
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

نگاهی به شرایط متفاوت سه لژیونر ایرانی 

کوالک در پرتغال، 
غیبت در انگلیس!

داریوش اسدزاده 
درگذشت

افزایش نگرانی ها از 
آتش سوزی آمازون

اجالس گروه هفت در حال برگزاری است

رهبران درگیرودار 
اعتراضات مردمی و 

اختالفات بنیادین

ایران »بنیاد دفاع 
از دموکراسی ها« را 

تحریم کرد

جهان 5

آدرنالين 7

سينما 8

جهان 5

سياست 2

همين صفحه

 سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد؛ 

 حضور پيش بينی نشده 
 ظریف در محل اجالس 
گروه هفت

سياست 2

 مکرون:

 سران گروه هفت 
 برای کاهش تنش 

با ایران توافق کردند

با ايلنا همراه شويد
خبرگزاري کار ایران »ایلنا«

قیمت  2000  تومان  /   شماره 322      دوشنبه  4 شهریور   1398  /    24 ذی الحجه 1440  /   26  اوت   2019

تکلیف قوه قضائیه در برابر تخلفات اقتصادی 
نمایندگان چیست؟

اختالف بر سر 
بازداشت دو نماینده

سياست 2

محمد عزیزی، نماینــده ابهر و فریدون احمــدی، نماینده زنجان در 
مجلس شورای اســامی که هر دو نیز عضو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس هستند، دیروز پس از سپردن وثیقه 10 میلیارد تومانی و آزادی، 

در محل کار خود یعنی مجلس شورای اسامی حضور یافتند. 
آنها چهارشــنبه گذشــته به اتهام معاونت در اخال بازار خودرو و در 
ارتباط با پرونده شرکت سایپا بازداشت شده بودند. علیرضا سلیمی، عضو 
هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مدت بازداشت این دو نماینده گفته 
بود که اسناد و مدارکی دال بر تخلف این دو به هیأت نظارت نرسیده است 
و در صورت دریافت چنین اســناد و مدارکی درباره عدول این دو نماینده 
از وظایف نمایندگی شــان تصمیم گیری خواهد شــد. دیروز اما به نظر 
می رســید رئیس مجلس و دیگر نمایندگان به بازداشت این دو نماینده 

معترض هستند. 
استنطاق اشکال ندارد، اما بازداشت نماینده چه معنایی دارد؟
احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز با اشاره به گایه های رئیس مجلس 
از بازداشت دو نماینده به ایسنا گفت که طبق صحبت های رئیس مجلس، 
رئیس قوه قضائیه با بازداشــت نمایندگان موافق نبودنــد. او در توضیح 
اظهارات رئیس مجلس پیش از آغاز جلسه علنی دیروز پیرامون موضوع 
بازداشــت دو نماینده زنجان و ابهر، درباره اینکه آیا رئیس مجلس از روند 
دادگاه برای بازداشت این دو نماینده گایه داشت، گفت: آقای الریجانی 
این گایه را مطرح کرد که استنطاق اشکال ندارد اما بازداشت نماینده چه 
معنایی دارد. ایشــان همچنین گفت که صحبتی با آقای رئیسی صورت 

گرفته و از قرار معلوم آقای رئیسی با بازداشت موافق نبودند...

گزارش »توسعه ایرانی« از اختالف سازمان 
محیط زیست و خودروسازان بر سر تولید سواری دیزلی

محیط  زیست زیر چرخ 
خودروسازان می رود؟
شهرنوشت 6

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
از حضــور ظریف در اجــاس گروه هفت 

خبر داد.
به گزارش ایلنا در حالی که خبرگزاری 
فرانسه از فرود یک فروند هواپیمای ایرانی 
در شهر »بیاریتز« فرانسه، محل برگزاری 
اجاس ســران گروه هفت خبر داده بود، 
ســید عباس موسوی ســخنگوی وزارت 
امور خارجه کشورمان با تایید این خبر در 

توئیتر خود نوشت:
به دعوت لودریان، وزیــر امور خارجه 
فرانسه، دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه کشــورمان برای ادامه رایزنی ها 
درخصوص ابتکارات اخیر میان روســای 
جمهور ایران و فرانســه، وارد شهر بیاریتز 
محل برگزاری اجاس ســران گروه هفت 

شد.
در این سفر با هیات آمریکایی ماقات یا 

مذاکره ای صورت نخواهد گرفت.
سید عباس موسوی در گفت وگویی با 
رسانه ملی در خصوص سفر ظریف به شهر 
محل برگزاری نشست گروه ۷ تصریح کرد: 
آقای ظریف در راســتای اجرای تعهدات 
برجامی اروپا و اعضــای 1+۴ و همچنین 
ابتکاری که بین روســای جمهور ایران و 
فرانسه در جریان است یکشنبه به دعوت 
وزیر خارجه فرانســه به شهر بیاریتز محل 
برگزاری اجاس جی ۷ رفت تا جزئیات این 

طرح مجدد بررسی شود.
وی افــزود: آقای ظریف پــس از توقف 
کوتاه در شهر بیاریتز، یکشنبه شب مجدد 
به تهران بازمی گردد تــا در راس هیئتی 

سیاسی عازم پکن شود.
 واکنش ترامپ به حضور ظریف 

در محل اجالس گروه ۷
ترامپ در پاسخ به خبرنگاران در مورد 
حضور ظریــف در بیاریتز فرانســه گفت:  

»نظری ندارم«. به گــزارش ایلنا به نقل از 
تلگراف، »دونالــد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا در پاســخ به خبرنــگاران در مورد 
حضور ظریــف در بیاریتز فرانســه گفت:  

»نظری ندارم.«
 گفت و گوی وزرای خارجه 

ایران و فرانسه
عصر دیــروز خبرگزاری های غربی در 
خبری فوری از آغاز گفــت وگوی محمد 
جواد ظریــف و ژان ایو لودریــان وزرای 

خارجه ایران و فرانسه خبر دادند.
بنابر این گــزارش ها، یــک مقام کاخ 
الیزه روز یکشــنبه با بیان این مطلب که 
برنامه ای برای دیدار میــان وزیر خارجه 
ایران و مقامــات آمریکایی وجود ندارد، از 
انجام گفت و گوهای وزرای خارجه ایران و 

فرانسه خبر داد.
این مقــام الیزه محــور گفت و گوهای 
ظریــف و لودریان را تــاش برای کاهش 

تنش میان ایران و آمریکا اعام کرد.
یک خبرنگار بی بی ســی نیز نوشــت: 
جالب است که وزیر خارجه ایران در بیاریتز 
مکان اجاس سران گروه ۷ حضور دارد. در 
شــگفتم که ترامپ چه فکری در این باره 

خواهد کرد.
یک مقــام کاخ الیزه هم اعــام کرد،  
ظریف در هیچ یک از نشســت های گروه 
۷ شــرکت نخواهد کرد و فقط با لودریان 

دیدار می کند.

ســخنگوی دولت با ابراز خوشــحالی 
از طــرح انتقادات مختلــف درباره دولت 
خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید دولتی 
اســت که در میانه میدان جنگ ایستاده و 
شرایط را تحمل می کند و همه تلخی ها را 
به جان خود می خرد تا کام جامعه شیرین 

باشد.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی  سخنگوی 
دولت دیروز در مراســمی که به مناسبت 
هفته دولت و گرامیداشــت یاد و خاطره 
شهیدان رجایی و باهنر در ساختمان کوثر 
مجموعه ریاســت جمهوری برگزار شــد 
با تاکید بــر لزوم پیــروی از روش و منش 
شــهدا اظهار کرد: امســال هفتــه دولت 
برای دولتمردان تدبیــر و امید پرمعناتر از 
6 سال قبل است؛ چرا که دولت طی سال 
اخیر صدایش کمتر شــنیده شد و شاید 
 ایســتاد و فضایی را که در آن نقد شــود را 

تثبیت کرد.
وی با بیان اینکه خوشحالیم که نقدهای 
زیادی از دولت مطرح شــده است، اظهار 
کرد: دولت تدبیر و امیــد در میانه میدان 
جنگ ایســتاده است و شــرایط را تحمل 
می کند و نمی خواهد کــه کام جامعه تلخ 
شود. بر همین اســاس نیز همه تلخی ها را 
به جان خود می خرد تا کام جامعه شیرین 

باشد.
سخنگوی دولت با اشــاره به اقدام کور 
منافقان در ترور شــهیدان رجایی و باهنر 
گفت: تروریسم کور که امروز به تروریسم 
اقتصادی آمریکا پیوسته و علیه ایران عمل 
می کند، آن روز شــهیدان رجایی و باهنر 
را در آتش ســوزاند اما نهاد دولت - ملت و 
جمهوریت ققنوس وار از این آتش بیرون 
آمد و ما ۴0 ســال اســت که حس خوب 

دولت - ملت را تجربه می کنیم.
ربیعی با گرامیداشــت یــاد و خاطره 

شــهیدان رجایــی و باهنر یادآور شــد: 
رجایــی و باهنر هر دو به نفــع همه بودند 
 و علیــه هیچ کــس نبودنــد؛ مــرز آنها 

خدا بود.
به گزارش ایســنا، دســتیار اجتماعی 
رئیــس جمهــوری در بخشــی دیگر از 
صحبت های خود با اشــاره به رونمایی از 
کتاب »شکوه خاطرات« که شامل خاطرات 
حســن روحانی از دوران مبارزات انقاب 
اســامی و دفاع مقدس است خاطرنشان 
کــرد: امروز مــا نیازمند ثبــت خاطرات 
هســتیم و باید به فرزندان این ســرزمین 
بگوییــم که به نســل های قبــل آنها چه 
گذشته است. اگر ما این تاریخ را برای آنها 
روایت نکنیم، دیگران برای ما و آنها خاطره 
نویسی و خاطره گویی کرده و جعل تاریخ 

می کنند.
وی با بیان اینکه انقاب ها برخاســته 
می شوند و ساخته نمی شــوند ادامه داد: 
تاش های بسیاری شده تا بگویند انقاب 
نه فرآیندی برخاسته از ملت که پروژه ای 

بود که توسط بیگانگان به اجرا درآمد.
ربیعی در پایان بــا بیان اینکه خاطرات 
پیش از پیروزی انقــاب و دوران پیروزی 
انقاب و همچنیــن دوران دفاع مقدس 
بســیار ارزشــمند هســتند خاطرنشان 
کــرد: قطعــا خاطــرات آقــای روحانی 
 راهنمــای بخشــی از تاریــخ معاصر ما 

خواهد بود.

رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلس 
شورای اســامی با اشــاره به نشست دیروز 
این کمیسیون با رئیس دســتگاه قضا گفت: 
حجت االسام سید ابراهیم رئیسی اعام کرد 
الیحه تامین امنیت زنان تا 1۵ شهریور برای 
تصویب در مجلس شورای اسامی، به دولت 

ارائه می شود.
عبدالرضا عزیزی به خبرنــگار ایرنا گفت: 
رئیس قــوه قضاییــه درباره الیحــه تامین 
امنیت زنــان و با توجــه به طوالنی شــدن 
فرایند رسیدگی به این الیحه در قوه قضاییه 
 قول داد تــا نیمه شــهریور آن را بــه دولت 

ارائه کند.
نماینــده مردم شــیروان در مجلس دهم 
شــورای اســامی تصریح کرد: یکی دیگر از 
موضوعاتی که در این نشست درباره آن صحبت 
شد، موضوع تعیین تکلیف قبول شدگان آزمون 
استخدامی قوه قضاییه بود که قرار شد 6 هزار 
نفر پذیرفته شــده در آزمون استخدامی سال 
۹6، تا پایان سال ۹۸ در این دستگاه مشغول 

به کار شوند.
عزیزی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه 
به وضعیت برخی خبرنگاران بازداشتی راجع 
به این موضوع هم بحث شده است یا نه، گفت : 
موضوعات بسیار زیاد و وقت بسیار کم بود لذا 
فرصت نشد تا در این زمینه هم صحبت شود.  
اما راجع به فضای مجازی و موضوعاتی چون 
تهمت و افترا و ســاختن اکانت های خارجی 

موضوعاتی مطرح شد.

رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلس 
شورای اسامی گفت: رئیسی در این نشست 
بــا تأکید بر تعامل قــوه قضائیه بــا دیگر قوا،  
فساد را مانع جدی ســر راه روابط و همچنین 
سرمایه گذاری ها دانست و بر برخورد جدی با 

فساد تاکید کرد.
وی افزود: رئیس قوه قضاییــه تاکید کرد 
که در برخورد با فســاد نباید هیچ گذشــتی 
داشته باشــیم و هیچ کس چنین اجازه ای به 
ما نداده است؛ بهترین افراد در این کشور جان 
خود را فدای نظام و کشــور کرده اند و ما نباید 
اجازه دهیم عده ای که به دنبال منافع شخصی 
خود هســتند با ارتکاب به فساد چهره نظام را 

خدشه دار کنند. 
عزیــزی تصریح کرد: رئیس قــوه قضائیه 
همچنین عنوان کرد قانون باید عادالنه باشد، 
مجری و قاضی هم باید عادل باشــند تا مردم 
طعم عدالت را بچشند و نباید اجازه داد فساد، 
امید مردم را به یأس مبدل کند، چون دشمن 
به دنبال ایجاد یأس در جامعه است و ما باید در 

مقابل این مسأله بایستیم.

خبرخبرخبر

سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد؛ 

حضور پیش بینی نشده ظریف در محل 
اجالس گروه هفت 

علی ربیعی: 

 دولت تلخی ها را به جان می خرد 
تا کام جامعه شیرین باشد

رئیسی در دیدار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس:

 الیحه تامین امنیت زنان تا نیمه شهریور 
از دستگاه قضایی به دولت می رود


