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واکنش وزیر کشور به ادعای علی مطهری در مورد حوادث آبان ۹۸

وزیر کشور در نامهای به مجلس
که در جلسه علنی امروز قرائت
شد اعالم کرد :در حوادث آبان
 ۹۸قصوری متوجه این وزارتخانه
نبوده و ادعای علی مطهری نیازمند

مدارک و اسناد است در غیر این
صورت ناچار به پیگیری حقوقی
هستیم .در بخشی از این نامه آمده
است :در این راستا مجلس شورای
اسالمی هم از طرق مختلف بررسی

عملکرد اقدامات وزارت کشور را در
دستور کار خود داشت است؛ در
جلسه کمیسیون مشترک متشکل
از اعضای دو کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی و همچنین امور
داخلی کشور و شوراها گزارش ماوقع
و اقدامات قانونی دستگاههای
عضو شورای امنیت کشور ارائه
شد سپس استیضاح وزیر کشور با
محور حوادث آبان ماه در دو جلسه
کمیسیون در دو تاریخ  ۱۹و  ۲۵آذر
ماه بررسی شد که در نتیجه در پایان
جلسه دوم تعداد زیادی از نمایندگان
مجلس پس از استماع پاسخهای

شهرام جزایری به  ۷سال زندان محکوم شد

وزیر کشور آن را قانعکننده دانسته
و امضاءهای خود را بازپس گرفتند
لذا در همان روز طرح استیضاح از
حد نصاب قانونی افتاد و از دستور
کار کمیسیون خارج شد .ادعای
جناب آقای مطهری نیازمند اثبات و
ارائه دلیل و مدرک است؛ از ایشان
میخواهیم مدارک و اسناد مربوط
به ادعای خود را ارائه نمایند در
غیر اینصورت به منظور صیانت از
خدمات و زحمات خدمتگزاران
ملت در وزارت کشور ناچار به
پیگیری حقوقی موضوع از مراجع
صالحه خواهیم بود.

شهرام جزایری که مرداد سال  ۹۷در آذربایجان غربی و هنگام خروج از کشور بازداشت شده بود ،به  ۷سال زندان
محکوم شده است .درست از همان روز بازداشت تا امروز علت دستگیری و زندانی شدن جزایزی رسانهای نشده
بود ،اما حاال بر اساس اطالعات به دست آمده مشخص شده که در مدت حدود دو سال گذشته از زمان بازداشت
وی ،برای جزایری  ۲پرونده تشکیل شده که هر  ۲به صدور حکم قطعی انجامیده است .در پرونده اول که به
موضوع کالهبرداری  ۲۵۰میلیون تومانی اختصاص دارد ،شاکی با دریافت  ۳برابر وجه رضایت داده و شکایت
خود را پس گرفته ،اما دادگاه از جنبه عمومی جرم جزایری را به  ۷سال حبس محکوم کرده است .این حکم در
دادگاه تجدید نظر هم تایید شده است .البته به گفته خود جزایری در خصوص این پرونده درخواست اعاده
دادرسی قرار است انجام شود .اما آنچه موجب شد تا جزایری نتواند به مرخصی کرونایی بیاید ،حکمی بود که
در پرونده دوم برای او صادر شده است .پرونده دوم جزایری ارتباط مستقیم با پرونده قدیمی او دارد .جایی که
جزایری در آن محکوم به حبس و رد مال شده بود و سرانجام سال  ۹۷با گذراندن دوران حبس و رد مال از زندان
آزاد شده بود .در آن پرونده جزایری به رد مال  ۵۰میلیون دالری که از شعبه بانک ملی در امارات دریافت کرده
محکوم شده بود .حال بار دیگر پروندهای با این موضوع برای وی تشکیل و وی در ارتباط با همان  ۵۰میلیون
دالر به پرداخت خسارات تاخیر تادیه بابت ارز خارجی  LCمحکوم شده است.

طائب :کم کم کشف میشود ویروس کرونا علیه ماست

مخالفت انگلیس با درخواست نازنین زاغری
وزارتخارجهبریتانیادرخواستتبعه
دوتابعیتی ایرانی -بریتانیایی برای
دیدار با سفیر لندن در تهران را رد
کرد .به گزارس گاردین ،وزارت خارجه
بریتانیا درخواست تبعه دوتابعیتی
ایرانی -بریتانیایی برای دیدار با سفیر
لندن در تهران را رد کرد .بر اساس
این گزارش ،زاغری پیش از این طی
درخواستی ،دیدار با سفیر انگلیس
در تهران پیش از بازگشت به زندان

رصدخانه

عباسسلیم یمنین:حتی
جوانان مؤتلفه هم میرسلیم را
قبولندارند

را خواستار شده بود ،ولی وزارت امور
خارجه بریتانیا با این درخواست
مخالفت کرده است .این درخواست
توسط وکالی زاغری به «دومینیک
راب» وزیر خارجه انگلیس ارسال شده
بود .وکیل زاغری به وزارت خارجه
بریتانیا گفته بود که اکنون بسیار
ضروری است که سفارت بریتانیا در
تهران ،همبستگی خود با این زندانی
دوتابعیتی را نشان دهد.

حجت شرعی نعمتی برای موافقت با برجام

نماینده مردم تهران گفت :اگر روزی
موافق برجام بودم قطعا به حجت
شرعی رسیده بودم ،البته امروز هم

اعتقاد دارم که برجام به نفع کشور
و ملت است و معتقدم اگر از لوایح
۴گانه و  CFTدفاع کردم به حجت

شرعی رسیده بودم و معتقدم این
موضوعات الزمه کشور بود و قول
میدهم در مجلس آینده نیز این
پیگیریها انجام خواهد شد .بهروز
نعمتیدرصحنعلنیمجلسشورای
اسالمی در نطق میان دستور اظهار
کرد :از مردم اسدآباد و تهران تشکر
میکنم که در مجلس نهم و دهم
به حقیر اعتماد کردند و به بنده رأی
دادند .همچنین از همه هموطنان به
خاطر قصورهای ناخواسته در طول ۸
سال خدمت در مجلس ،عذرخواهی
کرده و اعالم میکنم همواره تالش
داشتم از وطنم و کشورم دفاع کنم.

کوشکی:نتیجهانتخاباتهیاترئیسه
مجلس از حاال مشخص است

سندرز مجددا به ترامپ
حملهکرد
برنی سندرز ،از سناتورهای مستقل آمریکا
در یک سری پیامهای توییتری نوشت:
رسوایی حال حاضر این است که ما سیاست
ملی بر پایه علم ،افزایش آزمایش و تعامل با
بحرانهای پیش رو نداریم .در عوض ،ما رئیس جمهوری داریم که همگان را در
جهان بابت این مشکالت سرزنش میکند .او ادامه داد :پیش از این بحران ،نیمی
از مردم ما فقط با دریافت هر ماه حقوقشان امورات میگذراندند .دهها میلیون
تن از هیچ نوع بیمه سالمتی برخوردار نیستند .حدود  40میلیون تن در فقر به
سر میبردند 500 .هزار تن کارتن خواب بودند .نمیتوانیم «به آن وضعیت عادی
بازگردیم ».ما باید رو به جلو حرکت کنیم و اقتصادی را به وجود آوریم که به نفع
همه باشد.سندرز درباره احتمال ساخت واکسن کرونا هم نوشت :بیایید امیدوار
باشیم که بعد از آزمایشهای بالینی ،اثرگذاری چنین واکسنی تایید شود .اگر
اینطور باشد ،دولت واشنگتن باید برای یک قیمت منصفانه با شرکت تولیدکننده
وارد گفتوگو شود و بعد این واکسن را به طور رایگان میان آمریکاییها توزیع
کند .هیچکس نباید به دلیل اینکه پول ندارد بمیرد یا بیمار شود.

وی افزود :با توجه به اینکه همه
کشور درگیر کرونا است ،از کادر درمان،
مسئوالن و مردم که در جهت برون
رفت از کرونا تالش کردند ،تشکر
میکنم و دستشان را میبوسم.
نعمتی گفت :اگر روزی موافق برجام
بودم قطعا به حجت شرعی رسیده
بودم ،البته امروز هم اعتقاد دارم که
برجام به نفع کشور و ملت است و
معتقدم اگر از لوایح ۴گانه و CFT
دفاع کردم به حجت شرعی رسیده
بودم و معتقدم این موضوعات الزمه
کشور بود و قول میدهم در مجلس
آینده نیز انجام خواهد شد.

سخنران مراسم شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در کرمان ادامه داد :اگر از دشمن ترسیدید و در
شرایط کنونی که این بیماری ساختگی دست دشمن حمله کرده؛ حضرت میفرماید چرا به این آیه و
ذکر پناه نمیبرید؟ زیرا دیدم خدا بعد از این فرمود :فانقلبوا بنعمة اهلل /تعجب میکنم از کسی که دچار
اندوه و افسردگی شده چرا به الاله اال انت سبحانک انی کنت من الظالمین پناه نمیبرد ،زیرا خداوند
بعد از آن فرمود :فاستجبنا له و نجیناه من الغم / ...تعجب میکنم کسی که مورد حیله و مکر قرار گرفته
اهَّلل َس ِّی ِ
ئات
و پناه نمیبرد به «و افوض امری الی اهلل ان اهلل بصیر بالعباد» ،زیرا بعد از آن فرمود«َ :ف َو ُ
قاه ُ
ما َمکَ ُروا  »...دعای اینها را اجابت کردم و از هر چه قرار بود آسیب به اینها برسد آنان را حفظ کردم.
وی در همین باره خاطرنشان کرد :خدا میداند با این ویروس چه در سر داشتند برای ما؛ اما با آمدن این
ویروس در ایران قطع ًا رهبری گفت« :و افوض امری الی اهلل» بسیجیان ریختند در خیابان{و شروع به کار
کردند} کادر درمان گفتند ما تالش خود را میکنیم بقیه آن با خدا است و ...لذا بعدها معلوم خواهد شد
خداوند چگونه مکر اینها{سازندگان ویروس} را به آنها برگردانده است.حجت االسالم طائب افزود۴۰ :
سال علیه ما مکر و حیله شده کجا در درون سیستمهای پیچیده و سابقه دار آنها هستیم؟ اما کم کم
کشف میشود این ویروس علیه ما هست؛ اگر اگر با دعای درست در خانه خدا رفتی آنچه از تو پنهان و
برای اثرگذاری کار الزم است؛ داده میشود.

سردار حسین رحیمی با بیان این خبر
گفت :این طرح با جدیت دنبال خواهد شد
و قطعا با افرادی که طی این مدت این وسایل
را خریداری و احتکار کردند ،برخورد میشود .وی در
ادامه از دستگیری  ۶٧٠سارق و مالخر در سی و پنجمین مرحله از اجرای طرح رعد
خبر داد و افزود :از دستاوردهای این مرحله از طرح ،اجرای  ٢٩١حکم قضایی بود
که طی آن  ۶٧٠سارق خودرو و منزل ،مالخر و  ...دستگیر شدند .این افراد در قالب
 ٢١باند فعالیت میکردند و از آنها  ٢١٧٠اقالم سرقتی مردم کشف شد که ارزش
آنها بیش از  ۹.۵میلیارد تومان است .به گفته وی ،در اجرای این مرحله از طرح،
 ١٨٢دستگاه موتورسیکلت و خودروی سرقتی هم کشف شده که از این تعداد
 ١٠٩دستگاه خودرو بوده است .سردار رحیمی با بیان اینکه به  ٨٨٠پرونده پلیسی
رسیدگی شده و در مجموع سه قبضه سالح جنگی و  ٣۴قبضه سالح سرد کشف
شده است ،گفت :برخورد با مزاحمتهای خیابانی و برخورد با موتورسیکلتهای
سنگینی که امنیت خیابانها را به ویژه در شب مختل کرده بودند ،در دستور کار
بود که حدود  ٣٩موتورسیکلت و  ١٣دستگاه خودرو شب گذشته توقیف شدند.

نظر معاون احمدینژاد درباره
رسمایهگذاری در سکه و بورس
منتخب مردم تبریز در مجلس یازدهم
گفت :سرمایهگذاری در بورس ،سکه و ...
که منجر به تولید نمیشود بلکه باید امنیت
سرمایهگذاری ایجاد شود و این امنیت نیز مستلزم
مقررات و امنیت قضایی است .سیدمحمدرضا میرتاجالدینی منتخب مردم تبریز
در مجلس یازدهم امروز یکشنبه  ۲۸اردیبهشت در نشست هماندیشی فعاالن
صنعت و معدن با منتخبان این مجلس با بیان اینکه اگر برای جهش تولید
باید سه الزام عملی و محقق شود و آن امنیت سرمایهگذار ،خصوصیسازی و
تسهیالت بانکی و به تبع آن اصالح نظام بانکی را از جمله این سه الزام برشمرد.
وی به مقوله امنیت سرمایهگذاری اشاره و اظهار کرد :سرمایهگذاری در بورس،
سکه و  ...که منجر به تولید نمیشود ،بلکه باید امنیت سرمایهگذاری ایجاد شود
و این امنیت نیز مستلزم مقررات و امنیت قضایی است .منتخب مردم تبریز در
مجلس یازدهم خاطرنشان کرد :باید مقرراتزدایی کنیم ما قوانین دستوپاگیر
در این زمینهها فراوان داریم که این خود نوعی خود تحریمی محسوب میشود
و علیرغم مقرراتزدایی باید تثبیت قوانین را نیز دنبال کنیم.

بازگشتسرمربیسابقاستقاللبهبوندسلیگا!

سازو کار برخورد با مدعیان امامت و پیامبری تعیین شد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا ،نمایندگان مجلس
شورای اسالمی در جلسه علنی امروز ،کلیات طرح
یک فوریتی الحاق موادی به کتاب پنجم قانون
مجازات اسالمی درخصوص اهانت به ادیان و
مذاهب قانونی و اقوام ایرانی را بررسی کرده و در
نهایت با آن موافقت کردند .در ادامه نمایندگان
مواد یک و دو این طرح را بررسی کرده و با آن ها
موافقت کردند .بر اساس ماده  ۱این طرح یک ماده
به شرح زیر به عنوان ماده  ۴۹۹به کتاب پنجم قانون
مجازات اسالمی ،تعزیرات و مجازات های بازدارنده
الحاق می شود :بر اساس ماده  ۴۹۹مکرر ،هرکس
از طریق توهین به ادیان الهی یا مذاهب اسالمی
مصرح در قانون اساسی یا قومیت های ایرانی و یا از
طریق طرح مطالب خالف واقع یا نسبت های ناروا
در خصوص مسائل قومی ،دینی و یا مذهبی موجب
ایجاد تفرقه و یا خشونت در جامعه گردد چنانچه
مشمول حد نباشد ،حبس و جزای نقدی درجه ۵
یا به یکی از این دو مجازات محکوم می شود .بر
اساس تبصره این ماده چنانچه جرم موضوع این

ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته ارتکاب
یابد یا از سوی ماموران یا مستخدمان دولتی و یا
عمومی در حین انجام وظیفه یابه مناسبت آن واقع
شود یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده
از ابزارهای ارتباطی در فضای واقعی یا مجازی منتشر
شود مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می
شود .بر اساس ماده  ۲این طرح یک ماده به شرح
زیر به عنوان ماده  ۵۰۰مکرر به کتاب پنجم قانون
مجازات اسالمی ،تعزیرات و مجازات های بازدارنده
الحاق می شود :بر اساس ماده  ۵۰۰مکرر هرکس در
قالب فرقه ،گروه و جمعیت یا مانند آن با استفاده
از شیوه های کنترل ذهن و القاهای روانی در فضای
واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد چنانچه
رفتار وی مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی
درجه  ۵یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از
حقوق اجتماعی درجه  ۵محکوم می گردد .مجازات
سردستگی فرقه و یا گروه مزبور مطابق ماده ۱۳۰
قانون مجازات اسالمی تعیین می شود:
 .۱هر اقدام غیرقانونی یا نامشروعی که موجب تسلط

روانی و یا جسمی بر فرد دیگری شود به نحوی که فرد
مورد بهره کشی و سوء استفاده جنسی یا جسمی یا
مالی واقع شود یا در اثر آسیبرسانی به قدرت تصمیم
گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمی از قبیل
اعمال منافی عفت  ،مصرف مشروبات الکلی  ،مواد
مخدر و یا مواد روان گردان ،خودآزاری یا دیگر زنی فرد
مرتکب این اقدامات گردد.
 . ۲هر گونه فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر
یا مخل شرع مقدس اسالم از طرقی مانند طرح ادعای
واهی و کذب در حوزه دینی و مذهبی از طریق ادعای
الهیت ،نبوت و امامت یا ارتباط با پیامبران و ائمه
اطهار (ع)
بر اساس تبصره یک این ماده تامین مالی و یا هرنوع
حمایت مالی دیگر از گروه های موضوع این ماده با
آگاهی از ماهیت آنان موجب محکومیت به حبس
درجه  ۵و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش
کمک های مالی و حمایت های مادی ارائه شده می
باشد .چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحالل
و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می گردد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنالین؛ وینفرد شفر با اظهار تمایل به حضور دوباره در
باشگاه کارلسروهه همه را شگفتزده کرد .این مربی آلمانی که از سال  ۱۹۸۶تا ۱۹۹۸
هدایت کارلسروهه را بر عهده داشت اعالم آمادگی کرد که حاضر است دوباره به این
تیم بازگردد و چراغ سبزی برای بازگشت به این تیم نشان داد .شفر بهترین مربی تاریخ
کارلسروهه محسوب میشود و در دهه  ۹۰میالدی افتخارات ارزشمندی در این باشگاه
به دست آورد .به نوشته االتحاد ،رسانههای آلمانی گزارش دادند که بازگشت شفر به
کارلسروهه آسان نخواهد بود ،چرا که این تیم در لیگ دسته دوم آلمان با مشکالت مالی
جدی مواجه است و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته هرچند در سال  ۱۹۸۶نیز شرایط
مشابهی داشت و شفر این باشگاه را از بحران نجات داد تا به قهرمانی لیگ دسته دوم
برسد و پس از صعود به بوندسلیگا  ۱۰فصل در این لیگ حضور داشته باشد و حتی به
مسابقات قارهای راه یابد .وینفرد شفر در  ۴۸۹بازی هدایت کارلسروهه را بر عهده داشت
و در  ۱۹۵بازی به پیروزی رسید .به نوشته روزنامه االتحاد بازگشت شفر به فوتبال آلمان و
باشگاه کارلسروهه میتواند پایان زیبایی برای این مربی  ۷۰سال باشد.

عباس سلیمینمین« :ب ه نظر من جلسه
اخیر آقای میرسلیم با برخی راهیافتگان
مجلس یازدهم چندان اهمیتی ندارد،
زیرا اصال افرادی که خود را برای ریاست
مجلس مطرح میکنند ،اندازه این پست
نیستند؛ برای مثال آقای شمسالدین
حسینی که اصال سیاسی نیست و در
دوره ریاستجمهوری آقای احمدینژاد
مدتی وزیر اقتصاد بوده است یا آقای
میرسلیم مقبولیتی برای ریاست مجلس
ندارد .حاال اینکه قبل از تشکیل مجلس
دور هم شدهاند و سعی میکنند محفلی
تشکیل بدهند ،چندان قابل اعتنا
نیست و هنوز وضعیت تغییری نکرده
و مشخص است که چه کسی شانس
اول ریاست مجلس است .حتی حزب
مؤتلفه در دادن بیاینه برای حمایت از
آقای میرسلیم در انتخابات هیاترئیسه
مردد است یا جوانان حزب موتلفه اصال
میرسلیم را قبول ندارند .او هیچ وقت
به تعهدات خود پایبند نبوده و همین
موضوع از او یک شخصیت غیرقابل
اتکا ساخته است .آقای میرسلیم ن ه تنها
در بین سیاسیها بلکه در میان مردم
هم هیچ جایگاه و پایگاهی ندارد .آرای
او در انتخابات ریاستجمهوری کمتر از
آرای باطله بود و این نشان میدهد که
مقبولیتی در سطح جامعه و سیاست
ندارد .در انتخابات اخیر مجلس هم
مؤتلفه سهمیهای از لیست اصولگرایان
دریافت کرد و بر اساس آن سهمیه آقای
میرسلیم توانست وارد مجلس شود .با
ذکر چنین اوصافی اصال اهمیتی ندارد
که نشست او با یک جمعی را تحلیل
کنیم یا بگوییم چه نتایجی در پی
خواهد داشت».

مینو محرز :احتامال یک
دانشجوی گیالنی بازگشته از
ووهان!

دکتر محرز که متخصص بیماریهای
عفونی و رئیس مرکز تحقیقات ایدز
ایران است ،در دوران شیوع کرونا
به یکی از مهمترین چهرهها و منابع
خبری تبدیل شده است .او در
گفتوگو با شماره تازه نشریه اندیشه
پویا به پرسشی بسیار مهم و البته
ابهامی بزرگ درباره منشا آلودگی ایران
به ویروس پاسخ داد .دکتر محرز درباره
اینکه آیا واقعا کرونا از قم به دیگر
شهرهای ایران رفت یا از یک نقطه
دیگر گفت :بعد از شروع اپیدمی یک
گروه اپیدمولوژیست بسیار ماهر به
ریاست دکتر حق دوست کار را شروع
کرد .اوایل میگفتند یک تاجر عرب که
بین ایران و چین فعالیت میکرده،
ویروس را از چین با خودش آورده
است.
بعد گروه به این احتمال رسید که قبل
از قم دانشجویی از ووهان برای دیدن
خانوادهاش به گیالن آمده است.
این متخصص بیماریهای عفونی در
گفتگو با اندیشه پویا ادامه داد :ایام
سال نو چینیها بود و رفت و آمد
کارگران چینی هم زیاد .برخالف دیگر
کشورها ،ایران مرزهای هوایی خود را
با چین نبسته بود .بدشانسی هم این
بود که در اوج فراگیری آنفلوانزا بودیم
و همه بیماران بدحال را به حساب
آنفلوانزا میگذاشتیم .وقتی اعالم شد
اولین مورد مثبت در قم دیده شده،
بنا را گذاشتیم بر ورود بیماری از قم،
اما وقتی اپیدمولوژیستها شروع به
بررسی کردند ،نظرشان این شد که
ورود کرونا از گیالن بوده است.

