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شنبه  26اسفند 28.1396جمادی الثانی .1439شماره 19783

روایت سردار دهقان از تالش دشمن برای آشوب
سازی در 3ماه پایانی سال

...

ویژه های خراسان
همفکری جدید مسئوالن اجرایی برای
واگذاری پرسپولیس و استقالل
با توجه به نامه نگاری تعدادی از مسئوالن اجرایی برای
همفکریدرخصوصنحوهواگذاریباشگاههایپرسپولیس
و استقالل به یکی از بنگاهها یا نهادهای اقتصادی اعم از
دولتی،غیردولتییاعمومی،کارشناساندولتمطرحکرده
اند با عنایت به اینکه طبق بند  ۴ماده  ۱۳قانون مدیریت
خدماتکشوری،امکانواگذاریمدیریتواحدهایدولتی
به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی
غیردولتی با پرداخت تمام یا بخشی از هزینه سرانه خدمات
پیشبینی شده مجاز است ،بنابراین واگــذاری مدیریت و
فعالیتهای این تیم های ورزشی نیز در چارچوب مقررات
مادهمذکورممکنخواهدبود.

تذکرصریحدولتبهوزیرآموزشوپرورش
دربارهسمپاد
طبقنامهروزهایاخیریکمسئولارشداجراییبهبطحایی
وزیر آمــوزش و پــرورش ،با اشــاره به نامه ،گــزارش و ضمایم
جمعی از دانش آموختگان مراکز استعدادهای درخشان در
خصوص درخواست بازنگری در مصوبه اخیر شورای عالی
آموزش و پرورش درباره سازمان ملی پرورش استعدادهای
درخشان و آزمونهای مربوط ،تاکید شده که "نگرانی های
زیادی در این باره وجود دارد" و وزیر مربوط پس از بررسی
مجدد این موضوع ،پیشنهاد ارائه شده را مد نظر قرار داده تا
مشکلراحلکنند.

چهره ها و گفته ها

محسن رضایی در دیــدار امــام جمعه محبوب تبریز
ضمن قــدردانــی از اقــدامــات اخیر او
گفت:مردمیشدنتنهابهمیانمردم
رفتنوعکسگرفتننیست،بلکهباید
مشکالت مــردم را رفع کــرد/ .
باشگاه خبرنگاران
مهدیچمرانضمنتکذیبشایعاتدربارهتبدیلشدن
جبههمردمینیروهایانقالببهشورایعالیگفت:مابه
اصولگرایی کاری نداریم ،نیروهای
انقالب را دنبال می کنیم چون
حاال عده ای از اسم اصولگرا و
اصــاح طلب خوششان نمی
آید ما هم اصــراری نداریم/ .
نامهنیوز

فارس -سردار حسین دهقان مشاورصنایع دفاعی فرماندهی کل قوا گفت :با وجود تمامی طراحی های دشمن ،ما سال موفقی را پشت سر گذاشتیم .آن ها قصد داشتند
دردی،بهمنواسفندامسالبابرنامهریزیهاونیزاقداماتتبلیغیبههمراههماهنگیباعناصرخوددرداخلوخارجکشورمان،یکفضایناامنیوآشوبرادرایرانایجاد
کنند،اماخوشبختانهنهتنهااینبارهمتیرشانبهسنگخوردبلکهبایدبگوییمطراحاناینتوطئهبایدفاتحهفعالیتهایخودرابخوانند،زیرااینملتنشاندادکهبیداراست.

...

گزارش خبری

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه با اشاره به لزوم کم شدن فاصله ها و حضور پررنگ تر جوانان در نمازهای جمعه:

ائمه جمعه خود را با جامعه جوان هماهنگ کنند

حاج علی اکبری :تریبون نماز جمعه به هیچ وجه نباید در حد منازعات و نگرش های جناحی تنزل پیدا کند
رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه
تأکید کرد :ائمه جمعه باید خود را با جامعه
جوان هماهنگ کنند تا فاصله ها کمتر شود
و شاهد حضور پررنگتر جوانان در نمازهای
جمعه باشیم .بــه گ ــزارش ایسنا ،حجت
االســـام والمسلمین محمدجواد حاج
علیاکبری در نشست خبری گردهمایی
منطقه ای ائمه جمعه استانهای کرمانشاه
 ،لرستان ،همدان و کردستان از اقدامات
روحانیون جهادی و ائمه جمعه مناطق
زلزله زده قدردانی کرد .وی سپس از تریبون
نماز جمعه به عنوان تریبون فراجناحی
یاد کرد و افزود :تریبون نماز جمعه به هیچ
وجه نباید در حد منازعات و نگرش های
جناحی تنزل پیدا کند .علیاکبری با اشاره

به برنامهریزی و نقشهپردازی برای ارتقای
کیفیت نمازهای جمعه کشور در سال نو،
گفت :نمازهای جمعه در طول سا لهای
بعد از پیروزی انقالب اسالمی منشا آثار
و خدمات قابل توجهی بود هاند که با نگاه
دوباره به این آثار و نتایج آنها در شهر های
مختلف میتوان برای افزایش این آثار در
آینده برنامهریزی کرد .وی ادامــه داد :در
برنامه داریــم در یک زمــان بندی مشخص
در افق  1404به ارتقای کیفی نمازهای
جمعه پرداخته شود که این موضوع مهم
در دو جلوه پررنگ تر کردن حضور اقشار
مختلف و نسل جوان در نمازهای جمعه خود
را نشان خواهد داد و نیازمند یک طراحی
دقیق ،حساب شــده و علمی اســت و باید

سند روشنی در این زمینه تدوین شود .وی
تاکید کرد :به برکت نمازهای جمعه خیلی

از مشکالت مــردم و گــر ههــای شهرهای
مختلف بــاز شــده و امید اســت با یک نگاه

آسیب شناسانه در کنار بیشتر کردن نقاط
قوت ،شاهد رفع کاستیها باشیم .رئیس
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور
با بیان اینکه «جوانسازی فکر و نگاه بهتر
در کنار برنامهریزی برای حضور بیشتر ائمه
جمعه جــوان در تریبون هــای نماز جمعه
در اولویت اســت» ،گفت :ائمه جمعه باید
خود را با جامعه جــوان هماهنگ کنند تا
فاصله ها کمتر شود و شاهد حضور پررنگتر
جوانان در نمازهای جمعه باشیم .وی گفت:
اگــر نسل جــوان حــس کند پاسخ بخشی
از ســواالت خود را می تواند با شرکت در
نمازهای جمعه بگیرد قطعا در نمازهای
جمعه شرکت خواهد کرد و رسیدن به این
هدف مهم به یک بسته برنامه ای نیاز دارد.

از اختالس  3میلیون یورویی تا واریز  16میلیارد تومانی به حساب شخصی و ماجرای نامشخص سکه های طال

دادسرای تهران اتهامات مالی بقایی را تشریح کرد
روابــط عمومی دادســرای عمومی و انقالب
تهران با اشــاره به اجــرای حکم حمید بقایی
از چهره های نزدیک به احمدی نژاد رئیس
جمهورسابق،تعدادیازاتهاماتمالیاوراکه
در دادگاه ثابت شده ،تشریح کرد .به گزارش
میزان در ایــن گــزارش آمــده اســت« :حسب
گزارش 92/6/6دیوانمحاسباتکشور،در
تأسیسدانشگاهغیرانتفاعیجامعبینالملل
ایرانیان ،اقدامات خالف قانونی چون افتتاح
حساب شخصی به نام احمدینژاد و بقایی
پیشازثبتدانشگاهوواریزمبلغ ۱۶۰میلیارد
ریال از سوی دولت به این دانشگاه در تاریخ
 92/5/12ارتکاب یافته که مصداق تصرف
غیرقانونی در وجوه دولتی است .با اقدامات
صورت گرفته توسط شعبه بازپرسی ،در تاریخ
 92/8/15این مبلغ به حساب نهاد ریاست
جمهوری عودت شده است .همچنین حسب
گزارش مورخ  92/3/29یکی از نهادهای
امنیتی ،به دستور اسفندیار رحیممشایی و با
امضایحبیبا...جزءخراسانیوحمیدبقایی،
طی دو مرحله بیش از هشت میلیارد تومان
تحت عنوان کمکهای بالعوض به حساب
موسسه خانه ایرانیان واریــز شــده اســت...
ذیحساب نهاد ریاست جمهوری کل مبالغ

واریزیبهحسابموسسهخانهایرانیانرامبلغ
 ۹۴میلیاردریالاعالمکردهاست...همچنین
گزارش مورخ94/4/8سازمان بازرسی کل
کشور مربوط به تخلفات و اقدامات مجرمانه
حمید بقایی در سازمان منطقه آزاد کیش و
در جریان طرح احداث سالن اجالس سران
کشورهای غیرمتعهد است که بابت تبانی
در انجام معامالت دولتی ،تضییع بیتالمال
حداقل به مبلغ  ۵۰میلیارد ریــال به سبب
واگــذاری پروژه احداث سالن اجالس سران
به شرکتی خاص و پرداخت مبلغ  ۵۰میلیارد
ریال به این شرکت ،پنج روز پس از تأسیس
آن و ...اعــام جــرم شــده اس ــت» .براساس
گــزارش روابــط عمومی دادســرای عمومی و
انقالب تهران ،یکی از مراجع امنیتی نیز بر
اســاس اقرارها و تحقیقات صــورت گرفته از
حبیبا...جزءخراسانیذیحسابوقتنهاد
ریاست جمهوری به مواردی از جمله «دریافت
مبلغ پنج میلیون دالر از یک نهاد انقالبی به
منظور هزینهکرد در جریان برگزاری اجالس
کشورهای غیر متعهد و توزیع چهار میلیون و
 ۴۱۰هزاردالرآنوباقیماندن ۵۹۰هزاردالر
و تحویل بعدی آن به حبیبا ...جزءخراسانی؛
پرداخت مبلغ هفت میلیارد تومان به صندوق

حفظ و احیای میراث فرهنگی و پرداخت از
محل اعتبارات فرهنگی طی سنوات ۱۳۸۹
و ۱۳۹۰برایرفعمشکلکسریبودجهو»...
اشارهکردهاست .براساساینگزارش«حسب
اظهارات مورخ  94/4/16نماینده حقوقی
نهاد ریاست جمهوری از اردیبهشت ۱۳۹۲تا
مرداد  ۱۳۹۲که حمید بقایی سرپرست نهاد
و معاون اجرایی رئیس جمهور بوده ،دستور
خرید ۹هزارو ۷۰۰سکهتمامو ۴هزارو۵۰۰
سکه نیمبهار آزادی را صادر کرده است؛ این
سکهها خریداری شده ،اما محل مصرف آنها
مشخص نیست .همچنین مبلغ  8میلیارد و
 163میلیونریالبهدستوربقاییکارتهای
هدیه خریداری شده که نحوه استفاده از آنها
مشخص نیست ».این گــزارش دربــاره حکم
صادر شده نیز آورده است( ...« :متهم) از بابت
اختالس به مبلغ سه میلیون و  ۷۶۶هزار
و  ۵۰۰یــورو و  ۵۹۰هــزار دالر به  15سال
حبس و جزای نقدی معادل  ۴۳۳میلیارد و
 ۲۱۲میلیون ریال و انفصال دایم از خدمات
دولتیوردمالدرحقدولت...ازبابتتصرف
غیرقانونی در اموال دولتی شامل  ۷۰۳سکه
تمام بهار آزادی ،هزار و ۸۴۲قطعه نیم سکه،
 ۱۵سکه دو و نیم ،مبلغ  ۲۱میلیارد و ۱۷۵

میلیون و  ۳۰۰هزار ریال وجوه نقدی و ۴۵۲
میلیون و  ۵۱۰هــزار تومان کــارت هدیه به
 15سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۹۸
میلیارد و  ۱۱۰میلیون ریال و انفصال دایم از
خدمات دولتی و رد مال در حق نهاد ریاست
جمهوری محکوم شده که دادگاه تجدید نظر
با اصالح میزان جزای نقدی و رد مال ،حکم را
تایید نموده است» .در گزارش مفصل روابط
عمومی دادســرای عمومی و انقالب تهران

احکامی چون چهار سال حبس ۸۰ ،ضربه
شالق تعزیری ۱۱ ،سال حبس ،شش ماه
حبس هم به دلیل جرایم دیگر برای بقایی
صادر شده که به گفته جعفری دولت آبادی
دادستانتهران«بهرغمتعددمحکومیتها،با
استناد به ماده ۱۳۴قانون مجازات اسالمی،
صرف ًا مجازات اشد (یعنی  15سال حبس در
بخش احکام حبس) در خصوص حمید بقایی
قابل اجراست».

خبر مرتبط
بگومگویجالب پیکموتوریبامشایی
اجرایحکمبقاییازسهشنبهگذشتهآغازشدهاست.ایندرحالیاستکهبهگزارشایلناصبح
پنج شنبه اسفندیار رحیم مشایی که چند نفر انگشت شمار از جمله جوانفکر وی را همراهی
میکردند،دراقدامیعجیبباحضوردرمقابلسفارتانگلیسوادعایاعتراضبهبازداشت
حمیدبقایی،اقدامبهآتشزدنحکمویکرد.بااینحالدرفیلمیکهدرشبکههایاجتماعی
دراینبارهمنتشرشده،یکموتورسواربهمشاییاعتراضمیکندکه«آقامردمگرسنههستند.
چرابایددرگیردعواهایشمابشویم».مشاییدرپاسخمیگوید«:خباینجاتشریفنداشته
باشید ».در ادامه فرد موتور سوار که به مشایی اعتراض می کند ،با این گفته او مواجه می شود
که«اجازهمیدهید؟»ویدرپاسخبهمشاییمیگوید«:شما ۸سالاجازهداشتید».مشاییدر
ادامهمیگوید«:بااوکارینداشتهباشید،ازجاییآمدهاست».فردموتورسوارهممیگوید«:نه
کموتوریهستم».
منازجایینیامدهام،،منفقطپی 

همزمان با واکنش برخی چهره ها و فعاالن
سیاسی مطرح شد

موضع مشترک جهانگیری و یامین پور
درباره حکم زیبا کالم
صدور حکم محکومیت صادق زیباکالم به 18مــاه حبس
تعزیری و دوسال محرومیت از فعالیت سیاسی و اجتماعی
با واکنش چهره های سیاسی اصالح طلب و اصولگرا روبه
رو شد .به گــزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیس جمهور با اظهار تاسف از محکومیت صادق زیباکالم
در توئیتی نوشت« :از خبر محکومیتدکتر صادق زیباکالم،
استاد منتقد و دلسوز و فعال دانشگاه متاسف شدم .جامعه
نیازمنداظهار نظر و نقد منصفانه نخبگان و دانشگاهیان
است .امیدوارم با لغو این حکم در مراحل تجدید نظر راه بر
این ضرورت و بهرهمندی از دیدگاههای خیرخواهانه ایشان
و امثالشان همچنان باز بماند ».علی دارابی از چهره های
نزدیک به اصولگرایان و معاون سازمان صداوسیما نیز در
یادداشتیکهدرکانالتلگرامیخودمنتشرکردنوشت:این
کمترین،اززمانیکهدانشجویدانشگاهتهرانبودموشاگرد
دکترزیباکالمتااالنکهبازشاگردهستمودرکسوتمعلمی
دانشگاههمکاردکترزیباکالم،ایشانرابهصراحت،صداقت
ووفاداریبهاسالموایرانودلسوزواقعیکشورمیدانم.وی
افزود :دکتر زیباکالم صریحا آن چه را تشخیص می دهد بر
زبانوقلمجاریمیسازدوالبتهبندهباخیلیازمواضعایشان
مخالفتدارم؛اماراهمخالفتبایکاندیشمندوصاحبنظر
«بگیروببند»نیست.احترامبهعقایداوازراهابطالنظربابحث
و گفت وگو است .وحید یامین پور از چهره های مطرح رسانه
ایاصولگرانیزدرتوئیترخودنوشت«:یکروزقبلازمحکوم
شدن صادق زیباکالم ،سر درس جرایم علیه امنیت گفتم
نقدهایامثالدکترزیباکالمحتیاگرمتوجهبنیادهاینظام
همباشدنمیتواند«تبلیغعلیهنظام»تلقیشود.نسبتمنبا
سالیقوافکارزیباکالممعلوماست،ولیبهعنوانمعلمحقوق
جزا،علتتعقیباورانمیفهمم».همچنینبهگزارشانصاف
نیوز،صادقزیباکالمدرنامهایسرگشادهبهرئیسدستگاه
قضاضمندفاعازموضوعآزادیبیانازصدورحکمشانتقاد
کــرد.در همین حال حسن پاشازاده رئیس شعبه ۱۰۲۳
دادگــاه عمومی و جزایی درخصوص حکم محکومیت یک
فعال سیاسی بدون آن که نامی از این فرد بیاورد ،در گفت و
گو با میزان گفت :مصاحبه با شبکههای بیگانه عالوه بر نص
صریحقانون،خالفمصوبهشورایعالیامنیتملیاستو
مصوبات این شورا نیز در حکم قانون بوده و الزم االجراست.
رئیس شعبه  ۱۰۲۳دادگاه عمومی و جزایی با بیان این که
در صدور یک حکم جنجال رسانهای و اظهار نظر اشخاص
موضوعیتی ندارد؛ گفت :در قانون مسائل به صورت کلی
مطرح شده است ،اما در نهایت تطبیق رفتار مرتکب با قانون
برعهدهقاضیاست.
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