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 بازی سیاسی با کارت بابک زنجانی 
یا بازی مافیایی علیه زنگنه؟ 

هفته 
پرحاشیه 

شیخ الوزرا

سياست 2

»در ادامــه جلســاتی که بــا حضــور نمایندگان 
دســتگاه های ذی ربط برای تبادل نظر درباره مســائل 
مرتبط بــا پرونده در زنــدان و با حضور بابــک زنجانی 
برگــزار می شــود، چهارشــنبه اول خــرداد ۹۸ نیز 
جلســه ای تشــکیل شــد که در آن جا آقــای زنجانی 
 ادعا کــرد اســتیضاح آقــای زنگنــه در مجلس رأی 

خواهد آورد.«
این اظهارات دیروز اصغر هنــدی، نماینده حقوقی 
وزارت نفت است. او این حرف ها را پس از آن زد که شایع 
شده وزیر نفت از ســوی بابک زنجانی تهدید شده است. 
هندی این تهدیدات را تایید کرد و ادامه داد که زنجانی 
در جریان این تهدیدات به زنگنه گفته است: »به زودی 
جای ما با هم عوض خواهد شــد و من آزاد و شما زندانی 

می شوید!«...

گزارش میدانی »توسعه ایرانی« از حال وهوای شب های ماه رمضان

زندگی شبانه تهران؛ سالی یک ماه
شهرنوشت 6

ســخنگوی دولت در اولین یادداشت خود 
پس از پذیرش این مسئولیت بر همدلی برای 

توسعه گفت وگوی دولت و ملت تاکید کرد.
به گزارش ایســنا، در اولین یادداشت علی 
ربیعی بعد از پذیرش ســخنگوی دولت که با 
عنوان »همدلی برای توسعه گفت وگوی دولت 

و ملت« منتشر شده آمده است:
بار ســنگین وزارت که از دوشم برداشته 
شــد، وقتم را صرف تحقیقات دانشــگاهی و 
فعالیت های مدنی در حوزه مقابله با فقر کردم. 
ادای دین به ایرانیان، ارتقای ارتباطات دولت، 
تقویت ســرمایه های اجتماعی و پاسخگویی 
به اعتمــاد رئیس جمهور باعث شــد دعوت 
ایشــان برای قبول مســئولیت سخنگویی 
دولت را با بیــم و امید بپذیــرم. معتقدم هر 
 کســی بتواند حتی گره  کوچکی بگشاید باید 

به میدان بیاید.
دوســت دارم ســال ها تجربه ام در زمینه 
ارتباطات و رســانه، ارتباط گیــری با مردم و 
اقشــار مختلف، و تجربه مدیر ارشــد دولتی 
بودن را به کار بگیرم تا در خلق سخن جدید و 
سخنگویی که رابط دولت و ملت باشد، به کار 
بگیرم. می خواهم ســازماندهی مناسب تری 

در نظام اطالع رســانی دولت ایجــاد کرده و 
رابطه دولت و ملت را بســیار بیش از گذشته 
دوسویه کنم. دولت و ملت به گفت وشنودی 
مستمر ســخت نیازمندند. امید، راه حل ها و 
چشم اندازهای روشن از دل گفت وگو و نه قهر 
و عدم ارتباط، سر بر می آورند. سعی می کنم 
هم زمان سخنگوی دولت و ملت باشم. من به 
تنهایی هیچ کاری از پیش نخواهم برد و فقط 
اگر همه ایرانیان، به ویژه همکاران رسانه ای، 
نخبگان اجتماعی، سیاســی، پژوهشگران، 
فعــاالن سیاســی و اجتماعی یاریــم کنند، 
می توانــم تالش کنم واســط خوبــی برای 
گفت وگوی دولت و ملت باشم، اطالع رسانی 
را دقیق تر و شــفاف تر ســازم و راه رسیدن به 
تفاهم و همدلی را هموارتر کنم. دســت همه 
ایران دوســتان، اصحاب رســانه، موافقان و 
منتقدان دولت، دوست داران ملت و آن هایی 
را که چشم و دل در گرو عزت و اعتالی ایران و 
جمهوری اسالمی ایران دارند به گرمی و برای 

همکاری می فشارم.
شما هم می توانید نظرات خود را با نشانی 
الکترونیــک a.rabiei@iripo.ir برایم 

ارسال کنید.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، 
گفت: مجلس با نگاه فرصت سوزانه  ای که بر آن 
حاکم است، ناخواسته از رانت حمایت می کند 
و فشار را به اســم حمایت از ضعفا بر دوش آنها 
می گذارد. مجلس دچار خودشــیفتگی شــده 
است و تصورش این اســت که به نفع ضعفا قدم 
برمی دارد؛ این در حالی است که اگر مجلس واقعا 
می خواهد قدمی برای ضعفا بردارد، باید در حوزه 
اقتصادی قوانین شجاعانه وضع کند؛ قوانینی که 
دولت را تشویق کند، از دســت بردن در خزانه و 
استقراض، دست بردارد. حسن صادقی در گفتگو 
با خبرنگار ایلنا، نمونه ای برای ادعایش می آورد: 
دولت باید کســری منابعش را با افزایش قیمت 
فراورده های نفتی تامین کند اما مجلس چنین 
اجازه ای را نمی دهد، دولت هم از سر ناچاری به 
ذخایر ارزی دســت می اندازد. دولت این کار را 
می کند تا کســری منابع خود را جبران کند. در 
واقع ناچار است که با فروش دالر در بازار این کار را 
انجام دهد. دولت باید از این کار واداشته می شد؛ 
کاری بسیار خطرناک، خطرناک از این جهت که 
حجم نقدینگی افزایش یافته اســت. نقدینگی 
انباشته با یک تکان کل اقتصاد را فرومی ریزد. در 
چنین شرایطی چرا دولت باید دچار دست بردن 
در خزانه و فروش دالر در بازار آزاد شود؟ مشاور 
وزیر صنعت، معدن و تجــارت در امور کارگری، 
افزود: از این ناحیه چه گروهی محکم ترین ضربه 
را می  خورد؟ فقرا. چه گروهی بیشترین سود را به 
جیب می زند؟ اغنیا؛ یعنی کسانی که بیش از همه 
بر سفره توزیع رانت نشســته اند. چه نهادی این 
شرایط را پیش آورده است؟ مجلس؛ مجلسی که 
بهترین بازه زمانی را برای افزایش پلکانی قیمت 
فراوده های نفتی از دســت داد. وی با بیان اینکه 
مجلس در این مورد گارد بسته گرفت تا راه را بر 
دولت ببندد، گفت: اینگونه دولت مجبور شــد 
به بدترین ســناریو ممکن تن دهد که در نتیجه 
آن فرودســتان، تولیدکنندگان، شاغالن مزد و 
حقوق بگیران، بیکاران و... گرفتارتر شدند. افراد 

رانتخوار هم ثروتمند شدند؛ افرادی که بر مرکب 
ثروت اندوزی ســوار هســتند، در قالب امالک، 
مســتغالت و کاالهای ماندگار. مجلس باید به 
خاطر این موضوع مواخذه شود. اما همین مجلس 
هم امروز در مقابل تفکیــک وزارتخانه صمت و 
استقالل وزارت بازرگانی برای جبران مافات گارد 
می گیرد. رئیس اتحادیه پیشکســوتان جامعه 
کارگری با طرح این پرســش که چرا مجلس با 
تفکیک وزارتخانه ها مخالفــت می کند، افزود: 
به این خاطر که دارند در ایــن فضا از دولت و وزرا 
امتیاز می گیرند. این فضا البته فضای بلبشــو و 
چنددستی اســت؛ در واقع آب گل آلودی است 
که نمایندگان از آن ماهی می گیرند. وی تصریح 
کرد: چه ها که با مستضعفان و قشر محروم جامعه 
نکردند. فشار را بر دوش طبقه ضعیف وارد کردند و 
صندوق های پرپول ثروتمندان را پرپول تر کردند. 
به همین دلیل اگر امروز عدالت در توزیع کاالهای 
اساسی را شاهد نیستیم نشات گرفته از نگاه دگم 
و تنگ نظرانه مجلس نشینان است؛ نشات گرفته 
از آشفته بازار عریض و طویل وزارتخانه هاست؛ 
وزارتخانه هایی که دولت هــا نمی توانند آنها را 

اداره کنند.
 کاالهای وارداتی برای توزیع 

به دست بخش خصوصی خرِده پا برسد
وی با بیان اینکه کاالهــای وارداتی باید برای 
توزیع به بخش خصوصی خرِده پا برسد، نه دالالن 
شــبکه توزیع با آن انبارهای وسیعشان، گفت: 
اینگونه بخش خصوصی خرده پا که عامل توزیع 
است، ورشکسته نمی شود. ما دیگر نباید  در حوزه 
حمایت از توزیع کنندگان خرد و شبکه ســازی 
درجا بزنیم. صادقی با بیان اینکه در این راه باید 
از تجربه ها استفاده کنیم، گفت: ما افرادی مانند 
بهزاد نبوی، خانواده بادامچــی، خانواده توکلی  
که تجربه کافی در توزیع کاالهای اساسی و باال 
بردن سطح رضایت مندی مردم دارند را داریم. با 
ورود دوباره آنها به این شبکه جلوی رانتخواری و 

سرمایه داران نوکیسه گرفته می شود. 

میترا اســتاد همســر دوم محمدعلی نجفی 
شهردار سابق تهران به قتل رسید.

به گزارش »انتخاب«؛ شــهریاری سرپرست 
دادسرای امور تهران، از قتل همسر دوم محمدعلی 
نجفی شهردار سابق تهران به اسم میترا نجفی خبر 
داد. براساس اطالعات موجود همسر نجفی که زن 
جوانی بود در خانه مسکونی خود در منطقه سعادت 
آباد به قتل رسیده است. شهریاری درباره آلت قتاله 
گفت: این زن جوان به علت اصابت گلوله در خانه اش 
به قتل رسیده است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: 
مستنداتی از صحنه قتل همسر شهردار اسبق تهران 
جمع آوری شده اســت. غالمحسین اسماعیلی، 
ضمن تایید خبر قتل همسر دوم محمدعلی نجفی 
گفت: در حال حاضر بازپــرس ویژه قتل در محل 
صحنه وقوع قتل هستند. وی ادامه داد: همچنین 
اکیپ های مربوط به کشف جرم، پزشکی قانونی 
و پلیس آگاهی نیز در محل هستند و مستنداتی 
هم جمع آوری شده است. سخنگوی قوه قضائیه 
در خصوص خبر دستگیری شهردار اسبق تهران در 
این رابطه هم گفت: بنده از این موضوع اطالعی ندارم 
اما می دانم تاکنون شخصی به عنوان متهم این قتل 

دستگیر نشده است.
 نجفی: پرونده قتل همسرم 

در حال بررسی است
شهردار سابق تهران در خصوص قتل همسرش 
گفت: پرونده قتل همسرم در حال بررسی از سوی 

مرجع قضایی است.
محمدعلی نجفی شــهردار ســابق تهران در 
گفت وگو با فارس درخصوص قتل همسرش گفت: 

این پرونده در حال بررسی است.
وی در خصوص اینکه آیا ایشان با فرد یا افرادی 
درگیری داشــته است یا شــما به فردی مظنون 

هستید، گفت: اجازه بدهید تحقیقات انجام شود.
 میترا نجفی با 5 گلوله به قتل رسیده است

به گزارش الف با حضور سرپرســت دادسرای 
جنایی در محل، تحقیق در خصوص مرگ میترا 
نجفی همسر دوم شهردار سابق تهران که با اصابت 

5 گلوله به سینه جان باخته است آغاز شد . بررسی 
های اولیه نشان می دهد عامل یا عامالن این جنایت 
پس از اطالع از تنها بودن مقتول در خانه، وارد محل 
سکونت او در برج میترا در سعادت آباد شده و او را به 

قتل رسانده اند.
در این ارتباط تیم جنایی و تشــخیص هویت 
تحقیق از نجفی شهردار سابق و همسایه ها را آغاز 
کرده و با بازبینی دور بین های مدار بســته پلیس 
آگاهی در جستجوی سرنخ هایی برای راز گشایی 
از این جنایت که به احتمال فراوان به انگیزه انتقام 

صورت گرفته را آغاز کرده است.
یک مقام آگاه در ارتباط با این جنایت به خبر نگار 
الف گفت: در حال حاضر قاضی ویژه قتل تهران به 
همراه تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی در محل 
جنایت ســرنخ های مربوط به این جنایت را جمع 
آوری کرده و برخی از تحقیقات نیز نشان از ردپای 

قاتل دارد. 
رئیس پلیس تهران: قاتل همسر نجفی 

شناسایی شد
رئیس پلیس تهــران بزرگ گفت: بر اســاس 
اطالعات به دست آمده قاتل همسر نجفی شهردار 

اسبق تهران شناسایی شد.
به گزارش مهر، سردار لطفی در خصوص آخرین 
وضعیت شناسایی قاتل همسر شهردار اسبق تهران 
گفت: در بررسی های فنی و آثار و ادله جمع آوری 
مظنونیت ما به فرد خاصی رسیده است. وی افزود: تا 

این لحظه کسی دستگیر نشده است.
ســردار لطفی از متواری بودن قاتل خبر داد و 
گفت: طبق یافته های ما منظون تحت منظورپلیس 

فراری است.
میترا استاد همســر دوم نجفی، صبح امروز در 
خانه ای مسکونی در منطقه سعادت آباد تهران به 
قتل رسید. به گفته سرپرست دادسرای امور جنایی، 
زن دوم محمدعلی نجفی با ضــرب گلوله به قتل 
رسیده است. بر اساس اطالعات به دست آمده قاتل 
همسر نجفی شهردار اسبق تهران لحظاتی پیش 

شناسایی شد.

خبرخبرخبر

علی ربیعی :

دولت و ملت به گفت وشنودی 
مستمر سخت نیازمندند

حسن صادقی در گفت وگو با ایلنا:

 بر مجلس نگاه فرصت سوزانه 
حاکم است 

یک منبع آگاه:

 انگیزه قتل همسر دوم  نجفی 
شخصی است


