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••شهروند  -تعداد خودروهای ایران و ترکیه مساوی است؛
اما مصرف سوخت ایران  ١٠برابر ترکیه است .آنطور که
آمارها میگوید در صورتی که روند رشد مصرف بنزین به
همین صورت ادامه یابد ،در پایان سال  ٩٧میزان مصرف
بار دیگر به میزان تولید رسیده و در میانه سال  ٩٨یا ابتدای
سال  ٩٩بار دیگر همچون قبل از بهرهبرداری از پاالیشگاه
ستاره خلیجفارس ،تراز تولید و مصرف بنزین منفی شده
و خودکفایی بنزین که در پی سا لها تالش متخصصان
کشورمان بهدست آمده بود ،تحتالشعاع قرار میگیرد.
••شرق–پارسارئیسمرکزآمارایراندرنشستخبریخود
گفت :من بهعنوان رئیس مرکز آمار نمیتوانم آمار سفارشی
بخواهم یا مسئولی از من بخواهد ،الاقل از وقتی آمدم قسم
جالله میخورم مسئوالن باالدستی چنین انتظار یا سؤالی
نداشتند .دنیا  ۲۰سال پیش راجع به تعریف و طبقهبندی
آماری اختالفات خود را حل کرده است.
••آرمان  -احمد خرم وزیر راه دولت اصالحات در مصاحبه
با این روزنامه گفت :آقای آخوندی روی گنج طال نشسته
بود و پروژههای آن روی زمین مانده بود .در زمینه مسکن
مهر همگان شاهد هستند که باید سه سال پیش به اتمام
میرسید ،همچنان  ۴۰۰تا  ۵۰۰هزار واحد آن باقی مانده
است .طرح جامع مسکن کشور به شوخی گرفته شد و هنوز
تهیه نشده است.
••اعتماد  -علی مطهری در یادداشتی در این روزنامه
نوشت« :در مثال مناقشه نیست اما اگر در زمان قتل های
زنجیره ای در ایران ،ما رسانه های آزاد داشتیم آن فجایع یا
اتفاق نمی افتاد یا به آن شدت رخ نمی داد».
••وطن امروز – این روزنامه اذعان رژیم سعودی به قتل
خاشقچی را با تیتر «بله کشتیم!» منتشر کرد.
••ایران – چند روز پیش اسحاق جهانگیری در فراخوانی
به جامعه از مردم خواست که "به خاطر ایران با هم باشیم".
تقی آزاد ارمکی ،جامعهشناس در مصاحبه با ایران می
گوید« :این فراخوان خوب است اما کار آقای جهانگیری
نیست ،حتی کار کل دولت هم نیست».
••آرمان – زینی وند فرمانده سپاه دورود از دستگیری سه
نفر که قصد اخالل در تردد کامیونداران در جادههای این
شهرستان را داشتند ،خبر دادو گفت :برخی خودروها که
از سمت بروجرد یا از سمت ازنا و الیگودرز وارد شهرستان
دورودمیشدنددربعضینقاطموردحملهقرارمیگرفتند،
اما افــرادی قصد داشتند با سنگپراکنی مزاحم تردد
کامیونداران شوند که دستگیر شدند.
••فرهیختگان  -اختالفات آخوندی و روحانی بازیگر
دیگری هم غیر از این دو دارد؛ اکبر ترکان از همان ابتدا
که بارقههای اختالفنظر روحانی و آخوندی درخصوص
نوسازی بافت فرسوده نمایان شد ،یک پای ثابت همه
مناقشات میان این دو بود .در این میان حکم انتصاب اکبر
ترکان ،رئیس سابق سازمان نظام مهندسی کشور به سمت
مشاور رئیسجمهور در امــور هماهنگی نوسازی بافت
فرسوده فضای اختالفی موجود را وارد مرحله جدیدی
کرد؛ انتصابی که پیام خوبی به دنبال نداشت .این انتصاب
در حالی بود که وظیفه یادشده اساسا برعهده وزارت راه
و شهرسازی است و اگر قرار باشد فردی به رئیسجمهور
درخصوص پیشرفت نوسازی بافتهای فرسوده مشاوره
بدهد ،آن فرد شخص وزیر راه و شهرسازی است نه ترکان.

...

انعکاس
••اعــتــدال نوشت  :نماینده مــردم تــهــران در مجلس
درخــصــوص مشورت نکردن دولــت در معرفی وزیــران
پیشنهادی به شدت انتقاد کرد .فاطمه سعیدی نماینده
اصال حطلب تهران در صفحه توئیتر خود نوشت :چهار
وزیر معرفی شدند .نه از زنان و نه از جوانان هیچ استفادهای
نمیشود .دولت خود را بینیاز از مشورت میداند و در
عوض گله میکند که چرا مجلس همراه نیست!
••رجانیوز نوشت  :جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه
تهراندرنامهایسرگشادهبهعباسآخوندیازویخواست
در جمع دانشجویان حاضر شود و به سواالت در خصوص
پنج سال سکان داری ناکارآمد خود در این وزارتخانه پاسخ
دهد.جامعه اسالمی دانشجویاندانشگاه تهران اعالم کرد
:آمادگی خود را برای برپایی این محاکمه و دادن فرصت و
تریبون به شما جهت پاسخ گویی و دفاع از عملکرد و اندیشه
های خود اعالم می کنیم و البته امیدواریم با تصمیم به دور
از منطق لوله کردن و شکایت ،پاسخ گو باشید.
••اعــتــدال نوشت  :فــرشــاد مومنی گفت  :تــعــدادی از
اقتصاددانان طی چند ماه اخیر دو نامه به رئیسجمهور و
سران قوا نوشته بودند .انتظار طبیعی ما این بود که آقای
رئیس جمهور حتی اگر عالقه مند به کارهای نمایشی
شبیه رئیس جمهور قبلی است ،اولویت را به آن دهد که به
مناسبت آن نامهها یک دیدار رو در رو وجود داشته باشد.
این کار انجام نشد تا این که روز شنبه گذشته به ما اطالع
دادند که باید برای جلسهای در روز دوشنبه آماده شویم.
وقتی ما از موضوع جلسه پرسیدیم ،معلوم شد که هیچ
برنامه و هدف مشخصی از سوی برگزار کنندگان در کار
نیست .بنابراین برداشت ما این بود که گویی هدف اصلی
یک اقدام نمایشی است.
••عصرایران مدعی شــد :  مــاجــرای تصویب و تأیید
پیوستن ایران به اف.ای .تی .اف یا اعالم و قبول اجرای
توصیههای گــروه ویــژه اقــدام مالی نشان میدهد روند
قانون گذاری در ایران از حالت عادی خارج شده است.
به صورت عادی و در کشورهای مختلف ،پارلمان تصویب
میکند و اگر مجلس سنا داشته باشند به تأیید آن مجلس
هم میرسد و در نهایت بسته به این که نظام مشروطه باشد
یا غیر مشروطه امضای نهایی هم دریافت میشود.مجلس
شورای اسالمی ،شورای نگهبان ،هیئت عالی نظارت بر
سیاست های کلی ،مجمع تشخیص مصلحت نظام و تازگی
ها شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و چون موضوع
امنیتی هم هست شورای عالی امنیت ملی و در موارد دیگر
البد شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای
مجازی هم به صحنه می آیند.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
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در برهه ای برخی روزنامه های اصالح طلب خطاب به
جهانگیری نوشتند که استعفا کند و از دولت خارج شود
اما واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در واکنش به این
پیشنهادها گفت« :کسانی که چنین حرف هایی را در
جامعه می زنند ،نه خیرخواه آقای جهانگیری هستند ،نه
خیرخواه دولت ...هیچ اختالفی میان آقای جهانگیری
با دولت ،وزیران یا شــخص آقای روحانی وجود ندارد».

تازههای مطبوعات

▪جهانگیری :همه آن چه را که میدانم نمیگویم

انتقاد صریح جهانگیری اختالف های پشت پرده کابینه را رسانه ای کرد

رونمایی ازاختالفات درپاستور

دیروز اظهارنظرهای صریح دو چهره سرشناس دولت،
باردیگر اختالف هــای داخلی پاستور را به رسانه ها
کشاند .مسئله ای که از سوی برخی تحلیل گــران به
دفتر رئیس جمهور و اختالف دیدگاه های بین «محمود
واعظی» رئیس دفتر روحانی و «اسحاق جهانگیری»
معاون اول رئیس جمهور منتسب می شود .تحلیلی که
حدود یک سال است هر ازگاهی در رسانه ها مطرح می
شود .این بار اما مسئله خیلی صریح تر مطرح شده است.
روز گذشته «محمد شریعتمداری» وزیــر سابق صمت
که از سوی رئیس جمهور برای وزارت کار معرفی شده
است جمالت انتقادی صریحی مطرح کرد« :هیچ جایی
دیگر من را به کار نگیرید زیرا اگر شرایط مهیا نباشد
نمی توان کار کرد» .شریعتمداری این جمله را خطاب
به اسحاق جهانگیری گفته است .البته جهانگیری که
دومین مقام اجرایی کشور است نیز خود با لحنی انتقادی
گفت که «من تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم را
نداشتهام ،پس از من انتظار نداشته باشید که وکیل و وزیر
را تغییر دهم» .برخی سایت ها از این جمله جهانگیری به
عنوان «اولین افشاگری جهانگیری ازسطح اختیاراتش
در دولت» یاد کردند .گزارش خبری خراسان درباره این
تحوالت و تحلیل های مرتبط با آن را بخوانید.

▪شایعات قبلی تایید می شود؟

اواسط تیرماه امسال ،در بحبوحه نقدها به دولت برای
تغییر در تیم اقتصادی اش ،برخی منابع خبری مدعی
استعفای اسحاق جهانگیری شدند از جمله پایگاه خبری
اصالحطلبانتخابکهمدعیشدهبوداسحاقجهانگیری
چند بار از سمت خود استعفا کرده است .ادعایی که البته
بعدا تکذیب و از سوی یک منبع آگاه در ریاست جمهوری
«خبرسازی های دروغین و غیرواقعی و موهوم» «به امید
ایجادفضابرایانتخاباتآینده»و«حرکتدرمسیرخواسته
بیگانگان» توصیف شد .سایت انتخاب در آن برهه مدعی
شده بود« :جهانگیری معتقد است هیچ کاره است و عموم
اختیارات در دستان واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور
است» .همان زمان سایت آفتاب نیوز که برخی آن را به
نوعیوابستهبهحزباعتدالتوسعهیعنیحزبمحمدباقر
نوبخت می دانند ،گزارشی با تیتر «پشتپرده تالشهای
ریاکارانه کارگزارانیها علیه دولــت؛ سهمخواهی یا
پوشاندن درگیری درون حزبی؟» علیه حزب کارگزاران
کار کرد و تلویحا انتقادهای صریحی به جهانگیری مطرح
کرد .این بحث ها البته مربوط به این ماه های اخیر نیست
و سال گذشته نیز برخی شایعات درباره اختالف در دولت
و حتی استعفای جهانگیری تکذیب شــده بــود .حتی

خبرمرتبط

واکنش کاربران فضای مجازی به جمالت جهانگیری
اظهارات صریح اللهجه جهانگیری مبنی بر این که «تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم را نداشتهام» دیروز در
فضای مجازی بازتاب گسترده ای داشت.کاربران در توئیتر نیز به بیان واکنش های خود درباره این موضوع پرداختند
که در ادامه برخی از این توئیت ها آمده است:
* آقای جهانگیری اختیار نداری؟ کاری نداره استعفا بده
* گفتن این که منشی ام رو نمی تونم عوض کنم فقط ضعف شمارو نشون میده
* افشاگری_جهانگیری واکنش به چه تحوالتی در دولت است؟
* آیا جهانگیری قصد خداحافظی از دولت را دارد؟آیا واعظی قرار است جای جهانگیری را بگیرد؟
* پس افتخار واگذاری رانت  18میلیارد دالری جهانگیری به یک سوم یا یک چهارم قیمت واقعی را به پای چه کسی
باید نوشت؟
* روحانی رسما دولت راملک طلق واعظی کرده است.
* بــدون اصالح ساختاری صمت ،کل آن را تقدیم واعظی کرده و گزینههای اقتصادی را به نوبخت بخشیده.
شریعتمداری را هم با اطمینان از رای نیاوردنش معرفی کرده ،تا بعد کار را به واعظی واگذار کند.
* آقای جهانگیری بهتر نیست شما هم استعفا کنید؟قطع به یقین می دانم درباره معرفی وزرای ترمیمی با شما اصال
مشورت نشده است ....برای چه در چنین دولتی می مانید؟خفت و خواری تا به کی؟
* آقای جهانگیری اگر توانایی عوض کردن منشی خود را ندارید ،چگونه می خواهید وضعیت اقتصاد را عوض کنید؟
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با این حال ظاهرا ،اسحاق جهانگیری کمی صراحت
بیانش را بیشتر کرده است .او دیروز اگرچه در مراسم
روز ملی صادرات سخن می گفت اما به صراحت نقدهای
جنجالی هم مطرح کرد که آشکارا به اختیارات او در
دولت تنه می زند .به گــزارش فارس و انتخاب ،معاون
اول رئیسجمهور اظهار کرد « :ما در کشور در این شرایط
مدیر ریسکپذیر میخواهیم و دست من ،قلم و کاغذی
نیست که کسی را برکنار کند ،این در حالی است که من
تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم را نداشتهام،
پس انتظار نداشته باشید که وکیل و وزیر را تغییر دهم».
وی با بیان این که به آقای شریعتمداری قول داده بودم در
این روز شرکت کنم ،گفت :امروز شرایط حضور نداشتم
ولی زمانی که در اخبار شنیدم این جلسه با حضور بنده
برگزار میشود ،آمدم تا تعبیر و تفسیری از این جلسه
نشود ...وضعیت خاصی را در شرایط کنونی اقتصاد
تجربه میکنیم و نمیتوانیم غیرصادقانه صحبت کنیم .
اما همه آن چه را که میدانم نمیگویم ،زیرا گفتن برخی
مسائل در شرایط فعلی به صالح کشور نیست».وی در
عین حال در اشاره ظریفی مسئولیت اوضاع اقتصادی
را هم متوجه شخص روحانی دانست و گفت « :در دور
اول رئیسجمهور اولویتش را موضوع برجام قرار داد
و من بیشتر به مسائل اقتصادی رسیدگی میکردم و
امروز رئیسجمهور برای مسائل اقتصادی بیشتر وقت
میگذارد».جالب این که جهانگیری در جلسه اخیر
روحانی با اقتصاد دانان هم حضور نداشت .
▪شریعتمداری :من را درهیچ جای دولت با این شرایط
به کار نگیرید

به گزارش تسنیم ،محمد شریعتمداری وزیر سابق صمت
نیزکهدیروزازسویرئیسجمهوربهعنوانوزیرپیشنهادی
کار به مجلس معرفی شده است ،در این جلسه با برشمردن
مشکالتی که پیش روی تصمیم گیری های مدیریتی قرار
دارد خطاب به معاون اول رئیس جمهور گفت« :هیچ جای
دیگری من را به کار نگیرید زیرا اگر شرایط مهیا نباشد نمی
توان کار کرد ».وی همچنین اظهار کرد« :در دولت باید
مدیران خائن بترسند اما مدیر خادم نباید بترسد و باید
بتواندبرایرفعمشکالتابتکارعملبیشتریداشتهباشد
اما در این شرایط هیچ مدیری حاضر نمی شود امضا کند و
همه امور به سمت وزیر ختم می شود».

▪عبدا ...ناصری :فرصت طالیی جهانگیری برای
استعفا از بین رفته است

ایناظهاراتصریحواکنشهاوتحلیلهاییرادرپیداشت

و به نظر می رسد دامنه این واکنش ها و تحلیل ها بیشتر نیز
خواهد شد .در همین باره غالمحسین کرباسچی دبیرکل
حزب کارگزاران سازندگی دیروز به اظهارات جهانگیری
اشاره کرد و گفت :اگر من بهجای جهانگیری بودم که حتی
نمیتوانستم منشی خودم را هم تغییر دهم ،یک روز هم در
کابینه نمیماندم.روز گذشته عبدا ...ناصری ،تحلیل گر
اصالح طلب نیز به انتخاب گفت :همان زمانی که تغییراتی
در دفتر رئیس جمهور به وجــود آمد و صحبت از کاهش
اختیارات آقای جهانگیری شد ،می شد این صحبت ها را
مطرح کرد .اما اکنون فرصت طالیی که جهانگیری می
توانست استعفا کند از بین رفته است .ناصری تاکید کرد:
اکنون نگاه مردم به گونه ای است که این اظهارات چیزی
را تغییر نمی دهد و باور اجتماعی را دربــاره این که آقای
جهانگیری،اختیارتغییریکمنشیرانداشتهباشد،تقویت
نمی کند .در واقع افکار عمومی نمی تواند این موضوع
را بپذیرد .ناصری درباره این که آیا اظهارات جهانگیری
هشداری به دولــت بــود ،گفت« :آقــای واعظی نسبت به
روســای دفتر رئیس جمهور در دولت های گذشته به جز
یکیدومقطعماننددولتدومآقایاحمدینژاد،اختیارات
فوق العاده ای دارند که در  40سال گذشته بی سابقه بوده
است ».ناصری یک ماه پیش در روزنامه اعتماد نوشته بود:
«درگیری لفظی اخیر اعتدال و توسعه با کارگزاران حامل
یک پیام و آن افزایش اختالف میان محمود واعظی از
اعتدال و توسعه و اسحاق جهانگیری از کارگزاران است.
مبادله بیانیه میان کارگزاران که دربین احزاب اصالحطلب
نزدیکترین حزب به روحانی است و اعتدال و توسعه که
پایگاه حسن روحانی است منطقی جز این ندارد زیرا با این
بیانیهپراکنیها نه تصمیمی عوض میشود و نه هیچ یک از
افراد صاحب مسند در دولت می شوند».
▪علی صوفی :واعظی به دنبال کم رنگ کردن نقش
جهانگیری در دولت است

به گزارش باشگاه خبرنگاران ،علی صوفی ،وزیر تعاون
دولــت اصالحات و فعال سیاسی اصــاح طلب ،نیز با
اشاره به جلسه اخیر رئیس جمهور با اقتصاددانان ،غیبت
جهانگیری در این جلسه را «مصداق کم رنگ شدن نقش
معاون اول در دولــت» دانست .وی تصریح کرد :جای
تعجب اســت که در جلسه روحــانــی با اصال حطلبان،
واعظی به جای جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهور
حضور یافته است.اکنون باید دیــد با اظهارنظرهای
صریحی که دیــروز شاهد بودیم ،تغییری جدیدتر در
آرایش دولت ایجاد می شود وآیا رئیس جمهور می تواند
از قدرت خود برای پایان دادن به این اختالفات که ظاهرا
مسئله اصلی کشور یعنی معیشت مردم را به حاشیه برده
استفاده کند و به این اختالف های سیاسی به نفع مردم
و کشور پایان دهد؟ یا بازهم مانند گذشته شاهد تکذیب
های پرطمطراق خواهیم بود و دوباره چندماه بعد روز از
نو روزی از نو؟ پاسخ به این سوال را شاید فقط سکان دار
پاستور می داند البته اگر بخواهد همه توان دولت را روی
مسئله اصلی کشور متمرکز کند.

...

گزارش خبری
ارزیابی  3چهره اصالح طلب از
عملکرد شورای عالی سیاست گذاری
فائقی-نخستینجلسهشروعبهکاردورسومشورایعالی
سیاست گذاری در حالی برگزار شد که اعتراض برخی از
چهره های اصالحطلب را به دنبال داشت  .به گزارش ایلنا،
دراینباره منتقدانمعتقدندکهنهتنهاساختارترمیمنشده
است که عدهای نیز بی هیچ ضابطه ای با عنوان چهره ملی
وارد شورا شدهاند.با وجود این انتقادها ،اصالح طلبان
شورای عالی سیاست گذاری را در برخی عملکردها موفق
می دانند اما تاکید دارند که باید نواقص و نقاط ضعف شورا
برطرف شود .دراین باره اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی
حزب اعتماد ملی در گفتوگو با ایلنا ،با بیان این که باید به
این سوال پاسخ دهیم که عملکرد شورای عالی در این مدت
به چه نحوی بوده است ،تصریح کرد :نباید فراموش کنیم
که در دو انتخابات گذشته همین شورای عالی توانست
اصالحطلبانرابه طورنسبیبه قدرتبازگرداند.وی افزود:
معتقدم کسانی به دنبال مطرح کردن پارلمان اصالحات
هستند که حذف شورای عالی را به عنوان دستور کار خود
قرار دادند .وی ادامه داد :موازیکاری نتیجهای جز اتالف
وقت ،انرژی و سرمایه ندارد .آقای خاتمی نباید از شورای
عالی عقبنشینی کنند بلکه باید کمک کنند نواقص و
عیوببرطرفشود؛پارلماناصالحاتکاررادشوارمیکند
و اختالفات را نیز بیشتر خواهد کرد .احمد حکیمیپور نیز
در گفتوگو با ایلنا بیان کرد :شورای عالی سیاست گذاری
به رغم دستاوردهایی که برای اصالحطلبان داشته دارای
ساختاری ناقص ،ناکارآمد و غیرشفاف است ؛ به این معنا
که در هر فرایند حق عدهای تضعیف میشود .وی در عین
حالگفت:شورایهماهنگیجبههاصالحاتهنوزتصمیم
قطعی برای آغاز به کار ساختار جدید نگرفته است و ما تابع
جمع و شورای هماهنگی جبهه اصالحات هستیم .قطعا از
دل بحثهای صورت گرفته در شورای هماهنگی پارلمان
اصالحات شکل میگیرد .از سوی دیگر حجت االسالم
موسوی الری عضو شورای عالی سیاست گذاری درباره
نقدهابهاینشوراگفت:مابایدارتباطتنگاتنگتریباداخل
مجلس میداشتیم و تبادل تجربه میکردیم و از حضور
فراکسیون در مجلس بهره بیشتری میبردیم ،اما متأسفانه
کمکاری شد و بخشی از این کاستیها متوجه شورای عالی
سیاستگذاری است.موسوی الری افزود :توجیه اعضای
شورای عالی این است که نمایندگان باید مستقل باشند نه
این که احساس کنند گروهی نقش پدرخوانده را برای آنها
بازیمیکنند.عموم ًاارتباطاحزابعضوشورا،درحددیدار
و گفتوگو با کاندیدای خودش بوده و این ضعفی است که
وجود دارد.

وزارت کشور عراق خبر داد

خنثی شدن طرح داعش برای نفوذ به ایران ،ترکیه و برخی کشورهای اروپایی

یک مسئول عراقی اعالم کرد که جنگنده های روسی با
کمک یک گروه اطالعاتی وابسته به وزارت کشور عراق
توانستند برنامه داعش برای نفوذ به ایران ،ترکیه ،عراق و
برخی کشورهای اروپایی را خنثی کنند.به گزارش ایسنا
به نقل از خبرگزاری «اس ان جی» عراق  ،ابو علی البصری،
رئیس گروه اطالعاتی الصقور و مدیر کل اطالعات و مبارزه
با تروریسم در وزارت کشور عراق اعالم کرد این گروه
اطالعاتی( الصقور) که در گروهک های تروریستی نفوذ
کرده است اطالعاتی درباره نشست ها و تحرکات گروهک
تروریستی داعش به ائتالف چهارگانه عراق ،سوریه  ،ایران
و روسیه داده است .وی افزود  :تروریست ها برای انجام

عملیات تروریستی در ترکیه  ،ایران و استان سلیمانیه
برنامه ریزی میکردند.البصری در ادامه گفت :حمالت
هواییمتعددیکهجنگندههایروسیبنابراطالعاتیکه
گروه اطالعاتی الصقور رصد کرده بود ،برنامه های داعش
را برای نفوذ به ایران  ،عراق  ،ترکیه و برخی کشورهای
اروپایی وهمچنینانجامعملیاتدررقهوالبوکمالسوریه
که مقر داعش هستند خنثی کرد .مسئول عراقی افزود:
این گروه اطالعاتی وابسته به وزارت کشور عراق توانست
در خطرناک ترین دیــوار امنیتی داعــش نفوذ و ده ها
عملیات تروریستی را که ممکن بود خسارت های جانی
و مالی در مناطق امن به دنبال داشته باشد خنثی کند.
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