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 تقویت همبستگی ملی 
نتیجه انتخابات باشد

 برای غافلگیر نشدن در خلیج فارس 
باید تحرکات دشمن را زیرنظر بگیریم

گروه ایران: معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: گروه های سیاســی در جریان انتخابات سال جاری با 
حرمت نهادن به شــعار سال، در رقابتی ســالم حضور پیدا کنند.حجت االسالم والمسلمین مجید انصاری در 
ســفر به شهرستان رومشگان با اشــاره به دو انتخابات مهم کشور در سال جاری افزود: بسیار خوشحالیم که 
نظام سیاســی ایران، مردم ساالر است و طی سال های گذشته 32 انتخابات و همه پرسی برگزار کرده است.وی 
بیان کرد: گروه های سیاســی، احزاب و جمعیت ها باید در جریان انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای 
اســالمی با حفظ منافع، وحدت ملی و اخوت و برادری عمومی با حرمت نهادن به شــعار ســال در رقابتی 
ســالم و اخالقی حضور پیدا کنند.این مقام مسئول با تاکید بر اینکه رقابت سیاسی نباید به خصومت بینجامد، 
ادامه داد: نتایج انتخابات باید منتهی به تقویت همبستگی ملی و انسجام بیشتر بین دولت و ملت شود.انصاری اضافه کرد: امروزه دشمنان به ویژه رسانه های 
صهیونیســتی درصدد ایجاد شــکاف میان دولت و ملت هستند به همین خاطر باید در جریان انتخابات نهایت هوشمندی را به خرج داد.وی با اشاره به اینکه 
انرژی سیاســی در بین مردم کوهدشــت باالست، اظهار کرد: وجود این نشاط سیاسی در بین مردم این شهرستان می تواند الگویی برای دیگر استان ها شود و 
البته شــرط آن داشتن بینش سیاسی، وحدت ملی و انســجام و اخوت ملی است.معاون پارلمانی رئیس جمهور یادآور شد: نباید در رقابت های سیاسی برای 

توسعه شهرستان و استان تعصبات را دخیل کرد و باید برای توسعه استان هوشیاری و هوشمندی را در انتخابات به کار گرفت.

گروه ایران: فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: برای جلوگیری از غافلگیری در منطقه حساس خلیج فارس، 
باید تسلط و اشراف اطالعاتی کاملی از منطقه داشته باشیم و تحرکات دشمن را زیرنظر بگیریم.به گزارش روابط 
عمومی نیروی دریایی ارتش، امیر دریادار حبیب اهلل سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش، در بازدید از پایگاه دریایی 
خارک گفت: پایگاه دریایی خارگ در زمان دفاع مقدس یکی از نقاط اســتراتژیک ما بوده اســت و دشمن تالش 
زیادی کرد تا خارک را تحت تاُثیر قرار دهد و بتواند از صادرات نفت جمهوری اســالمی ایران جلوگیری کند و 
اگردشمن می توانست صادرات نفت جمهوری اسالمی ایران قطع کند، قطعاً ضربه بزرگی به اقتصاد ما وارد می شد 
.وی در ادامه 3 عامل را از عوامل مهم برای ناکام گذاشــتن دشــمن در قطع صادرات نفت و وارد آوردن آسیب به 
اقتصاد کشور دانست و افزود: یکی از عوامل، فعالیت و تالش های خستگی ناپذیر هموطنانمان در شرکت نفت بود؛ چه آنهایی که در سکو های نفتی بودند و چه 
آنهایی که در نقاط فنی کار می کردند.فرمانده نیروی دریایی ارتش اضافه کرد: سیستم پدافندی جزیره خارک را می توان عامل دوم دانست که از چند قسمت تشکیل 
می شد؛ یک قسمت داخل جزیره و یک قسمت دیگر در پایگاه دریایی خارک قرار داشت که پیرامون جزیره بر روی برجک ها مستقر بود و حفاظت جزیره را تامین 
می کردند و عامل سوم نیروی دریایی بود؛ چه ناوهایی که پیرامون جزیره گشت می زدند و چه خانواده هایی از نیروی دریایی  که در جزیره ماندند و  همه مشکالت 

اینجا را تحمل کردند و این افتخار را داشتند که در حفظ و نگهداری اقتصاد کشور نقش موثری داشته باشند.

انحراف در فعالیت های   نبود 
هسته ای ایران 

گروه ایران: مدیرکل آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی بار دیگــر نبــود انحراف در 

فعالیت های هسته ای ایران را تایید کرد.
مقدماتی  بیانیه  در  دیــروز  »یوکیاآمانو« 
خود در نشست فصلی شورای حکام در باره 
اجرای پادمان در ایــران گفت : آژاس عدم 
انحراف در فعالیت های هســته ای ایران که 
تحت پادمان های ســازمان می باشد را تایید 

می کند.
آمانــو  افزود: آژانــس آمادگی دارد که 
نســبت به راســتی ازمایی توافق لوزان میان 
ایــران و 1+5 اقدام نماید. این امر مشــروط 
به توافق شورای حکام اژانس و تامین منابع 

الزم  است .
آمانــو با بیان اینکــه در خصوص جنبه 
هــای فنی برنامه اقدام جامع مشــترک نیز با 
ایــران و 1+5 تعامل نزدیکی داریم ، تصریح 
کــرد: در این طــرح اقدام مشــترک اجرای 
پروتــکل الحاقی توســط ایران بــه تقویت 
پادمان ها در ان  کشــور کمک کرده و توان 
آژانــس برای ارائه تضمیــن قابل اتکا راجع 
به فعالیت های اعالم نشــده در ان کشور  را 

افزایش می دهد.

تمکین در مقابل خواست مردم
گروه ایران: رییس جمهور ترکیه گفت 
: اراده و خواســت ملت باالتر از هر چیزی 

است .
پــس از اعالم نتایــج اولیــه انتخابات 
پارلمانی ترکیه که با کاهش چشــمگیر آرای 
حزب عدالت وتوســعه همــراه بود، رجب 
طیــب اردوغــان رئیس جمهــور ترکیه طی 
بیانیــه ای اعــالم کرد : نتایج بدســت آمده 
حاکــی از آن اســت که ملت ترکیــه امکان 
حاکمیــت مطلــق به یک حــزب را نداده و 
این موضوع باید از ســوی احزاب حاضر در 
رقابتهای انتخابابی بدقت بررســی و مطالعه 

شود .
اردوغــان در ادامــه بیانیــه اش ضمن 
عنوان این مطلب که با اعالم نتایج انتخابات 
روند جدیدی در ترکیه آغاز شــده که برای 
حفظ ثبات و دســت آوردهــای  دمکراتیک 
حائز اهمیت فراوانی اســت از تمامی طرفها 
خواســته اســت تا نســبت به نتایج موجود 

باشند . برخورد مسئوالنه داشته 
انتخابــات پارلمانــی دیــروز بــه  در 
وتوسعه  حاکمیت سیزده ساله حزب عدالت 

پایان داده شد .
بــا شــمارش بیــش از 99 درصــد از 
صندوقهــای رآی گیــری  ؛ حــزب عدالت 
وتوســعه 40 ممیز 8 دهــم درصد  ؛ حزب 
جمهوریخــواه خلــق  25 درصــد ؛ حزب 
حرکــت ملی گــرا  16 و 3 دهــم درصد و 
حــزب دمکراتیک خلقها نیز 13 درصد آرای 
به صندوق ریخته شده را از آن خود کردند .

 برگزاری دومین 
دادگاه جیسون رضاییان 

گروه ایران: دومین جلســه رسیدگی به 
اتهامات خبرنگار روزنامه واشــنگتن پســت 
پایان یافت.این جلســه نیز بــه صورت غیر 
علنی و در شــعبه 15 دادگاه انقالب اسالمی 
تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی ایران 
و جاسوســی برای دولت امریکا از اتهامات 

است. جیسون رضائیان 
با توجه به غیر علنی بودن دادگاه امکان 
فیلم، تصویر و انتشــار خبر از جلســه برای 
رسانه ها میســر نبود.گروه خبری شبکه سی 
بی اس امریکا نیز ســاعت ها در خیابان معلم 
منتظر کســب اطالع از آخرین اخبار دادگاه 
به همراه ســایر رسانه های ایرانی بود.جلسه 
نخست دادگاه پنجم خرداد برگزار شده بود.
اعالم  متعاقبــا  دادگاه  بعــدی  جلســه 

خواهد شد.

گروه ایــران: رئیس مجلس نقــش علمای 
اســالمی را در روشــنگری و آگاه سازی نسل های 
کنونی و آینده از توطئه های شــوم برای فراموشی 

آرمان فلسطین، ممتاز و انکارناپذیر دانست.
به گــزارش اداره روابط پارلمانی و گروه های 
دوســتی مجلس شورای اســالمی، آقای الریجانی 
در دیدار جمعی از علما و مســئوالن مرتبط با امور 
فلسطین از کشــورهای ســوریه، لبنان و فلسطین  
با اشــاره به آرمان های مد نظر امــام خمینی )ره(، 
یکی از اهداف اصلی انقالب اســالمی را حمایت 
از مســلمانان مظلوم به ویژه ملت فلسطین توصیف 
کرد و گفت: هدف بنیانگذار انقالب اسالمی ایران 
ایجــاد وحدت در میان امت اســالم و حمایت از 
ملل مظلوم به ویژه ملت قهرمان فلســطین در برابر 

تجاوزات رژیم صهیونیستی بود.
وی افزود: این هدف و آرمان امروز نزد ملت 
ایران و بــا هدایت رهبر معظم انقــالب همچنان 

استمرار دارد.
رئیس مجلس با اشــاره به مســائل منطقه ای 
گفت: هدف اســتکبار جهانــی از ایجاد و تقویت 
در کشــورهای  تروریســتی  تکفیری  گروه هــای 

مختلف اســالمی منطقه از جمله عراق، ســوریه و 
یمن، مستهلک کردن انرژی و توان ملل مسلمان در 
مقابله با اهداف و سیاست های استکباری است که 

رژیم صهیونیستی اجرای آن را بر عهده دارد.
آقای الریجانی تنهــا راه مطمئن برای نجات 

منطقه از شر فتنه و توطئه های استکباری را بیداری 
کشــورهای اســالمی و حفظ وحدت و استمرار 
مقاومت در برابر رژیم صهیونیســتی دانست و در 
این خصوص بر حمایت جمهوری اســالمی ایران 
از مقاومت مردم فلســطین در برابر رژیم اشغالگر 

قدس تأکید کرد.
در این دیدار آقای حسن حب اهلل مسئول امور 
فلسطین در جنبش حزب اهلل لبنان، موضوع فلسطین 
را مسئله محوری مورد تأکید بنیانگذار فقید انقالب 
و نیز رهبر معظم انقالب در دوره کنونی دانست و 
گفت: رژیم صهیونیســتی بر پایه دروغ و تجاوز بنا 
شده و تنها راه پیروزی، استمرار مقاومت و مقابله با 
طرح های امریکایی - صهیونیستی مبنی بر تضعیف 

آرمان فلسطین است.
وی بیداری و وحدت ملت های اســالمی را 
در برابــر داعش و گروه هــای تکفیری که با هدف 
انحــراف از موضوع فلســطین ســاخته شــده اند 

خواستار شد.
در ایــن دیدار همچنین آقای شــیخ ســعید 
قاســم از علمای فلسطین که ســال ها در بند رژیم 
صهیونیســتی بوده اســت از جمهوری اســالمی 
ایران به خاطر حمایت از مردم فلســطین در برابر 
تجــاوزات رژیم صهیونیســتی تقدیر کرد و گفت: 
مردم و رهبران ایران اســالمی ایــن وظیفه دینی و 
شــرعی خود را بدون هیچ گونه چشمداشتی انجام 

می دهند.

رئیس مجلس در دیدار جمعی از علما و مسئوالن مرتبط با امور فلسطین: 

حفظ وحدت راه نجات منطقه از شر فتنه است عمان به  ظریف  کوتاه  سفر 
گــروه ایران: وزیر خارجــه ایران با 
یوســف بن علوی، همتــای عمانی خود در 

کرد. گفت وگو  و  دیدار  مسقط 
امور  وزیر  ظریف،  محمدجــواد  دکتر 
خارجه در یک ســفر کوتاه چند ســاعته به 
مســقط و در دیدار با همتــای عمانی خود 
در خصــوص آخریــن تحــوالت منطقه و 
موضوعــات دوجانبــه گفت وگــو و تبادل 

کرد. نظر 

تفحص  تازه  شهید   ۲۷۰ تشیع 
تهران  در  شده 

جستجوی  کمیته  فرمانده  ایران:  گروه 
مفقودین ســتاد کل نیروهای مســلح گفت: 
پیکرهــای پاک 2۷0 شــهید تــازه تفحص 

شــده در تهران تشییع می شوند.
سردار ســرتیپ ســید محمد باقرزاده 
افــزود: پیکرهــای 1۷5 غــواص عملیات 
کربالی 4 که به تازگی در یک گور دســته 
بازگردانده  به کشــور  جمعی شناســایی و 

شــده اند نیز در بین این شهداست.
تقاضــای  براســاس  گفــت:  وی 
پیکر  تهرانی  به ویژه جوانــان  شــهروندان 
این شــهدا پیــش از مرحله شناســایی در 
بهارستان  از میدان  بهار قرآن  آســتانه آغاز 

شد. خواهد  تشییع  تهران 
شهدا  پیکرهای  افزود:  باقرزاده  سردار 
ســه شــنبه 26 خرداد در آخریــن هفته از 
از میدان بهارستان،   16 بهار ســاعت  فصل 
ضلــع غربی مجلس شــورای اســالمی به 

ســمت معراج شهدا تشییع می شود.
مفقودین  جســتجوی  کمیته  فرمانــده 
ســتاد کل نیروهای مسلح گفت: این مراسم 
همزمان با ســالروز شهادت شهدای موتلفه 
با مراسم مدیحه ســرایی اهل بیت عصمت 

آغاز خواهد شد. طهارت  و 

ارتش   ۳۴  ناوگروه 
شد مسقط  بندر  وارد 

نیروی   34 ناوگــروه  ایــران:  گروه 
دریایی ارتش شــامل ناوشکن »البرز« و ناو 
پشــتیبانی »بوشهر«، در اســکله بندر مسقط 

گرفتند. پهلو 
بــه گزارش روابــط عمومــی نیروی 
دریایــی ارتش، ناوگروه 34 نیروی دریایی 
راهبردی ارتش، پس از 60 روز دریانوردی 
ایران اســالمی در آب  منابع  از  و حفاظت 
هــای بین المللی در اقیانــوس هند، دریای 
عمــان و خلیج عــدن، وارد اســکله بندر 

. شد  عمان  کشور  مسقط 
ناخدا یکم عرشــه مصطفی تاج الدینی، 
اینکه ماموریت  بیان  با   34 فرمانده ناوگروه 
این ناوگروه رزمی اطالعاتی بســیار سخت 
تــر و متفاوت تر از ماموریت های گذشــته 
60 روز، پرســنل  اســت، گفت: در ایــن 
دریادل و همیشــه در صحنه ناوگروه 34 با 
عزمی راســخ و بدون خستگی وظیفه خود 

دادند. انجام  وجه  بهترین  به  را 
ماموریت، ضمن  ایــن  در  افزود:  وی 
انجــام فعالیت های اطالعاتــی و مبارزه با 
دزدان دریایــی و حفاظــت از منافع ایران 
نفتکش  و  تجــاری  اســالمی، کشــتی های 
ایران بــا همراهی این ناوگروه اســکورت 
ناوگروه  این  شدند و دریادالن مســتقر در 
ایــن عملیات را در میان هجمه رســانه ای 
ائتالف  های  ناوگــروه  مانور  و  بیگانــگان 
انجام  غربی عربــی، بدون ذره ای هــراس 

دادند.
تــاج الدینــی تاکید کــرد: حضور ما 
در بندر مســقط اهــداف مختلفی دارد که 
مهمتریــن آن، اعالم پیام صلح و دوســتی 
ایران اســالمی به کشــورهای ایــن منطقه 

است

فرانسه  پارلمانی  هیات   حضور 
ایران در 

گروه ایران: مشــاور بین الملل رییس 
مجلس شــورای اســالمی از حضور هیات 

پارلمانی فرانســه در ایران خبر داد.
اظهار کرد: هیات  االسالم  حسین شیخ 
پارلمانــی چهار نفره فرانســه به ریاســت 
دانیل رنیه، معاون کمیســیون امور خارجی 
و دفاعی پارلمان فرانســه برای یک ســفر 

آمده اند. ایران  به  روزه  چهار 
فرانســه  پارلمانی  هیات  وی،  گفته  به 
که دیدارهایی در ســطح معاون وزیر امور 
خارجه، معاون شــورای عالــی امنیت ملی 
دارند به دعوت احمدرضا دســتغیب عضو 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلــس و عضــو هیات رییســه مجلس به 

کرده اند. سفر  ایران 

می کند سفر  ساری  به  الریجانی 
شــورای  مجلس  رییس  ایران:  گروه 
اســالمی پنج شــنبه هفته جاری به ســاری 

می کند. سفر 
اظهار  ســاری  نماینده  دامادی،  محمد 
کرد: قرار اســت آقای الریجانی در ســفر 
یک روزه به ســاری در یادواره 148 شهید 

یابد. حضور  دودانگه  بخش 
وی بازدیــد از منطقه و همچنین روند 
گازرســانی به مناطق مختلف در دودانگه و 
دیدار مردمــی را از دیگر برنامه های رییس 

کرد. عنوان  ساری  سفر  در  مجلس 

اخبار اخبار

گروه ایران: وزیر امــور خارجه ایران عصر 
دوشــنبه با ســگرید کاگ، نماینده ویژه دبیرکل 
ســازمان ملل متحد در امور لبنان دیدار و درباره 
آخرین تحوالت جاری سیاســی در این کشــور 

گفت وگو و تبادل نظر کرد.

دکتر محمدجواد ظریــف، وزیر امور خارجه 
کشــورمان در ایــن دیــدار بــا حمایــت از آغاز 
گفت وگوها میان گروه ها و احزاب مختلف لبنانی، 
ثبات سیاســی در این کشور را خواست جمهوری 
اســالمی ایران بیان کرد و افــزود: هرگونه تصمیم 
سیاســی بایــد توســط لبنانی ها، آن هــم از طریق 

گفت وگو حاصل شود.
او با بیان این که مطمئن ایم اگر فشار خارجی 
از لبنانی ها برداشــته شــود آن ها زودتر به نتیجه و 
تصمیم سیاســی خواهند رســید گفت: امیدواریم 
سازمان ملل هم مثل گذشته نقشی حمایتی در این 
روند داشــته باشد و جمهوری اســالمی ایران هم 
هرگونه توافق و راه حل سیاسی در لبنان که از طریق 

گفت وگــو و تفاهم میان گروه ها و احزاب مختلف 
لبنانی به دست آید را مورد حمایت قرار می دهد.

وزیر امور خارجه کشورمان با یادآوری نگرانی 
دولت و ملــت ایران از سرنوشــت دیپلمات های 
ایرانی ربوده شــده در لبنان خواستار توجه سازمان 

ملل به این مسأله شد.
در ایــن دیدار، خانم کاگ هــم با قدردانی 
از کمک هــای جمهوری اســالمی ایــران برای 
حفــظ ثبــات و آرامــش در لبنان، بــه انتخاب 
نشــدن رییس جمهور جدید این کشــور اشــاره 
کــرد و گفت: خالء قانونــی و حقوقی فعلی در 
لبنان مناســب این کشــور و منطقه نیست ولی با 
این شــرایط، ثبات موجود در لبنان باوجود همه 

بحران ها در منطقه و کشــورهای هم جوار، بسیار 
مهم است و باید حفظ شود.

نماینده دبیرکل ســازمان ملل حفظ همزیستی 
میان طوایف مختلف لبنانی و پرهیز از فرقه گرایی و 
رسیدن به تفاهم و ثبات سیاسی در لبنان را خواسته 
سازمان ملل خواند و ابراز امیدواری کرد با روندی 
که آغاز شده اســت شاهد انتخاب هر چه سریع تر 
رییس جمهور جدید و تکمیل حلقه ثبات و ارامش 

در این کشور باشیم.
ســگرید کاگ هم چنین ظهر دیروز با حسین 
امیرعبداللهیــان، معاون عربــی آفریقای وزیر امور 
خارجه دیدار و درباره تحوالت سیاسی در لبنان به 

تفصیل گفت وگو کرد.

ظریف در دیدار با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور لبنان: 

از ثبات سیاسی در لبنان حمایت می کنیم

گروه ایران: ســخنگوی قوه قضائیه در هشتادمین نشست خبری 
خود درباره بازداشــت موقت حمید بقایی معاون رئیس جمهورسابق، 
بازداشت پنج نفر در ارتباط با حادثه هتل مشهد و نیز سایر پرونده های 

مهم این قوه توضیحاتی ارائه کرد.
حجت االســالم محسنی اژه ای در هشتادمین نشست خبری خود 
با  اعالم خبر بازداشت موقت معاون رئیس جمهور سابق گفت: پیش از 
ظهر دوشنبه بقایی برای بازجویی در مورد پرونده ای که در دستگاه قضا 
داشت به دادسرای ویژه کارکنان دولت احضار شد و به دستور بازپرس 

ویژه پرونده برای وی حکم بازداشت موقت صادر شده است.
پنج نفر درخصوص حادثه هتل مشهد دستگیر شدند

محســنی اژه ای در جمع خبرنگاران با ابراز تاســف از حادثه ای 
که بــرای زائران حرم رضوی در یکی از هتل ها اتفاق افتاده بود افزود: 
امیدوارم کسانی که مســموم شدند هرچه سریعتر بهبودی کامل را پیدا 
کنند و از طرف خودم و قوه قضاییه به بازماندگان  حادثه تســلیت می 

گویم.
وی با اعالم اینکه حادثه مســمویت در هتل مشهد اتفاق بدی بود 
تصریح کرد: طبق آخرین صحبت هایی که با بازپرس پرونده و دادستان 
مشهد داشتم هنوز حکایتی از عمدی بودن و یا جنایی بودن قضیه وجود 
ندارد البته این اظهار نظر قطعی نیســت و برای اعالم قطعی آن به زمان 

نیاز داریم.
اژه ای با اعالم اینکه بالفاصلــه بعد از وقوع ماجرا پرونده ای در 
این زمینه تشکیل شد و بازپرس ویژه قتل مشهد مامور رسیدگی به این 
پرونده شد افزود: از دست اندرکاران هتل و مسئوالن ذی ربط تحقیقات 

انجام شده و در حال حاضر 5 نفر در بازداشت به سر می برند.
سخنگوی قوه قضاییه با اعالم اینکه از اجزای فوت شدگان نمونه 
برداری ســم شناســی صورت گرفته افزود: عالوه بــر نمونه گیری از 
اجساد از آب، هوا و غذای هتل نیز نمونه برداری شده است و براساس 
حساســیتی که این پرونده دارد مقرر شده تا پایان روز نتیجه آزمایشگاه 

سم شناسی به اطالع دادستان مشهد برسد.
وی در ادامه با اعالم اینکه 24 نفر در این حادثه مســموم شــدند 
افزود: عده ای از مسموم شدگان بالفاصله بعد از حضور در بیمارستان 
و با انجام اقدامات اولیه پزشکی مرخص شدند از این تعداد چند نفری 

همچنان در بیمارستان بستری هستند و متاسفانه 4 نفر فوت شدند.
پنج عضو معاند فعال در شبکه های اجتماعی دستگیر شدند

حجت االسالم محسنی اژه ای در ادامه هشتادمین نشست از سلسله 
نشست های خود با حضور خبرنگاران ضمن اعالم دستگیری 5 نفر در 
رابطه با حادثه مسمومیت در هتل مشهد از دستگیری 5 عضو معاند که 
به صورت شــبکه ای در فضای مجازی و شــبکه های موبایلی اقدام به 
ارســال فراخوان برای حضور مردم در خیابان ها می کردند، خبر داد و 
اظهار داشت: چند نفر از کسانی که مرتبا در شبکه های مجازی اقدامات 
ضد امنیتی و فراخوان های غیرقانونی صادر می کردند، از سوی نیروهای 

امنیتی شناسایی و بازداشت شده اند.
وی افزود: در بازجویی های اولیه دستگیرشــدگان اعالم کرده اند 

یک انگیزه ضد امنیتی و ضد انقالبی داشتند.
سخنگوی دستگاه قضا با اعالم اینکه انگیزه اصلی دستگیرشدگان و 
ارتباطات آنها در حال بررسی است، ادامه داد: هم اکنون 5 نفر در استان 
های تهران و کرمان و در مرحله اول بازداشــت ها دستگیر و بازداشت 
شده اند و اعتراف کردند که از طریق شبکه های مجازی اجتماعی اقدام 

به ترویج فساد و فحشا می کردند.
محسنی اژه ای با اعالم اینکه امکان تقلیل یا افزایش تعداد بازداشت  
شــدگان در این پرونده همچنان وجــود دارد، تصریح کرد: تحقیقات 
تکمیلی درباره افراد بازداشــت شده و شبکه های پیچیده ای که با این 

افراد در ارتباط بودند، همچنان ادامه دارد.
کالهبرداری 1۷0 میلیونی با فتواهای جعلی

وی در ادامه از دســتگیری متهمی خبر داد که با استفاده از مدارک 
جعلــی و فتاوای موجود در زمینه عقد موقت اقدام به کالهبرداری 1۷0 

میلیون تومانی از شهروندان تهرانی کرده بود.
ســخنگوی دســتگاه قضا درباره جزئیات دســتگیر شدن متهم 
کالهبردار توضیح داد: فرد دستگیر شده با تدارک دیدن سایت اینترنتی 
و جمع آوری فتاوای تقلبی در خصوص عقد موقت صرفا برای تحصیل 
پول افــرادی را به صورت غیرصحیح با هم مرتبــط می کرد. با اعالم 
خبر فعالیت این فرد کالهبردار بالفاصله فعالیت ســایت متصل به وی 
مورد رصد کارشناسان قرار گرفت و با محرز شدن فعالیت غیرقانونی و 
جعلی بودن فتاوایی که در این ســایت درج شده بود، بالفاصله متهم در 

تهران شناسایی و دستگیر شد. تحقیقات از متهم دستگیر شده همچنان 
ادامه دارد.

رفع تصرف 23 هکتار از اراضی غیرقانونی
محســنی اژه ای با اعالم اینکه قوه قضائیه با جدیت رفع تصرف از 
اراضــی دولتی و منابع طبیعی را که به صورت غیرمجاز تصرف شــده 
اندپیگیری می کند، اضافه کرد: از 24 اســفند ماه ســال قبل تا امروز که 
نزدیک به سه ماه می شود، 23 هکتار از اراضی غیرقانونی در استان البرز 

و شهرستان کرج رفع تصرف شده اند.
ســخنگوی قوه قضائیه افزود: حدود 8 هکتــار از زمین هایی که 
به صورت غیرقانونی تغییر کاربری داده بودند نیز شناســایی شدند و با 
دستور قضایی و محرز شدن اینکه اراضی مذکور به صورت غیرقانونی 

تغییر کاربری دادند، هر 8 هکتار به وضع اول بازگشت.
پرونده تخلفات بنیاد تعاون ناجا 6 بازداشتی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای 
در هشــتادمین نشســت خبری خود با خبرنگاران در مورد پرونده برج 
های دوقولوی کیش گفت: این خبر در سایت ها عنوان شد که اختالس 
بوده در حالی که تنها دو شــاکی خصوصی داشــته و فرد متهم به دلیل 
کالهبرداری و حکم قطعی دادگاه به 35 میلیارد تومان محکومیت به نفع 

شاکی هم اکنون در زندان است.
معاون اول دستگاه قضا درباره تخلف در زیر مجموعه بنیاد تعاون 
ناجا  گفت: در مورد این پرونده گفته شــد کــه آقای احمدی مقدم و 
پســرش بازداشت شده اند که در جلســه قبل آن را تکذیب کردم، اما 
پرونده ای در بنیاد تعاون ناجا به دلیل مفاســد مالی با شکایت فرمانده  
وقت ناجا تشکیل شد که در آن احمدی مقدم و پسرش نیستند، اما شش 

نفر بازداشت شده اند که پرونده در حال رسیدگی است.
ســخنگوی دستگاه قضا در این نشســت اعالم کرد: 18 آئین نامه 
قانون دادرســی کیفری که از اول تیر ماه اجرا می شود، توسط دستگاه 

های مرتبط در حال تدوین است، امیدواریم به سرعت انجام شود.
خبرنــگار واحد مرکــزی خبر با انتقاد از انتشــار جزئیات دادگاه 
جیسون رضائیان در خبرگزاری مهر از محسنی اژه ای  در این باره سوال 
کرد که ســخنگوی دستگاه قضا در پاســخ گفت: اقدام خبرگزاری مهر 

خالف بود و تحت تعقیب قانونی قرار گرفته است.
وی همچنین در مورد پرونده میلیارد نفتی که گفته شده است مفسد 
فی االرض است، توضیح داد: پرونده عنوان محارب نگرفته است و فساد 
فی االرض هم تعریف خود را دارد. اگر فرد به قصد ضربه زدن به نظام 
در نظام اقتصادی مداخله کند و یا اخالل در نظام اقتصادی داشته باشد، 
اما قصدش ضربه زدن به نظام نباشــد، تعریفش فرق دارد که در بخش 

دوم 5 تا 20 سال زندانی می شود.
خبرنگاری در مورد اظهارات یکی از مسئوالن در مورد فرار مالیاتی 
900 میلیارد تومانی در اصفهان و 120 میلیارد تومانی در تهران سوال کرد 
که ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: با وجود فناوری های جدید 
دیگر نباید شــاهد فرارهای مالیاتی باشیم. چطور برای کارمند و کارگر 
را قبــل از پرداخت حقوق مالیاتش را کم می کنند، اما برای افراد دیگر 

اینطور نیست؟ در مورد این پرونده من هم در روزنامه خواندم .
موضوع اخالل در ســخنرانی رئیس جمهــور در حرم مطهر امام 
خمینی)ره( ســوال دیگری بود که سخنگوی دســتگاه قضا پاسخ داد: 
اخــالل در نظام اجتماعی و اجتماعات در قانون آمده اســت و نیروی 

انتظامی می تواند بر اساس قانون وارد شود، اما تمام مساله با قوه قضائیه 
نیســت و وزارت کشــور و دولت و نیروی انتظامی هم می توانند وارد 
شوند، اما اینکه بگویید ما شدیدتر از قانون وارد شویم، امکان ندارد، اما 
رسانه ها اعالم کرده اند که عده ای در این تجمعات دستگیر شده اند در 

حالی که هنوز پرونده ای به دادسرا ارسال نشده است.
یکی از خبرنگاران ســوال کرد در جلســه نشســت آب یکی از 
مســئوالن ریاست جمهوری دستگاه قضایی را پوپولیست خطاب کرده 
است،که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: چون تمام صحبت های 
فرد را نشنیده ام، نمی توانم قضاوت کنم، اما دستگاهی بخواهد برای کم 
کاری خودش وظیفه را به دوش دستگاه دیگری بیندازد، شایسته نیست. 
مســاله آب بسیار مهم است و در دنیا هم اهمیت دارد. طبیعی است که 
مدیران آب کشــور تمام تعهدات خــود را به کار ببندند. در دولت قبل 
مجوز چاه عمیق داده شــده و برداشت ها بی رویه بود، اما حاال مسئوالن 
به جای اینکه بگویند چرا مجوز داده شده، از کشاورز شکایت می کنند.
محســنی اژه ای در مورد پرونده پدیده شاندیز هم خاطرنشان کرد:  
اطالع جدیدی از پرونده ندارم، اما فرصتی که خواسته شده تا سهام داران 
پول خود را بگیرند، هنوز به پایان نرســیده اســت و پدیده همچنان به 

اقدامات خود بر اساس مجوزها می پردازد.
نامه تعزیرات تهران به دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر اینکه جلوی 
توزیع و تولید آب میوه و نوشیدنی های غیرمجاز گرفته شود، سوال یکی 
از خبرنگاران بود که محســنی اژه ای در پاسخ توضیح داد: تعزیرات زیر 
نظر دولت و دادگستری اســت و وزارت بهداشت هم وظیفه دارد هم 
نظارت کند و هم برخورد داشته باشد، اما آنچه مربوط به سالمت انسان 
ها اســت، قوه قضائیه خودش را بی مسئولیت نمی داند و اگر گزارش 

شود، وارد می شوند.
معاون اول دســتگاه قضا در مورد برخورد با بیش از 500 موسسه 
مالی و اعتباری بدون مجوز عنوان کرد: در بانک مرکزی و ستاد مبارزه با 
مفاسد اقتصادی برخورد با این موسسات در دستور کار است که نمونه 
آن انحالل موسســه مالی میزان بود و چنــد پرونده بزرگ دیگر هم در 
حال بررسی است که شواهد نشان می دهد به زودی شاهد انحالل آنها 
خواهیم بود. پرونده آقای س  هم مورد ســوال قرار گرفت و اعالم شد 

کیفرخواست این فرد صادر شده، اما هنوز به دادگاه نرفته است.
وی همچنین در مورد اعالم تخلف فدراســیون فوتبال و فرارهای 
مالیاتی توســط کمیســیون اصل 90 اضافه کرد: دســتگاه های نظارتی 
وظایفی دارند و اگر به سند جرم رسیده اند اعالم می کنند که تاکنون این 

پرونده وارد نشده است.
محسنی اژه ای در مورد آسیب تخلف وکالی میلیاردی گفت: در 
قوانین پیش بینی شــده و منطقی و عقلی است که افراد در زادگاه ها از 
وکیل اســتفاده کنند، اما باید هم در دسترس باشد و هم توان پرداخت 
حق الوکاله را داشــته باشــد و وکیل ملزم نیســت با یاد دادن خالف به 
موکلــش طرف خودش را برنده کنــد هر چند که کانون وکال یک نهاد 
خصوصی اســت، اما قوه قضائیه در مورد وکالت احساس وظیفه کرد و 
بر اساس قانون برنامه پنجم الیحه جامع وکالت را به دولت تقدیم کرد 
و دولت قبل مدت ها الیحه را نگاه داشــت و به مجلس ارسال نکرد و 
دولت فعلی هم پس از مدتی معطلی آنقدر دســت کاری کرد که الیحه 
دیگر الیحه قوه قضائیه نبود و حاال این موضوع در مجلس مطرح است 

تا قانون خوبی تدوین شود.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: پرونده هایی داریم که وکیل با وکیل 
مقابل تبانی می کند تا مدت زمان پرونده طوالنی تر شود. به عنوان مثال 
وکیلی در اراک داشــتیم که برای شکایت محیط زیست از یک شرکت 
از آن شــرکت 20 میلیارد تومان حق الوکاله گرفته بوده اســت که این 
موجب خراب کردن کارمند  می شــود. سازمان مالیات باید به سراغش 
برود و بعید می دانم کل مبلغ را اعالم کرده باشــد. به اعتقاد من وکالت 
نباید در انحصار باشــد. مردم فکر می کنند چون اســم وکیل به عنوان 
وکیل دادگســتری مطرح می شــود برای قوه قضائیه است و به نظر من 
باید اسم وکیل دادگستری عوض شود.یکی از خبرنگاران سوال کرد که 
16 ماه قبل پرونده دو برادر در بخش صنعت مطرح شــد و آنها با وثیقه 
دو هزار و 200 میلیاردی بازداشت شدند که بعد مشخص شد وثیقه به 
600 میلیارد کاهش یافته و یکی از افراد آزاد شده است و هم اکنون در 
شرکتی وابسته به دولت مشغول به کار است که معاون اول دستگاه قضا 

آن را تایید کرد، اما گفت اطالعی از وثیقه ندارم.
در ادامه این نشســت، محسنی اژه ای اعالم کرد که پرونده حمید 
بقایی در دادســرای انقالب مطرح بوده و همچنین تعداد 5۷5 بدهکار 

بانکی به 21۷ نفر کاهش یافته است.

سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد:
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