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تازههای مطبوعات
••شــرق – در حالی که دو سال از تصویب
قانون انتشار دستمزد مدیران می گذرد،
انــتــقــال مسئولیت ســامــانــه جمع آوری
اطالعات دستمزدی مدیران و کارکنان
دولت از سازمان امور اداری و استخدامی
به خزانه داری کشور گره این جدال را کورتر
کرده است  .
••صبح نو – محسن مهدیان در یادداشت
این روزنامه با اشاره به فراخوان قالیباف برای
حضور جوانان در انتخابات مجلس نوشت:
آیا می شود شب انتخابات با اتکا به روابط
محفلی ریــش سفیدهای سیاسی لیست
بست .مردم کجا هستند؟ فقط باید اعتماد
کنندورأیدهند؟...اینفراخوانیکلیست
نیستبلکهقدرتسازیبرایلیستهاست.
••فرهیختگان – ای ــن روزن ــام ــه دربـــاره
درآمــدزایــی موسسات کنکور در تهران
نوشت :اگر دانش آمــوزی بخواهد از تمام
بسته کنکور با کالس های خصوصی بهره
ببرد چیزی حدود  ۴۰۰میلیون هزینه دارد.
••آرمان – ایرانیان در هر روز  8تا  10میلیارد
تومان برای سیگار هزینه می کنند.
••کــیــهــان  -صــبــح یـــک شــنــبــه حسین
شریعتمداری برای تفهیم اتهام درباره ۲۷
شکایت مطرح شده علیه کیهان به دادسرای
فرهنگورسانهرفت.شریعتمداریدرجلسه
یک شنبه درباره  ۹فقره از  ۲۷شکایتی که
علیه کیهان مطرح شده بود تفهیم اتهام و
ادامه رسیدگی به جلسات بعد موکول شد.
••ایـــران – حسین مرعشی عضو حزب
کارگزاران در واکنش به اظهارات محسن
هاشمی دربــاره زیست شبانه گفت :آقای
هاشمی می تواند فقط درباره فرزندان خود
تصمیم گیری کند.
••جــوان  -سایه رحمتی ،دختر مشهدی
شعبده بازی که این روزها در فضای مجازی
معروف شده ،میگوید که مسیح علینژاد
چندبار از او دعوت کرده تا در برنامهاش از
محدودیتها در ایــران بــرای زنــان بگوید.
او از ماجراهایش با مسیح علینژاد در پنج
ســال گذشته میگوید« :علینژاد وقتی
عکسهای من در فیسبوک را دید به من
پیام داد که میخواهد از عکسهای من در
صفحه آزادیهای یواشکی استفاده کند .به
او گفتم من در کشور خودم آزادم و نیازی به
آزادی یواشکی ندارم».

...

انعکاس
••مثلث آنالین خــبــرداد :حمید بعیدی
نژاد سفیر ایران در لندن نشان دادن همسر
نازنین زاغری در اعتصاب غذا از سوی شبکه
بی بی سی فارسی را ساختگی خواند و در
توئیتر خــود نوشت« :بــی بی سی فارسی
مصاحبهای با ریچارد راتکلیف پخش کرد
که در گوشهای تنها و بیآزار در اعتصاب غذا
بود .این یک صحنه ساختگی بود که فقط در
زمان مصاحبه طراحی شد .این دو روز جلوی
سفارتمرتببلوکهبود،ولیحداقلاعتراف
کردگذرنامهدخترشآزاداستوخودشهم
درخواست ویزای ایران نکرده است».
••مشرق مدعی شد  :یک نهاد امنیتی پنج
بار درباره شهردار شدن محمدعلی نجفی
به معاون اول رئیس جمهور تذکر داده بود.
براساس این ادعا معاون اول رئیس جمهور
یکی از افــرادی بــود که پنج بــار در جریان
روند بررسی پرونده شهردار شدن نجفی
قــرار گرفته و به خوبی از علل صالحیت
نداشتن وی مطلع شده بود .در این جلسات
و در خالل تشریح کامل پرونده نجفی به
جهانگیری گفته شده بود که انتخاب این
فرد به صالح کشور نیست و بهتر است نجفی
از میان گزینههای تصدی پست شهرداری
تهران کنار گذاشته شود.
••ایران آنالین نوشت :حجتاالسالم احمد
سالک نایب رئیس کمیسیون فرهنگی
مجلسبااشارهبهتصویبکلیاتطرحزیست
شبانه در شورای شهر تهران گفت :هر روز
شاهد یــک نــوع حرکت از ناحیه مدیران
داخــل کشور و شبکههای نفوذ هستیم،
یک روز سند  ۲۰۳۰مطرح میشود و بنیاد
خانوادگی و تربیت زندگی را بر اساس سبک
زندگی غرب تنظیم میکند و ارز شهــای
انقالب را تحت الشعاع قرار میدهد و یک روز
هم طرح زیست شبانه مطرح میشود ،یعنی
ترتیب دادن برنامههایی که مردم به وسیله
آنها از معنویت شب محروم بمانند.
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سازمان زندان ها جزئیات قتل علیرضا شیرمحمد علی را اعالم کرد

دستور رئیسی برای برخورد با
قصور احتمالی در فشافویه
سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی کشور در توضیحی درباره
قتل یک زندانی  21ساله در زندان فشافویه تهران ،انتقاد اصلی
منتقدان را پاسخ داده و تأکید کرده که این زندانی در کنار زندانیان
خطرناکنگهدارینمیشدهوطییکاتفاقهدفحملهقرارگرفته
است که با قصور یا تقصیر احتمالی ماموران
برخوردخواهدشد.علیرضاشیرمحمدعلی

به گفته غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه
قضاییه ،به دستور رئیسی «دو تیم مجزا» از
طرف  سازمان زندانها و نیز دادستانی کل
کشور «درباره سهلانگاری یا قصور احتمالی
ماموران مربوط» ماموریت دارنــد و گزارش
به رئیس قوه قضاییه ارائه خواهد شد تا «در
صــورت محرز شدن تخلف یا جــرم ،برخورد
قاطع و مناسب انجام شـــود ».در روزهــای
گذشته وکیل مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی
هم از جــدا بــودن محل نگهداری قاتالن و
مقتول در زندان فشافویه خبر داده و گفته بود:
«در بندی که مرحوم شیرمحمدعلی حضور
داشت ،یک سلول بوده که دو قاتل داخل آن
بودند و همیشه در آن بسته بوده است اما آن
شب آن دو نفر آقای شیرمحمدعلی را به داخل
سلول کشیدند و ایشان را به قتل رساندند ».به
گزارش ایسنا ،بنا بر اطالعیه سازمان زندان
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انتخاب رابطان انتخاباتی
اصالح طلبان در استان ها

محکوم امنیتی بود که شامگاه دوشنبه  ۲۰خرداد در زندان تهران
بزرگ (فشافویه) ،هدف حمله دو تن از زندانیان بزهکار قرار گرفت
و به قتل رسید .توضیحات سازمان زنــدان ها یک هفته پس از
قتل علیرضاشیرمحمدعلیمنتشرشد.روزگذشتهآیتا...رئیسی
رئیس قوه قضاییه  به سازمان زندانها و دادستانی کل کشور دستور
داد به «قصور احتمالی مأموران» در این حادثه رسیدگی شود.

ها «در روز حادثه ،بــرای رفع ایــراد سیستم
فــاضــاب بهداشتی بخشی از زنـــدان ،دو
زندانی متهم به قتل مقتول برای هواخوری
هدایت شده اند که این زمان با گشوده شدن
در زندانیان امنیتی برای توزیع غذا همزمان
شده و به همین دلیل متهمان این قتل وارد
حریم زندانیان امنیتی شده اند و در کمتر از دو
دقیقه علیرضا شیرمحمدعلی را مورد ضرب و
جرح قرار داده اند ».در نهایت به رغم تالش ها
نامبرده در بیمارستان فوت می کند.
▪قتل با استفاده ازسرامیک

غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه
نیز درباره جزئیات این حادثه توضیح داد« :قاتل
و همدستش با استفاده از تیزی دستساز و
قطعهای از سرامیک سرویس بهداشتی در
حال تعمیر ،صدماتی را به مقتول وارد کرده

فعالیت های انتخاباتی اصالح طلبان
در استان ها آغاز شد

انـــد ».در روزه ــای گذشته رسانه ها و چهره
های داخلی زیادی از نگهداری زندانی مقتول
در کنار زندانیان خطرناک دیگر انتقاد کرده
بودند که در اطالعیه سازمان زنــدان ها این
مسئله تکذیب شده است .بنا بر این اطالعیه
«م.خ» به همراه «م.ش» دو زندانی متهم به قتل
علیرضا شیرمحمدعلی به دلیل تخلفات داخل
زندان در دو محل مجزا نگهداری می شده اند.
اطالعیه سازمان زندان ها همچنین تأکید کرده
که برخالف اخبار منتشر شده ،زندان فشافویه
تهران صرف ًا ندامتگاه زندانیان خطرناک
نیست و در تمام زندان ها ،زندانیان بر اساس
نــوع جرایم خــود تفکیک می شوند.به گفته
اسماعیلی «زندان تهران بزرگ ،بزرگ ترین
مجموعه ندامتگاهی کشور است که اکنون
افــزون بر  ۱۲هــزار زنــدانــی در آن نگهداری
میشوند و از حدود  ۱۳۰زندانی امنیتی این
زنــدان  ۱۷نفر در یک انــدرزگــاه اختصاصی
اقامت دارند که مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی
یکی از آنها بوده است ».اسماعیلی همچنین
از تشکیل پــرونــده ایــن قتل با متهم و صدور
کیفرخواست آن در دادگاه کیفری یک استان
تهران خبرداد و گفت که این پرونده در «دادگاه
نیز به صــورت ویــژه و در حداقل زمــان قانونی
رسیدگی خواهد شد».

فعالیت های انتخاباتی اصالح طلبان در قالب
همان شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان
کم کم آغاز شده و در جلسه اخیر این نهاد عالی،
تعدادی از رابطان استانی نیز انتخاب شدند.
براساس گــزارش رسانه ها ،دوازدهمین جلسه
شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان روز
یک شنبه با حضور اعضا برگزار شد .در این جلسه
پرهیز از درگیر شدن جریان اصالح طلب با حاشیه
هایی که می تواندهمگرایی و وحــدت اصالح
طلبان را تحت الشعاع قرار دهد مورد تاکید قرار
گرفت .گزارشی از تصمیمات مجلس و انتخابات
هیئت رئیسه کمیسیون های مجلس و چگونگی
نقش آفرینی فراکسیون امید نیز در این جلسه
مطرح شد .اعضای شورای عالی سیاستگذاری
اصالحطلبانبااظهارنگرانیازبرخیبرخوردهای
خودسرانه با جلسات سخنرانی اصــاح طلبان
از نهادهای ذی ربط خواستار تامین امنیت این
جلسات و بررسی ریشه ای برخوردهای صورت
گرفته شدند و همه جریان های سیاسی را به عمل
در چارچوب قانون دعوت کردند .در این جلسه
همچنین اعضا با اشاره به گذشت بیش از  ۱۰سال
از حوادث سال  ، ۸۸تاکید کردند که همچنان می
توان با تدبیر  ،مناقشات باقی مانده از این حادثه
را مدیریت و از وارد آمــدن خسارت های بیشتر
به کشور جلوگیری کرد .همچنین دراین جلسه
درخــصــوص ســازوکــار بررسی و پایش عملکرد
نهادهای برآمده از شــورای عالی اصالح طلبان
بحث و تبادل نظر و قرار شد درصورت جمع بندی و
تصویب نهایی این سازوکار عملیاتی شود .در این
جلسه ،با تصویب اعضا تعدادی از رابطان استانی
ش ــورای عالی سیاست گ ــذاری اصــاح طلبان
انتخاب شدند .درخصوص جزئیات و اسامی این
رابطان خبری تاکنون منتشر نشده است.

...

خارج از دستور
تذکر نایب رئیس مجلس
به «آقای کچل» !
در بررسی دستور جلسه صحن با موضوع
سوال از وزیر ارتباطات ،نحوه نظم بخشی
جلسهتوسطعبدالرضامصریدرساعتیکه
ریاست صحن را عهده دار بود با حاشیه های
جالبی همراه بود .وی که برای دومین بار
ریاستصحنراتجربهمیکرد،درواکنشبه
تردد وزیر در میان صندلی نمایندگان گفت
کهشمایکلحظهرویصندلیخودننشسته
اید و خطاب به همراهان وی ،زمانی که
دید با وجود تذکرها نظم جلسه را رعایت
نمیکنند گفت :اگر نظم جلسه را رعایت
نکنید ،مجبوریم از شما بخواهیم که جلسه
را ترک کنید .نمایندگان همچنان گرد
وزیر حلقه زده بودند تا این که مصری برای
برقراری نظم جلسه و در حالی که میکروفن
وی باز بود از همکار خود در هیئت رئیسه
سوال کرد « :اون آقا کچله کیه؟» که به وی
پاسخ دادند او رئیس شرکت مخابرات است
و مصری هم گفت« :رئیس محترم مخابرات!
از لحظه ای که وارد شدید درحال گفت و گو
با نمایندگان هستید تا این لحظه.»...

الریجانی راه را بست
زمانی که در جریان دستور جلسه دیــروز
مجلس بــا مــوضــوع بــررســی الیحه اصــاح
اخــتــیــارات وزارت ورزش و جــوانــان ،نــادر
قاضی پور نماینده ارومیه با اشاره به برگزاری
مسابقات لیگ ملت های والیبال 2019
در ارومیه ،از لزوم ایجاد ورزشگاه بزرگ تر
بــرای شهر خــود سخن می گفت ،درمیان
صحبت هایش با واکنش الریجانی مواجه
شد که «آیا این صحبتها در قامت پیشنهاد
مطرح میشود یا خیر؟» او نیز در پاسخ شوخ
طبعانهای خطاب به الریجانی گفت« :شما که
استاد اعلم هستید ،بگذارید حرفم تمام شود،
قطع کردن حرف از بستن راه بدتر است».

...

گفت وگو
عطریانفر :بزرگ ترین خطای
نجفی پذیرش مسئولیت
شهرداری بود
محمدعطریانفر گفت :بزرگترین خطای
اســتــراتــژیــک نجفی ،پــذیــرش مسئولیت
شهرداری بود و این اتفاق با اصرار اعضای
حزب اتحاد ملت رخ داد .محمدعطریانفر که
با خبرآنالین گفت و گو می کرد ،درخصوص
حــواشــی اخیر پــرونــده محمدعلی نجفی
و قتل همسرش گفت :شاید بــزرگ ترین
خطایاستراتژیکنجفی،پذیرشمسئولیت
شهرداری بود .زیرا قبال هم به ایشان گفته
بودند که نمیگذارند در اینجا ماندگار
شوید .عطریانفر در ادامه ادعای خود تأکید
کرد :برخی نهادها با ایشان به دالیلی موافق
نبودند .باید واقعبین باشیم ،وقتی نیروی
باارزشی داریم ،نباید فرصتسوزی کنیم.
این فرصتسوزی از طرف خود آقای نجفی
و دوســتــان حــزب اتــحــاد ملت و مشارکت
رخ داد و از طرف ما نبود .وگرنه چه کسی
محقتر از کارگزاران برای حمایت از نجفی؟
اظــهــارات عطریانفر درحــالــی مطرح می
شود که کرباسچی دبیرکل کارگزاران در
افشاگری های خود انگشت اتهام را به جای
آن که به سوی نهادهای خارج از شهرداری
ببرد ،متوجه احزاب پشت پرده شورای شهر
تهران دانست که نجفی را شهردار کردند.
عطریانفر درباره این که آیا کارگزاران نمی
توانست نجفی را از این شرایط بیرون بکشد،
گفت :همه در این زمینه فعال و درگیر بودیم.
متاسفانه نجفی کل راههای ارتباطیاش با
ما را بسته بود .این عضو حزب کارگزاران با
اشاره به این که من که با نجفی رابطه نزدیکی
داشتم هم نتوانستم به ایشان مشورتی بدهم
چون هیچ رغبت و واکنشی نشان نمیداد،
افــزود :ایشان تحت کنترل شدید رابطهای
نامانوس قرار گرفته بود .افــراد باید رابطه
کاریشان را از زندگی شخصی جدا کنند و
این چیزی بود که متاسفانه به نجفی آسیب
زد.عطریانفردربخشدیگریازاینمصاحبه
نیزگفت:اگرپایهدرختیازخودصیانتکند،
پرستویی روی شانهاش نمینشیند .در این
واقعه از نجفی انتظاری بیش از این میرفت.

