشم
یکه زارع و جانشینی عباس علی آبــادی به عنوان
مدیرعامل جدید ایران خودرو خبر داد ،با این حال،
خبرنگاررویداد ۲۴کسباطالعکردکهعلیآبادی
دیروزنامهاستعفایخودرانوشتهاست.

طلوعآفتاب فردا 5:59

ناگهانپروازبه«»G7

تازههای مطبوعات
••سازندگی -ایــن روزنــامــه تصویر بــزرگــی از
«هاشم یکهزارع» مدیرعامل سابق ایران خودرو
را روی جلد خــود منتشر کــرد و در گزارشی با
تیتر «آخر و عاقبت خودروسازی دولتی» نوشت:
خودروسازی دولتی نماد سرمایهداری دولتی
است...برخورد با فساد بدیهیترین و بهترین
کارکرد نهاد قضایی است .باید از آن استقبال
کرد .این راه را باید ادامه داد و تا انتها پیش رفت.
انتهای این راه نابودی سرمایهداری دولتی است
به شرط آن که در مغاک سوسیالیسم نیفتیم.
••جوان – این روزنامه درباره مذاکره مجدد با هند
برای توسعه میدان گازی فرزاد  Bنوشت :شنیده
شده مذاکرات با هندیها دوباره آغاز شده است؛
مسیری که  ۱۸سال است طی شده و در این میان
عربستان بیشترین سود را از «تصمیم نگرفتن»
ایرانیها میبرد .بیشتر مدیران شرکت ملی نفت
از ادامه مذاکرات با هندیها میگویند ولی به این
سؤالپاسخنمیدهندزمانیکههیچتحریمینبود،
دهلینوبرایتوسعهاینمیدانگامعملیبرنداشت
چهبرسدبهامروزکههندبهدلیلترسازتحریمهای
آمریکاخریدنفتازایرانرامتوقفکردهاست!

تهران اذانظهر 13:06

ظریفدرسفریاعالمنشدهبهپاریسرفت،گمانهزنیهاازبستهفرانسهچهمیگوید؟
سرانکشورهایآمریکا،انگلیس،کانادا،فرانسه،
آلمان ،ایتالیا و ژاپن حاال باید در کنار مذاکرات
خود درباره ایران ،چشم شان به گفت و گوهای
وزیر خارجه ایــران هم باشد .عصر روز گذشته
ساعاتیپسازآنکهرئیسجمهورفرانسهاعالم
کرد« ،رهبران گروه  ۷با هدف رفع تنش ها و
باز کردن باب مذاکرات جدید با تهران مشترکا
توافقکردهاند»،خبرگزاریهاازپروازهواپیمای
ظریف به فرانسه خبر دادند .ابتدا تلویزیون رژیم
صهیونیستی و سپس سخنگوی وزارت خارجه
ایران تأیید کردند که ظریف به دعوت لودریان
وزیر خارجه فرانسه وارد «بیاریتز» شهر محل
اجــاس گــروه جی هفت شــده اســت .به گفته
سیدعباس مــوســوی ،سفر ظریف «بــه دعوت
همتای فرانسوی و برای ادامه رایزنی ها» انجام
شده است .سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد:
«دراینسفرباهیئتآمریکاییمالقاتیامذاکره
ایصورتنخواهدگرفت».امااوهمزمانباسفر
وزیرخارجهکشورمان،دربارهاینسفرتأکیدکرد:
«هیچ اظهارنظری نمی کنم» .قبل از این سفر
گفته می شد که کشورهای جی هفت به فرانسه
مأموریت داده اند که با ایران گفت و گو کند .اما
ظهردیروزترامپاعطاینمایندگیبهماکرونرا
ردکردودرعینحالگفت،کشورهامیتوانندبا
ایران گفتوگو کنند و واشنگتن نمیتواند مانع
این کار شود .خود ماکرون نیز سپس گفت که

ماموریت رسمی از سوی «جی »7برای مذاکره
با ایــران ندارد.همزمان آسوشیتدپرس خبر
داد ،بر اساس طرح فرانسه «به ایران اجازه داده
خواهد شد تا برای زمان مشخصی به صادرات
نفتبپردازد»درمقابل،ایرانبایدکامالبهبرجام
پایبند باشد و تنشها در خلیج فارس را کاهش
دهد و گفتوگوها را آغاز کند» .این روایــت در
حالیاستکهدرتوصیفقبلیپایگاهالمانیتوراز
طرحفرانسه،صحبتاز«کمکوواممالیفرانسه
بهایرانبرایتأمینمعیشتایرانیان»بودهاست.
طرحیکهگفتهمیشدمنوطبهموافقتایرانبا
مذاکرات موشکی و منطقه ای بوده است .البته
روزنامهایران،دیروزمدعیشدهکهرئیسجمهور
فرانسهدرمذاکراتاخیرشباظریف،درخواست
هایموشکیرادرگفتوگوهاازمیزخارجکرده
است.روزنامهایراندرادامهنوشتهاست«:تهران
بهپاریسگفتهکههرگونهکمکمالیازسویاین

کشوربایدبدونهیچپیششرطیباشدتااعتماد
ازدسترفتهایرانبهاروپابازسازیشود».درعین
حال آنجال مرکل صدر اعظم آلمان درباره سفر
ظریف به شهر برگزاری نشست گروه  ۷تصریح
کــرد :گفتوگوهای وزیــر امــور خارجه فرانسه
با همتای ایرانیاش رویــدادی موازی بوده و از
سویگروه ۷انجامنشدهاست.همچنینرویترز
درخبریمدعیشدکه«ایرانخواستارصادرات
دستکم 700هزاربشکهنفتدرروزودسترسی
آزاد به پول خود است».رویترز همچنین نوشت:
«ایــران از اســاس هرگونه مذاکره دربــاره توان
موشکیخودبهعنوانبخشیازپیشنهادفرانسه
راردکردهوگفته است،درصورتموفقیتگفت
و گوها گام های خود بر سر توافق هسته ای را باز
خواهدگرداند».ظریفنیزشبگذشتهدرتوئیتر
خودنوشت«:مسیرپیشرودشواراستاماارزش
امتحانکردن رادارد».

فراخبر

تاملیدربارهسفرظریف
اطالع رسانی دربــاره سفر ناگهانی ظریف به فرانسه و محل برگزاری
اجالس « »G7به نحوی رخ داد که روایت دست اول درباره این ماجرا به
دسترسانههایغربیوحتییکیازشبکههایرژیمصهیونیستیافتاد.
مسئلهایکهباعثمیشودسفرظریفبهفرانسه،برایرسانههایداخلی
یک سفر پنهانی تصور شود تا یک سفر رسمی برای مذاکرات رسمی.
البتهایننبودشفافیتازسویوزارتخارجهدراصلمذاکراتهموجود

دارد.قطعامذاکراتمحرمانهبیشازمذاکراتیکهجزئیاتشعلنیشده،
احتمال به نتیجه رسیدن دارد اما زمانی که رسانه های غربی از جزئیات
بستهفرانسهروایتهایخودرامنتشر وتالشمیکننددرصورتبهنتیجه
نرسیدنمذاکرات،دربازیمقصرسازی،ایرانمقصرجلوهدادهشود،الزم
است یک روایت ،ولو یک روایت بسیار خالصه و خنثی در مقابل روایت
غربیهابهرسانههایداخلیارائهشود .اینطورنباشدکهبراساسروایت
هاییکهتوسطغربیهامنتشرمیشود،بستهفرانسهنامتوازنباشدولی
بازهمشاهدسفرناگهانیظریفبهاینکشورباشیم.
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جزئیاتجدیدازپرونده 2نمایندهبازداشتی
همزمان با گزارش هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره پرونده
نمایندگان ابهر و زنجان ،احمد توکلی در نامهای شدید اللحن پرسیده
است :تبانی در خرید شش هزار خودرو جزو وظایف نمایندگی است؟

هنوز معمای بــازداشــت دو نماینده مجلس به
طور کامل حل نشده ،برخی مدعی دخالت یک
نماینده دیگر در این پرونده شده انــد .محمد
عزیزی نماینده ابهر و فریدون احمدی نماینده
زنجان که هر دو عضو کمیسیون صنایع مجلس
هم هستند ،چهارشنبه هفته گذشته به اتهام
معاونت در اخالل در بازار خودرو بازداشت و شنبه
این هفته پس از تودیع وثیقه  10میلیارد تومانی
برای هر کدام ،آزاد شدند .حضور این دو نماینده
در جلسه دیروز همان طور که انتظار می رفت تا
دقایقی فضای مجلس را تحت تاثیر قرار داد .به
گزارش ایسنا ،عده ای از نمایندگان درخواست
تشکیل جلسه غیرعلنی داشتند که با استقبال
نمایندگان مواجه نشد.
▪گزارش ها از گالیه الریجانی درباره بازداشت
 2نماینده

به گفته نمایندگان پیش از شروع جلسه ،رئیس
مجلس حدود  10دقیقه درباره بازداشت این دو
نماینده صحبت کرده اما به جز یکی دو اظهارنظر
کوتاه مطلب رسمی از اظهارات الریجانی منتشر
نشده است .تنها ابطحی نماینده خمینی شهر
مدعی شد که الریجانی در ابتدای جلسه دیروز
گفت« :درســت نیست که با بــازداشــت ایــن دو
نماینده قضاو تهایی صــورت گیرد و کلیت
مجلس را با این قضاوتها زیر سؤال ببریم» .به
گفته این نماینده مجلس« ،آقــای الریجانی در
این جلسه از آقــای رئیسی ،رئیس قوهقضاییه
خواست تا دقت شود که این دو نماینده بتوانند
با وثیقه آزاد شوند و تا زمان رسیدگی به موضوع
این ها زندانی نشوند» .در این بین توضیحات
جمالی نوبندگانی تا حدی ابهام ها درباره علت
بازداشت این دو نماینده را روشن کرده است .وی
که سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
نیز هست ،گفت که بر اساس اطالعات موجود،
بازداشت این نمایندگان به شکایتی در سال
گذشته مربوط می شود و «اگر هم اکنون موضوع
دیگری در حال بحث است یا در آینده مورد بحث
قــرار میگیرد ،هنوز به مجلس اعــم از هیئت
رئیسه یا هیئت نظارت واصل نشده است ».در
همین باره بهرام پارسایی عضو فراکسیون امید
در گفتوگو با ایسنا گفته اســت که «موضوع
بازداشت این دو نفر حدود یکی دو ماه پیش نیز
مطرح بوده است» .پارسایی توضیح بیشتری در
این باره نداده است اما جمالی نوبندگانی گفت:
شهریور سال گذشته دادستانی در نامه ای به
رئیس مجلس از تخلف سه نماینده مجلس در
قراردادهای شرکت سایپا خبر داد و از مجلس
درایــن بــاره توضیح خواست که متعاقب این
نامه ،جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
تشکیل شد .بنا بر اظهارات جمالی ،دستگاه
قضایی معتقد است ،این نمایندگان از نفوذ خود
در کمیسیون صنایع استفاده کرده و بر انعقاد
قراردادهایی نامتعارف در شرکت سایپا فشار
آورده اند .بر اساس اظهارات جمالی نوبندگانی،
دونمایندهبازداشتیمتهمهستندکهبعدازتغییر
مدیریت شرکت سایپا و تمدید نشدن قراردادها،

تهدید کرده اند اگر این قراردادها تمدید نشود،
وزیر صنعت را به استیضاح می کشانند .جمالی
نوبندگانی افزود :این دو نماینده در جلسه هیئت
نظارت ،اتهامات را رد کرده اند و در نهایت هیئت
نظارت ،رفتار این نمایندگان را خالف وظایف
نمایندگی تشخیص نداده است.
▪ابهام درباره سومین نماینده

بنا بر گزارش ایسنا ،جمالی در پایان مصاحبه
خود در پاسخ به این پرسش که سومین نماینده
مطرح در این پرونده چه کسی اســت؟ سکوت
کرد و پاسخی نداد .در همین حال علیرضا بیگی
نماینده تبریز در پاسخ به این سوال که در فضای
مجازی از او به عنوان نفر سوم این پرونده یاد
می شود ،به ایسنا گفت« :چنین چیزی درست
نیست .بنده در ایــن قضیه به هیئت نظارت،
دادگاه و بازرسی نرفتم» .علیرضا بیگی در عین
حال تصریح کــرده که اولین مراجعه شاکیان
این پرونده به خود او بــوده و او به این دلیل که
عضو کمیسیون صنایع نبوده ،پرونده را به این
کمیسیون ارجاع داده است.
▪احمد توکلی :تبانی در خرید  6هزار خودرو
جزو وظایف نمایندگی است؟

همزمان،احمد توکلی رئیس سازمان دیدهبان
شفافیت بــه شــدت بــه مــوضــع گــیــری جمالی
نوبندگانی معترض شــد .وی در نامه ای به
اللهیار ملکشاهی نایبرئیس هیئت نظارت بر
رفتار نمایندگان ،مدعی شد نمایندگان خاطی
اتهاماتی از قبیل «تبانی در خرید شش هزار
خــودرو به صــورت رانتی ،تبانی در خرید چند
صد کیلو طال و همکاری با فــردی که جزو 15
نفر اول پرونده خرید  30هــزار سکه اســت» در
پرونده دارند .به گزارش فارس ،توکلی در نامه
خود نوشته است« :آیا ایجاد بحران در موضوع
پوشک ،رد پای شرکت پــارس حیات که نقش
آقای محمد عزیزی در آن برجسته است ،جزو
وظایف نمایندگی است؟» همه این حواشی در
حالیاستکهفریدوناحمدییکیازنمایندگان
بازداشتی به ایسنا گفته است« ،بازداشت من و
آقای عزیزی به دلیل عدم تودیع وثیقه بوده است
اگــر ما وضــع مــان خــوب بــود وثیقه را به سرعت
پرداخت میکردیم» .وی دربــاره این که وثیقه
 10میلیاردی از کجا تأمین شده است ،گفت:
«بخشی از آن مال خودم بوده و بخشی مربوط
به یکی از دوستان بوده است» .به نظر می رسد
سکوت شرکت سایپا و وزارت صنعت به ابهامات
این پرونده افزوده است.

ازمیانخبرها

رئیسستادارتش:آمادهاسکورت
«آدریاندریا»هستیم

رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش اعالم
کرد که این نهاد نظامی در صورت دستور سلسله
مراتب فرماندهی ،آماده اسکورت نفتکش آدریان
دریاست .به گزارش ایرنا ،امیر دریادار حبیب ا...
سیاری ،در این باره تصریح کرد :ارتش و نیروی
دریایی آمادگی داد که اگر توسط مسئوالن رده
باالی کشور تشخیص داده شود ،در هر جایی
که الزم باشد ،این کشتی را اسکورت می کند.
وی افزود :هم اکنون نیز در خلیج عدن و دریای
سرخ بیش از پنج تا شش هزار کشتی را اسکورت
و امنیت را برقرار کرده ایم .

ظریفدانشیاردانشکدهمطالعات
جهاندانشگاهتهرانشد

ایرنا -دبیر هیئت عالی جــذب شــورای عالی
انــقــاب فرهنگی گفت :وزیــر امــور خــارجــه از
دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
با مرتبه دانشیاری به دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران انتقال یافت.
جواد محمدی اظهار کرد :محمدجواد ظریف
استادیار پایه  ۲۷دانشکده روابــط بین الملل
وزارت امور خارجه بود.
وی افـــزود :انتقال ظریف به دانشگاه تهران
با درخــواســت دانشکده مطالعات جهان این
دانشگاه انجام شد.

