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احتمال پرداخت دیه شهدای مسجدالحرام
در آینده نزدیک

...

ویژه های خراسان
مجوز مشروط دولت برای افزایش برخی
جرایم رانندگی

ایسنا -نمایندهولیفقیهدرامورحجوزیارتازارسالنامهرسمیعربستانبهایرانبرایاعالمنامشهدایمسجدالحراموبازماندگانآنحادثهباهدفپرداختدیهخبردادوافزود:به
تازگینامهرسمیازسویدفترنمایندگیعربستاندرنیویورکفرستادهودرخواستشدهاسامیشهدایمسجدالحراموبازماندگانآنحادثهرابفرستیمکهشنبهگذشته(۳۱شهریورماه)
آخرینوکالتنامهامضاشد.حجتاالسالمقاضیعسکرافزود:ایناسامیرامیفرستیموامیدواریماولینبخشپرداختهایدیهبهخانوادههایشهدایمسجدالحرامبهزودیانجامشود.

همزمان با مطرح شدن برخی گزینه ها برای وزارتخانه های اقتصادی مطرح شد

گمانه ها از جابه جایی در پاستور به جای تغییرات!

طبق دستورالعمل روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی
به سه عضو کابینه ،وزارتخانه هــای دادگستری ،راه و
شهرسازی و کشور موظف شده اند با توجه به اختیاراتی که
قانونهوایپاکبهدولتاعطاکردهاستبرایبهروزرسانی
جریمه های عبور از محدوده های ممنوعه تردد با رعایت
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اقدام کنند؛ به نحوی
که میزان جریمه های مذکور از بازدارندگی الزم برای ورود
به محدوده های ممنوعه تردد وسایل نقلیه ،برخوردار باشد.

هشدار به مدیران دولتی درباره پرداخت
آبونمان تلفن
یک نهاد نظارتی با ارسال بخشنامه ای به همه وزارتخانه ها
و سازمان های دولتی متذکر شده است با توجه به این که
دیوان عدالت اداری بنا به شکایت دیوان محاسبات کشور
به ابطال مصوبه مربوط به اخذ آبونمان تلفن اقدام کرده
است ،از این رو دستگاه های مربوط باید توجه داشته باشند
استمرار دریافت یا پرداخت این مبلغ با توجه به مقررات
دولتی ،ممنوع بــوده و مسئوالن ذی ربط باید اقدامات
قانونی الزم را برای اجرای مفاد این موضوع معمول دارند.

...

چهره ها و گفته ها
نصرت ا ...تاجیک ،کارشناس مسائل سیاست
خارجی با بیان این که ما نباید از باز کــردن باب
مذاکره ترسی به خودمان راه دهیم ،تأکید کرد:
فــرمــول شرکت امــســال آقــای رئیسجمهور در
سازمان ملل چه مجمع عمومی
و چه احتماال شــورای امنیت
بــه یقین بــایــد بــا ســالهــای
گذشته متفاوت باشد/.
ایلنا
حجت االسالم علیرضا پناهیان ،استاد حوزه و
دانشگاه با بیان این که قطب بندی و جناحی رای
دادن عامل اصلی روی کار آمدن افراد ناالیق است،
افزود  :کسانی که صالحیت اداره
کشور را ندارند ،نباید کشور را
به آنان سپرد چون اموال کشور
را به باد میدهند/ .رسا

طاهری  -با ایــن که چندین هفته اســت دولــت بدون
سخنگو و دو وزیــر به فعالیت خــود ادامــه می دهــد در
روزهــای اخیر هم زمزمه هایی دربــاره استعفای دو تن
از وزیــران شنیده می شود و برخی رسانه ها هم از در
پیش بودن یک خانه تکانی اساسی در دولت خبر می
دهند .چندی پیش بود که نمایندگان مجلس ،رأی
اعتماد خودرا به علی ربیعی وزیر کار و پس از آن مسعود
کرباسیان وزیر اقتصاد پس گرفتند و اکنون به دنبال
استیضاح وزیــران صمت و مسکن هستند .این اخبار
درحالی ادامه پیدا کرد که اخبار ضدونقیض از استعفای
شریعتمداری از دولت مخابره شد  .
▪روایت ایلنا از پشت پرده تغییرات در 3وزارتخانه

روز گذشته خبرگزاری اصالح طلب ایلنا در گزارشی
با اشــاره به تغییرات جدید در کابینه نوشت تیمی که
رایزنیهای جــدی بــرای به دســت گرفتن سرنوشت
وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت ،کار و اقتصاد
را دنبال میکند ،همه تالش خود را به کار بسته تا از
فرصت پیش آمده برای حضور نیروهایش در این سه
وزارتخانه استفاده کند .این خبرگزاری سپس با وعده
افشاگری درباره ماهیت این تیم و اهداف آنان ادعا کرد:
اعضای اصلی این تیم را برخی از نمایندگان مجلس از
دو جریان اصولگرا و اصالحطلب تشکیل میدهند که
گویی توافقی نانوشته بین آن ها شکل گرفته است و در
این زمینه با یکدیگر تقسیم کار کردهاند .ایلنا در ادامه
گزارش خود تأکید کرد بر این اساس ،تصمیم بر آن است
کهپسازبازگشترئیسجمهورازسفرنیویورک«،شاپور
محمدی» به عنوان وزیر اقتصاد« ،مسعود کرباسیان»
(وزیر برکنار شده اقتصاد) به عنوان وزیر صنعت ،معدن
و تجارت و «محمد شریعتمداری» (وزیر فعلی صنعت) به
عنوان وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی معرفی شوند .اگر

گمانه های ایلنا درست باشد ،ظاهرا پس از سیف که بعد
از برکناری از ریاست کلی بانک مرکزی ،مشاور رئیس
جمهور شد باید منتظر جابه جایی تامل برانگیز وزیران در
دولت باشیم ،مسئله ای که اگر صحت داشته باشد ،این
سوال را ایجاد می کند که چرا دولت به دنبال حفظ مهره
هایی است که شرایط اقتصادی کنونی را رقم زده اند؟
▪گزینه های وزارت کار و اقتصاد

در ادامه گمانه زنی ها درباره جانشینان ربیعی ،نامه
نیوز هم در گزارشی نوشت :در این گمانه زنی اسامی
افــرادی دیــده می شود که پیشتر در دولــت ،مجلس
یا وزارت کار مسئولیت هایی داشته انــد .از «کاظم
جاللی» رئیس مرکز پژوهش های مجلس و «محمد
نهاوندیان» معاون اقتصادی رئیس جمهور گرفته تا
«رضا رحمانی» قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در امور تولید و «انوشیروان محسنی بندپی» رئیس
ســازمــان بهزیستی و سرپرست همین وزارتخانه.
اسامی دیگری همچون «سید تقی نوربخش» رئیس
سازمان تأمین اجتماعی « ،سید کامل تقو ینژاد»
مــعــاون وزیــر امــور اقتصادی و دارایـــی و رئیس کل
سازمان امور مالیاتی و حتی «بهروز نعمتی» نماینده
تهران و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز در فهرست
جایگزین های احتمالی ربیعی قرار دارنــد .در کنار
نامزدهای تصدی وزارت کــار ،این پایگاه خبری از
مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد ،اسماعیل
جلیلی مــعــاون پــارلــمــانــی کــربــاســیــان ،سیدکامل
تقو ینژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و محمد
خزاعیترشیزی ،دیگر معاون کرباسیان و رئیس کل
سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی
ایــران به عنوان جانشینان احتمالی کرباسیان در
وزارت اقتصاد یاد کرد.

▪سرنوشت شریعتمداری چه می شود؟

پایگاه خبری نامه نیوز نزدیک به اصالح طلبان همچنین
با اشاره به گمانه زنی ها درباره استعفای شریعتمداری
از وزارت صمت ،بــه نقل از یــک منبع آگــاه نوشت:
شریعتمداری در صــورت استعفا یک بار دیگر معاون
اجرایی رئیس جمهور خواهد شد و این اقدام تالشی
برایکاهشنقشاسحاقجهانگیریدربخشاقتصادی
دولت است.
▪آخوندی به بهشت می رود؟

یکی دیگر از گمانه زنی های منتشر شده در این رسانه
دربــاره تحوالت در دولــت ،جدا شدن عباس آخوندی
از کابینه است .این رسانه مدعی شده است که عباس
آخوندی به زودی کرسی وزارت مسکن و شهرسازی
را واگــذار خواهد کرد و به شهرداری تهران می رود تا
جایگزین سید محمدعلی افشانی در این سازمان شود.
▪احتمال انتصاب ربیعی به عنوان سخنگوی دولت؟

همچنین یــک منبع آگــاه در گفتوگو بــا فـــارس ،از
پیشنهاد دولت به علی ربیعی وزیر سابق تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی برای دو کرسی سخنگویی دولت و سفیر
ایــران در چین خبر داد و تاکید کــرد :هنوز جوابی از
سوی وی به دولت برای پذیرش یا رد این دو سمت داده
نشده است .همچنین یک منبع آگاه هم در گفت و گو
با باشگاه خبرنگاران درباره احتمال انتصاب ربیعی به
عنوان سخنگویی دولت اظهار کرد :این پیشنهاد به وی
مطرح شده ولی فعال موافقت نکرده و در حال بررسی آن
است .با این توصیفات باید منتظر ماند و دید در آینده ای
نزدیک شاهد تغییراتی اساسی در پاستور خواهیم بود یا
روحانی اصرار دارد با مهره های سابق خود اداره کشور
را ادامه دهد؟

با حضور مقامات امنیتی از
ایران ،روسیه ،چین ،هند و
افغانستان برگزار می شود

نشست امنیتی 5
جانبه در تهران
نشست دبیران و مشاوران امنیت ملی کشورهای
منطقه بــا عــنــوان گفت وگ ــوی امنیتی منطقه
ای با حضور ایــران ،روسیه ،چین ،هندوستان
و افغانستان در تــهــران بــرگــزار مــی شــود .این
نخستین نشست امنیتی در این سطح است که
بین کشورهای منطقه برگزار می شود و نخستین
میزبان آن نیز کشورمان اســت .این نشست در
حالی برگزار می شود که  20تیر ماه گذشته سران
سرویسهای اطالعاتی ایــران ،روسیه ،چین و
پاکستان در شهر اسال مآباد با هدف هماهنگی
برای مقابله با قدرت گرفتن داعش در افغانستان،
نشست چهارجانبه برگزار کردند و حتی گفته شد
که این نشست محرمانه به یک توافق نیز منجر شده
است .اکنون نشست امنیتی پنج کشور منطقه در
تهران گامی دیگر برای ایجاد همگرایی امنیتی
میان کشورهای منطقه در مقابله با کانون های
ناامنی به ویژه تروریسم تکفیری است .به گزارش
مهر ،نخستین نشست یک روزه دبیران و مشاوران
امنیت ملی کشورهای منطقه باعنوان گفت و
گوی امنیتی منطقه ای با حضور ایران ،روسیه،
چین ،هندوستان و افغانستان چهارم مهر (فردا)
در تهران برگزار می شود .در این نشست که به
ابتکار و میزبانی دبیرخانه شورای عالی امنیت
ملی جمهوری اسالمی ایران برگزار می شود ،راه
های مبارزه با تروریسم ،افراطی گری و تهدیدات
جدید تروریسم در منطقه غرب آسیا ،مورد بررسی
و تبادل نظر قرار می گیرد .در حاشیه این اجالس،
مقامات امنیتی شرکت کننده در نشست گفت
وگوهای دوجانبه نیز خواهند داشــت .باید دید
خروجی نشست های اخیر آیا می تواند به یک
پیمان امنیتی منطقه ای منجر شود؟

...
احزاب

در جلسه شورای هماهنگی جبهه اصالحات
تصویب شد:

مهلت  2هفته ای به احزاب برای ارسال
نظرات درباره پارلمان اصالحات
نشست شــورای هماهنگی جبهه اصالحات عصر روز
یک شنبه به ریاست داوود محمدی رئیس دوره ای این
شورا برگزار شد .براساس گزارش فارس ،در این جلسه
که قرار بود در خصوص پارلمان اصالحات ،جمع بندی
صورت بگیرد به دلیل ارسال نشدن نظرات احزاب در این
خصوص مقرر شد که احــزاب جبهه اصالحات ظرف دو
هفته نظرات خود را به شورای هماهنگی جبهه اصالحات
ارسال کنند .در همین زمینه علی صوفی ،دبیرکل حزب
پیشروی اصالحات هم در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران،
اظهار کرد :در جلسه یک شنبه شورای هماهنگی بحث
جدی درباره تصویب پارلمان صورت نگرفت ،اما مهلت
برای بررسی های بیشتر احزاب تمدید شد تا نظرات خود
را دراین باره ارائه دهند .صوفی تصریح کرد :تصویب طرح
پارلمان اصالحات در آینده ای دور صورت می گیرد ،زیرا
این کار حتما باید با دقت زیاد و نظر سنجی احزاب انجام
شود.
با این حال علی شفایی ،قائم مقام حزب اراده ملت در گفت
و گو با تسنیم درباره علت تصویب نشدن اساسنامه طرح
پارلمان اصالحات در جلسه شــورای هماهنگی جبهه
اصالحات اظهار کرد :این نظر شخصی آقای صوفی است
چراکه نظر بیشتر اعضای شورای هماهنگی این است که
پس از مهلت دو هفتهای که روز گذشته به احزاب داده شد،
هر چه سریعتر مقدمات تشکیل پارلمان اصالحات فراهم
شود  .وی اضافه کرد :در جلسه دیروز برخی از احزاب عضو
شــورای هماهنگی اعالم کردند که هنوز به جمعبندی
نهایی در قبال اساسنامه تنظیم شده توسط کمیته سیاسی
نرسیدند و معتقد بودند که باید فرصت بیشتری برای اعالم
نظر نهایی به احزاب داده شود .مقرر شد احزاب دو هفته
دیگر فرصت داشته باشند تا نظرات خود را به صورت کتبی
دراختیارشورایهماهنگیقراردهندتادفترسیاسیشورا
با جمعبندی این نظرات ،بار دیگر متن اصالح شده را به
صحن شورا بیاورد.
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