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روحانی قانون حضور اقلیت ها
در شورای شهر را ابالغ کرد

...

کباب خوری در بار عدس!

دستور شرعی دولت درباره سرقفلی امالک
اوقافی

مجوز مبهم به آخوندی برای گرانی عوارض
آزادراه ها
بر اساس ابالغیه روزهــای اخیر یک مقام مهم دولتی به
عباس آخوندی ،با اشاره به مصوبه جلسه اول مردادماه
شورای اقتصاد درباره انتشار و عرضه اوراق مشارکت در
زمینه ارتقای ایمنی و نگهداری راه های شریانی کشور
و بهبود جاده ها ،از وزیر راه و شهرسازی خواسته شده
پیشنهاد بازنگری عوارض دریافتی از آزادراه های کشور را
به سرعت برای تصویب آن ،به این شورا ارائه کند.

چهره ها و گفته ها

وندیشرمنمعاونوزیرامورخارجهپیشینآمریکابا
انتقادازسیاستهایرئیسجمهورکشورش
گفت :آن چه ترامپ نمیداند ایــن است
که ایــران فرهنگ مقاومت دارد و در برابر
تهدیداتتسلیمنخواهدشد/.ایسنا
عــلــی صــوفــی دبــیــر کــل حــزب پـــــیـــــشـــــروی
اصالحات گفت :طبیعی است که عملکرد ضعیف
دولت و نارضایتیها،پایگاه اجتماعی و اعتبار دولت
و به تبع آن اصال حطلبان را تضعیف و با
ریزشهای زیادی روبهرو کرده است و
اصالح طلبان از این قضیه به شدت
آسیب دیدند و میبینند/ .فارس

عزت ا ...ضرغامی رئیس اسبق رسانه ملی با بیان
این که تقریبا هیچ کدام از وعده های انتخاباتی آقای
روحانیعملینشدهوراهبردهایاو،همگیبهبنبست
رسیده است ،تصریح کرد :اگر ایشان در گفت و گوی
تلویزیونی خود این ها را صادقانه به مردم بگوید و
صریحا از راهبردهای جدید و اقدامات
اصالح گرانه در رویکرد  5ساله خود
سخن بگوید نتیجه بهتری خواهد
گرفت/.باشگاهخبرنگاران
جهانبخش خانجانی عضو شورای مرکزی حزب
کارگزاران سازندگی با بیان این که در برهه کنونی
که کشور با مشکالت عــدیــد های دســت و پنجه نرم
میکند نقش جهانگیری بسیار موثر است،
گفت :معتقدم اگر وی در کابینه نقشی
تشریفاتی داشت یک لحظه هم در دولت
نمیماند/ .باشگاه خبرنگاران

بیژن مقدم فعال سیاسی اصولگرا گفت :جریان امید
یا جریان اصالحطلبی در مجلس ،بهویژه
جریان اصالحطلبی ،هر زمانی
بــه ایــن نتیجه بــرســد کــه رأی
دارد ،برای یک ثانیه هم آقای
الریجانی را تحمل نمیکند.
/مثلث

...

شهرام جزایری حین خروج غیر قانونی در مرز بازرگان دستگیر شد

ویژه های خراسان

با توجه به ایراداتی که فقهای شــورای نگهبان به برخی
مصوبات قبلی دولــت دربــاره نحوه دریافت سرقفلی از
مستاجران امالک وقفی وارد کرده بودند ،یک مقام ارشد
اجرایی در ابالغیه جدید خود تاکید کرده است :از این
پس احکام مربوط به دریافت برخی سرقفلی ها ،تابع
درصدهایی که در مصوبات قبلی دولت ذکر شده ،نبوده و
انتقال واحد تجاری به غیر یا احداث محل کسب در اراضی
مذکور ،در مواردی که نظر واقف به عدم اخذ سرقفلی بوده
یا نظر به اخذ آن به نحو خاصی داشته ،تسری نمی یابد.

ایسنا -حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور ،در اجرای اصل صد و بیست و سوم قانون اساسی «قانون اصالح قانون تشکیالت،
وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخابات شهرداران» را برای اجرا به وزارت کشور ابالغ کرد .این قانون موجب حضور اقلیت های دینی
در شوراهای شهر می شود و با توجه به عطف به ماسبق شدن آن زمینه حضور سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد را در این شورا فراهم می کند.

خارجازدستور
محمد اکبری

info@khorasannews.com

آیا عالوه بر بدهی  450میلیونی پرونده جزایری ابعاد دیگری هم دارد؟

شده و مقام قضایی هم پیشنهاد رشوه دادن او به مأموران را
تأیید کرده است .عالوه بر این تناقض های مطرح شده در
سخنانوکیلجزایریهنوزمشخصنیستکهاوچرااصرار
داشتهازکشورخارجشودوآیاتنهاعلتماجرابدهیمالیاتی
 450میلیونی اوست؟ اگر به گفته وکیل جزایری او تنها
450میلیون بدهی مالیاتی داشته ،چرا حاضر شده است
یکمیلیارد تومانرشوهبهمأمورانپیشنهادبدهد؟آیا باید
منتظرروشنشدنابعاددیگریازپروندهجزایریباشیم؟

طاهری -شهرام جزایری در مرز بازرگان هنگام خروج
غیرقانونی از کشور بازداشت شد تا این متهم نام آشنای
مفاسد اقتصادی باردیگر تیتر رسانه ها شود .براساس
گزارش های منتشر شده  ،شهرام جزایری از چهره های
جنجالیکهسالهاپروندهبررسیمفاسداقتصادیاومورد
توجهرسانههاقرارگرفتهوباحکمدادگاهزندانیشدهبود،
در یک کانتینر حمل بار به کشور ترکیه مخفی شده بود و
هنگامعبورازمرزتوسط مأمورانگمرکدستگیرشد.
▪جزایری:نزدیکمرزیموکبابمیخوریم!

بااینحال،پسازگزارشرسانههادربارهبازداشتجزایری،
او برای آن که خبر بازداشت اش را تکذیب کند ،در کانال
تلگرامی خود ویدئویی منتشر کرد و نوشت :ما دو سه روزه
اومدیم به اتفاق خانواده تبریز و ماکو ،خیلی از هموطنان
عزیزمارودیدنوعکسگرفتن،حاالشایعههمساختن!این
شایعههمتکذیبمیشه.نزدیکمرزیم.کبابمیخوریم!
اما چندی نگذشت که خبر دستگیری شهرام جزایری در
مرز ترکیه از سوی مقامات مرتبط تأیید و جزئیات تازه ای از
ماجراارائهشد.
▪جزئیاتدستگیریجزایریدرکامیونعدس!

علی معصومی مدیرکل گمرک بازرگان هم در تشریح
جزئیات دستگیری جزایری گفت :ساعت  ۴:۳۰بامداد
محمولهترانزیتیبابارعدسیاماش،بهسمتترکیهدرحال
حرکت بوده است که همکاران ما در زمان ارائه برگه خروج
صادرات و تنها  ۲۰متر مانده به خروج از کشور ،محموله را
متوقف و اقدام به بازرسی فیزیکی میکنند .وی با بیان این
که پاره بودن پلمب یا سیم سربی دور کانتینر نظر ماموران
گمرک را جلب کرده است ،افزود :پس از بازرسی فیزیکی
مشخص میشود دو نفر در این بار حضور دارند که یکی از
آنها خود را تبعه افغانستان معرفی میکند و فرد دوم نیز
هیچگونهاطالعاتیازخودنمیدهدوتنهاازنداشتنمدارک
شناسایی سخن میگوید .مدیرکل گمرک بازرگان افزود:
در ادامه صورتجلسه تنظیم می شود و در همان ساعات
اولیه ،این دو نفر تحویل یگان حفاظت گمرک میشوند
که بازجوییهای الزم از آنهــا به عملآیــد .معصومی با
اشــاره به عکسی که از شهرام جزایری در فضای مجازی
پس از دستگیریاش منتشر شده ،گفت :این عکس توسط
ماموران ما در ساختمان یگان حفاظت گمرک گرفته شده
است .در روایت دیگری که باشگاه خبرنگاران از بازداشت
جزایری منتشر کرد آمده است :جزایری به همراه  80نفر

▪بلندپروازی های متهم معروف دهه هشتاد؛ از مناظره
بابیلگیتستاایدهتأسیسبانکبینالمللی

از اتباع افغانستان دستگیر و به محل نگهداری اتباع بیگانه
فرستادهمیشوداماشبهنگاموقتیکهمعاونهنگمرزی
قصد بازدید از این اتباع را داشته است به جزایری مشکوک
میشودوویراشناساییمیکند.براساسگزارشتکمیلی
فارس ،این مسئول هنگ مرزی به جزایری میگوید :شما
قیافهاتآشناستوبعیداستکهافغانستانیباشید.شهرام
جزایریکهازشناساییهویتشآگاهمیشود،خودرامعرفی
وبهاینترتیبعلتوانگیزهاشبرایخروجازکشوررارفتن
به کانادا اعالم میکند .وی به مأموران میگوید :من به
علتبدهیمالیاتیممنوعالخروجهستمونمیتوانستماز
کشور خارج شوم .اطالعات تکمیلی حکایت از آن دارد که
یک مرد و زن به همراه جزایری بودهاند که به مأموران هنگ
مرزیپیشنهادرشوهیکمیلیاردتومانیمیدهندتاشهرام
جزایریراآزادکنند.
▪پیشنهادرشوهیکمیلیاردیجزایریبهمأموران

در همین بــاره توکل حــیــدری رئیس کــل دادگستری
آذربایجانغربیدربارهجزئیاتدستگیریشهرامجزایری
گفت :شهرام جزایری در هنگام دستگیری پیشنهاد رشوه
یکمیلیاردتومانیرابهمامورانمیدهدکهاینرشوهتوسط
مامورانوظیفهشناسردشدهاست.رئیسکلدادگستری
استانآذربایجانغربیباتقدیرازاقدامماموراندرنپذیرفتن
رشوه و گزارش سریع آن به مرجع قضایی ،به بیان انگیزه
شهرام جزایزی برای خروج غیرقانونی از کشور پرداخت و
ادامهداد:اینفردبهدلیلبدهیزیادمالیاتیممنوعالخروج
بوده و در بازپرسی ادعا میکند که برای دیدار و سرکشی از

یکیازاعضایخانوادهاشکهدرکاناداسکونتدارد،قصد
خروج از کشور را داشته است .وی افزود :شهرام جزایری
فعال به اتهام پیشنهاد رشوه و خروج غیرمجاز از کشور در
بازداشت به سر میبرد و تفهیم اتهام صورت گرفته است.
حیدری ادامه داد :این متهم در ظاهر یک پرونده مفتوح نیز
در دادگستری مشهد دارد که از این حوزه قضایی خواسته
شدهتادرصورتاقتضا،نیابتدادهشودتااقداماتقضایی
دراینزمینهانجامشود.
▪وکیل جزایری :پنهان شدن موکلم در کامیون کذب
است

لعیا باقری وکیل مدافع جزایری دربــاره خبر دستگیری
شهرامجزایریدرگفتوگوباایسنااظهارکرد:موکلمدرمرز
گمرکدربازرگاناستوبهدلیلنداشتنپاسپورتبرایش
مشکلیپیشآمدهاست.ویاخبارمطرحشدهدرخصوص
پنهان شدن موکلش در دستگاه کامیون را تکذیب و ادعا
کرد :عکس منتشر شده مربوط به دو ،سه سال پیش است.
باقریافزود:بدهیموکلمحدود ۴۵۰میلیونتوماناستو
ممنوعالخروجاست.اوقراربودیکیازدوستانشراببیندکه
بهدلیلنداشتنپاسپورتدستگیرمیشودوفعالهمموکلم
را برای تحقیقات و بازجویی نگه داشتهاند .وکیل مدافع
شهرامجزایریهمچنیناخبارمنتشرشدهمبنیبرپیشنهاد
رشوهیکمیلیاردیازسویموکلشراتکذیبکردوگفت:
کهاینموضوعصحتندارد.بااینحالبهرغمآنچهوکیل
جزایری مطرح کرده است ،موضوع دستگیری و بازداشت
او در هنگام خروج از کشور از سوی مسئوالن مربوط تأیید

شهرام جزایری از جمله چهره های معروفی بود که در
ابتدایدهههشتادبهواسطهتخلفاتاقصادیاشمعروف
شده بود .جزایری ابتدا در سال  ۱۳۸۱و در  29سالگی
بازداشت شد و در اوایل اسفند  ۱۳۸۵در جریان انتقال از
زندان برای معرفی برخی اموالش ،فرار کرد و سه روز پیش
از آغاز سال  ۸۶در عمان توسط نیروهای وزارت اطالعات
مجدد دستگیر شد که ماجرای بازگرداندن او به کشور ،از
اقداماتمهمنیروهایامنیتیدرطولسالهایاخیربرای
اقداماوبرایفراراز
مبارزهبامفسداناقتصادیاست.همین
ِ
کشورحکمزندانشرادوسالافزایشداد.درنهایت،شهرام
جزایری که توانسته بود از اتهام اخالل در نظام اقتصادی
کشورتبرئهشود،بعداز ۱۳سالودرمهرسال 94اززندان
آزاد شد .تحصیل مال از طریق نامشروع ،پرداخت رشوه
به دفعات و به افراد مختلف ،معافیت از سربازی به صورت
متقلبانه ،اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی،
تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده ،فرار از زندان
وخروجغیرمجازازکشور،مهمتریناتهاماتاوبودند.شهرام
جزایری چندی پیش با حضور در برنامه «دید در شب» در
پاسخ به سوالی درباره علت فرارش در سال  85گفته بود:
ضرورتینداردراجعبهعلتفرارمصحبتکنم.درماجرای
مناظره جنجالی محمود احمدی نژاد و مهدی کروبی در
انتخاباتسال 88همچندینبارنامشهرامجزایریبهمیان
آمدهبودکهشهرتاوراچندبرابرکرد.جزایریدرسالهای
پس از آزادی از زندان در نشست ها و برنامه های مختلف به
عنوان کارآفرین حضور می یافت و سخنرانی می کرد .او
حتی در سال  85در یک پست اینستاگرامی مدعی شده
بود که بیل گیتس دعوت او برای حضور در ایران را پذیرفته
وقراراستبامدیرعاملمایکروسافتکهثروتمندترینمرد
جهان هم است ،مناظره ای داشته باشد! البته بعد از مدتی
مشخصشدواقعیتنداشتهاست.

...

درحاشیه
محکومان «بولتن نیوز» و «شهدای ایران» دردادگاه مطبوعات
ایسنا – دادگاه مطبوعات ،مدیران مسئول
بولتن نیوز و شهدای ایران را مجرم شناخت.
براساس این گــزارش جلسه رسیدگی به
پرونده سایت های «شهدای ایران»« ،بولتن نیوز» و «آخرین
خبر» روزگذشته به ریاست قاضی شقاقی با اتهام نشر

کیفرخواست وکیل ثالث صادر شد

اکاذیب و نشر مطالب خالف واقع و افترا با شکایت شاکی
برگزارشد.
پس از پایان جلسه دادگ ــاه ،هیئت منصفه مطبوعات
مدیران مسئول بولتن نیوز و شهدای ایــران را مجرم
تشخیص داد و مستحق تخفیف دانست  .

ایرنا -کیفرخواست پرونده وکیل مدافع
عامل شهادت سه تن از مــامــوران نیروی
انتظامی در خیابان گلستان به اتهام نشر
اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام،
صــادر شده اســت .براساس این گــزارش ،پرونده زینب

طاهری به دادگاه انقالب ارسال شده اما هنوز تعیین شعبه
نشدهاست.طاهریپسازاعدامثالثوقبلازدستگیری،
در یک حساب توئیتری که البته ادعا کرده جعلی است،
اعالم کرده بود که اسناد بی گناهی ثالث را منتشر می
کند.طاهری پس از آن بازداشت شد.

تکذیب خبر تصمیم گیری شورای عالی امنیت ملی درباره رفع حصر
یک نماینده اصالح طلب مجلس ادعایی را
که به تازگی مبنی بر مصوبه شــورای عالی
امنیت ملی برای رفع حصر منتشر شده بود
تکذیب کرد .غالمرضا حیدری در گفتوگو
با پانا اظهار کــرد :درحاشیه نشست علنی
مجلس موضوع را از طریق رئیس مجلس
پیگیری کردم که متاسفانه آقای الریجانی
صحت این خبر را تایید نکرد .او ادامه داد:

واقعیت ایــن اســت که گویا صحت نــدارد و
شورا یعالی امنیت ملی چنین مصوبهای
نداشته است .روز شنبه حسین کروبی مدعی
اتخاذ تصمیمی بــرای رفــع حصر از سوی
شورای عالی امنیت ملی شده بود.
▪ادعایی دربــاره رفع حصر تا عید قربان

در همین باره پایگاه خبری تابناک هم در

در گزارشی مدعی شد :شنیده شده است،
در صورتی که کار طبق پیش بینی و برنامه
ریزی صورت گرفته دنبال شود ،به منظور
نمایش وحدت ملی در کشور و رفع برخی
دلخوری ها بین سیاسیون ،تا عید قربان
اقدامات الزم در خصوص رفع حصر «میر
حسین موسوی و مهدی کــروبــی» انجام
خــواهــد شــد و «سید محمد خاتمی» نیز

در جلسه بزرگان نظام رسما حضور پیدا
خواهد کرد.
▪فارس :اولویت شورای عالی امنیت ملی،
معیشت مــردم و مقابله با سلطه است نه
رفع حصر

با این حال فارس نیز در خبری اختصاصی
نوشت :شورای عالی امنیت ملی ،تاکنون

هیچ مصوبهای درباره رفع حصر نداشته است
و اساس ًا موضوعات اولویتدار بسیار مهمی
بهویژه در حوزه مدیریت وضعیت اقتصادی
کشور و مقابله بــا هجمه ناجوانمردانه و
غیرقانونی نظام سلطه علیه معیشت و زندگی
روزمــره مــردم ایــران وجــود دارد که مجالی
برای پرداختن به مسائلی چون حصر باقی
نمیگذارد.

تابش:پروندهفعاالنمحیطزیستآماده
ارسالبهمحکمهاست
اعتمادآنالین -محمدرضا تابش نایب رئیس فراکسیون
امید در خصوص آخرین وضعیت فعاالن محیط زیست که در
بازداشتبهسرمیبرند،تاکیدکرد:بامسئوالنسپاهصحبت
کردموآنهااعالمکردندکهرسیدگیبهپروندهفعاالنمحیط
زیست تمام شده و آماده ارسال به محکمه یعنی قوه قضاییه
است.تابشادامهداد:ازمحتوایپروندهفعاالنمحیطزیست
بیاطالع هستم .تابش با اشاره به خبر برگزاری جلسهای
با حضور سران نظام و رئیس دولت اصالحات ،گفت :من از
محتوایموضوعخبرندارمامااگرچنیناتفاقیبیفتدبسیار
عاقالنهوخردمندانهاست.

سخنگویفراکسیونامید:اصلهمهپرسیدر
قانوناساسیرابایداحیاکنیم
خبرآنالین-بهرامپارساییسخنگویفراکسیونامیدبابیان
اینکهقوانینیدرقانوناساسیوجودداردکهوقتیبهآنها
نگاهمیکنیمفکرمیکنیمبرایکشورمانیست بهاصلهمه
پرسیبهعنوانیکیازقوانینیکهدولتبهآنبیتوجهاست
اشاره کرد و در پاسخ به این سوال که مصداق مراجعه به نظر
مردموبرگزاریهمهپرسیدرشرایطموجودچیست،گفت:
ما در بسیاری از موارد باید به آرای مردم رجوع کنیم که البته
دربارهآنالزماستعقالیقومهمبهیکجمعبندیبرسند
مانندبحثروابطخارجی.ویافزود:بنابراینمصادیقبرای
رجوعبهایناصلقانوناساسیوجودداردوتنهاعزماینکار
است که هنوز مشاهده نمی شود در حالی که در کشورهای
دیگرمانندسوئیسسالیچندبارهمهپرسیبرگزارمیشود.

نمایندهایذه:باید 50نفرازدزدانو
اختالسگراندولتیرابهاشدمجازاترساند
هدایت ا ...خادمی نماینده مردم ایذه و باغ ملک در مجلس
طینطقیانتقادیبابیاناینکهدر ۴۰سالگذشتهحدود
 ۲۰۰خانواده سرنوشت این کشور را به گروگان گرفتند و از
این وزارتخانه به آن وزارتخانه میروند ،گفت :مردم سوال
میکنندبهچهدلیلبرخیمسئوالنکهشعارمرگبرآمریکا
سرمیدهندفرزندانشاندرآمریکابهسرمیبرند؟اگربهگفته
خودایماندارندچراعزیزانخودرابهکشوربرنمیگردانند؟
چرا این کشور آن ها را اخراج نمیکند؟ تاریخ گواه میدهد
شایدبرخیدولتمردانماموریتداشتندخالفمنافعایران
اقدامکنند.ویبابیاناینکه درکشورهایموفق اگردولت
بد عمل کرد پارلمان دولت را منحل میکند اعالم کرد :در
کشور ما دولت تشکیل میشود و عوامل دولت لیستی از
نامزدهای مجلس را به مردم ارائــه میدهند .مردم کالن
شهرهاهمگاهبهاینلیستهارایمیدهندومجلسبهحیاط
خلوت دولت تبدیل میشود و نماینده لیستی خود را فدایی
دولتهاووزرامیدانند.خادمیافزود:برایبرونرفتفوری
وحلمعضالتکشوربایدازفسادهایاقتصادیواختالسها
پردهبرداریشود ۵۰.نفرازاختالسگرانودزداندولتیرا
محاکمهکنیموبهاشدمجازاتبرسانیم.

نگرانیکواکبیانازتعطیلیروزنامهها
مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اسالمیدرتذکریبهوزیرفرهنگوارشادباانتقادازوضعیت
قیمتکاغذ،گفت:مطبوعاتدرهمهحالمرغعروسیومرغ
عزاست.مسئوالنبهفکرباشندنکندخدایناکردهمطبوعات
در این شرایط تعطیل شود .وی با بیان این که سال گذشته
کاغذ را کیلویی  ۲۲۲۰تومان خریداری میکردیم اکنون
در بازار  ۶۰۰۰تومان هم پیدا نمیکنیم ،گفت :قرار است
مطبوعاترکنچهارمدموکراسیدرکشورباشد.

 16نمایندهدربارهوضعیتمعیشتی
مرزنشینهاتذکردادند
جاللمحمودزادهنمایندهمردممهابادو 15نمایندهدیگردر
تذکری به رئیسجمهور ،خواستار توجه به وضعیت معیشت
واشتغالمناطقمرزیوبازگشاییمعابردرمرزهاشدند.

تذکرنمایندهمشهدبهوزیرارشاد
حجتاالسالمنصرا...پژمانفربهوزیر ارشادلزومبازنگریاین
وزارتخانهدرصدورمجوزکتبتدوینشدهتوسطنویسندگان
صهیونیستیبامحوریتفرهنگغربرامتذکرشد.

CMYK

