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نقش مادیات در ایجاد همگرایی
»اگر )تمکن کفار از مواهب مادی( سبب نمی شد که همه 
مردم امت واحده )گمراهی( شــوند، ما برای کســانی که به 
)خداوند( رحمان کافر می شدند، خانه هایی قرار می دادیم با 

سقف هایی از نقره، و نردبان هایی که از آن باال روند«
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هیئت امنای دانشگاه آزاد، فرهاد رهبر را به عنوان رئیس  دانشگاه 
آزاد به شورای عالی انقالب فرهنگی معرفی کرد.

جلســه هیئت امنای دانشــگاه آزاد پیش از ظهر دیروز )یکشنبه( با حضور 
اکثریت اعضا برگزار شد و اعضای هیئت امنا در این جلسه به اتفاق آرا تصویب 
کردنــد که فرهاد رهبر به عنوان رئیس  دانشــگاه آزاد به شــورای عالی انقالب 
فرهنگی معرفی شود. بر این اساس، موضوع ریاست او بر دانشگاه آزاد در اولین 
جلســه شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح خواهد شد و پس از تصویب در این 

شورا، رسماً به عنوان رئیس  دانشگاه آزاد منصوب می شود.
اعضای هیئت امنای دانشــگاه آزاد در این جلسه تصویب کردند که فرهاد 
رهبر از امروز به عنوان سرپرســت فعالیت خود را در دانشــگاه آزاد آغاز کند. 
همچنین در این جلسه از زحمات علی  محمد نوریان در طول دوران سرپرستی  
در دانشگاه آزاد قدردانی شد. با توجه به برکناری حمید میرزاده رئیس  پیشین 
دانشــگاه آزاد توســط هیئت امنای این دانشــگاه در تاریخ 3 اردیبهشت 96، 
هیئت امنا تا سوم مرداد امسال فرصت داشت تا گزینه خود برای تصدی ریاست  
دانشــگاه را به شورای عالی انقالب فرهنگی معرفی کند. در طی این بازه  زمانی 
نزدیک به ســه ماهه، علی  محمــد نوریان به عنوان سرپرســت موقت، وظیفه  
تمشیت امور دانشــگاه را برعهده داشت.بر این اساس، علی اکبر والیتی تا زمان 
تصویب حکم ریاســت توسط شــورای عالی انقالب فرهنگی، فرهاد رهبر را به 

عنوان سرپرست دانشگاه آزاد منصوب کرد.
گفتنی است فرهاد رهبر دارای مدرک دکتری اقتصاد نظری بوده و پیش تر 
به مدت 6 سال در جایگاه ریاست دانشگاه تهران مشغول به فعالیت بوده است.
همچنیــن طی حکمــی از ســوی رئیس مرکز حراســت دانشــگاه آزاد 
اســالمی، حامد جغتایی به ســمت مدیرکل حراســت دانشــگاه آزاد اسالمی 

واحدعلوم پزشکی تهران منصوب شد.

عیادت سردار غیب پرور
 از روحانی مجروح حادثه مترو شهرری

در پی حادثه ایستگاه متروی شهرری و مجروحیت حجت االسالم 
خلیل ذوالفقاری سردار غیب پرور از وی عیادت کرد.

سردار غیب پرور رئیس  ســازمان بسیج مستضعفین ضمن جویا شدن روند 
درمانی مجروح این حادثه، با اشــاره به تاکیدات مکرر اسالم مبنی بر مسئولیت 
جمعی افــراد در امور اجتماعی گفت: وظیفه دســتگاه های مختلف و خصوصا 
دستگاه قضایی زمینه سازی و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر این که امنیت اماکن عمومی و 
امنیت نوامیس آحاد جامعه حق مردم است گفت: باید مراقبت نمود که شرایط 
اجتماعی جامعه به ســمتی پیش نرود که عده ای معدود به حقوق مردم تعرض 

نموده و امنیت آنها را به مخاطره بیاندازند.
سردار غیب پرور با بیان اینکه برخورد با معضالت اجتماعی و اخالقی عالوه 
بر کار انتظامی نیازمند کار فرهنگی می باشد، گفت دستگاه های فرهنگی کشور 
با بهره گیری از ظرفیت هایی که در اختیار دارند باید نســبت به فرهنگ سازی و 

آگاه سازی مردم اقدامات الزم را انجام دهند.
به گزارش مهر، وی در پایان با تشــکر از عملکــرد نیروی انتظامی در این 
حادثــه گفت: نباید اجازه داد متجاهران به نوامیس مردم گســتاخانه به حقوق 

مردم تجاوز نمایند.
گفتنــی اســت وضعیت جســمی این روحانــی در حال بهبودی اســت. 
حجت االســالم ذوالفقاری در گفت وگو با خبرنگار صدا و سیما درباره چگونگی 
حادثــه گفت که در ایســتگاه مترو و در بین جمعیت منتظر قطار بوده اســت 
کــه ناگهان و بدون هیچ دلیــل خاصی مورد حمله فرد مهاجــم قرار گرفته و 
بــا چاقو چندین بار و از چند ناحیــه از جمله گردن و صورت مورد اصابت قرار 
می گیرد. گفتنی اســت فرد مهاجم با دخالت نیروهای پلیس پس از چند دقیقه 
با شــلیک گلوله کشته می شــود.در این حادثه دو شهروند جوانمرد که به دفاع 
از روحانی وارد درگیری می شــوند نیز مجروح می شــوند که به صورت سرپایی 

مداوا می شوند.
پنج شنبه هفته جاری

یادواره ۲0 شهید روستای لزور شهرستان فیروزکوه 
برگزار می شود

همزمان با ســالروز شهادت امام صادق)ع( شــانزدهمین یادواره 
20 شهید روستای لزور شهرستان فیروزکوه برگزار می شود.

شانزدهمین یادواره ســرداران و 20 شهید روستای لزور فیروزکوه پنج شنبه 
هفته جاری 29 تیرماه همزمان با شــام غریبان شــهادت امام جعفرصادق)ع( با 
ســخنرانی سرتیپ پاســدار محمدرضا یزدی فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( 
برگزار می شــود. این مراسم با حضور مسئوالن استانی و محلی پس از نماز مغرب 
و عشا در مسجد جامع روستای لزور آغاز خواهد شد.تجدید عهد مردم والیتمدار 
شهرستان فیروزکوه با آرمان امام خمینی)ره( و بیست شهید گلگون کفن، ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت و تجلیل از خانواده های شهدا از اهداف این مراسم با شکوه 
به شــمار می آید.این یادواره هر ساله به مناسبت سالروز شهادت امام صادق)ع( به 
همت ســتاد یادواره شــهدای لزور و با همکاری هیئت رزمندگان اسالم، پایگاه 

بسیج شهید دستغیب و خانواده های شهدای این روستا برگزار می شود.

تشییع پیکر پاک جانباز شهید درچه
درچه- خبرنگار کیهان:

پیکر پاک جانباز شــهید ابراهیم عســکری با حضور اقشار مردم 
درچه در این شهر تشییع و به خاک سپرده شد.

جانباز شــهید ابراهیم عســکری پس از 26 سال تحمل درد و رنج ناشی از 
جراحات هشت سال دفاع مقدس به یاران شهیدش پیوست. وی در سال 1360 
و عملیات والفجر بر اثر اصابت ترکش خمپاره از ناحیه سر مجروح اما به عنوان 
شــهید مدت 27 ساعت در سردخانه نگهداری شده بود که با مشاهده عرق های 
داخل پالســتیک متوجه زنده بودن وی شــده و بالفاصله او را به بیمارســتان 
منتقل و تحت عمل جراحی قرار می دهند. شــهید عسکری پس از بهبود دوباره 
بــه جبهه های جنگ مراجعــه و مدت طوالنی به نبرد بــا نیروهای بعثی عراق 
می پردازد و بر اثر ترکش خمپاره مجروح می شود. پیکر مطهر این شهید دیروز 
بعدازظهر از گلزار شهدای دینان تا گلزار شهدای والشان درچه تشییع و در کنار 
یاران شــهیدش به خاک سپرده شد. از وی 4 دختر و یک پسر به یادگار مانده 

است. وی هنگام شهادت 56 سال سن داشت.
شناسایی 2 شهید تازه تفحص شده در مازندران

مدیرکل حفظ و نشــر ارزش های دفاع مقدس مازندران گفت: هویت شهید 
علی اکبر آویش و شــهید کریم بهمنی که قرار بود در جمع 13 شهید خوشنام 

دفاع مقدس در استان تشییع شوند، شناسایی شد.
ســرتیپ عبداهلل ملکی افزود: شهید علی اکبر آویش فرزند رضا در عملیات 
کربالی چهار و در منطقه ام الرصاص به شــهادت رســید و اهل شهرستان آمل 
هســتند که به خانواده این شــهید اطالع داده شد و شهید کریم بهمنی فرزند 
رجبعلی در عملیات بدر به شــهادت رســید که این شهید اهل شهرستان بابل 
هســتند و براســاس برنامه با دیگر شهدای گمنام در اســتان مازندران تشییع 
می شــوند.به گزارش خبرنگار کیهان از ســاری، در روز پنج شنبه هفته جاری 
مازندران میزبان 15 شــهید گمنام دوران دفاع مقدس می شود و مراسم وداع با 

شهدای گمنام شامگاه دوشنبه 26 تیرماه در ساری برگزار می شود.
زمان تشییع پیکرها نیز روز پنج شنبه 29 تیرماه در شهرهای ساری، )ستاد 
سپاه کربال و ستاد نیروی انتظامی( بابلسر، بلده، نور، هادی شهر و بندپی شرقی 

بابل، پدافند هوایی بابلسر است.

دکتر فرهاد رهبر 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی شد

»بهرام  مدافع حرم  مطهر شــهید  پیکر 
مهرداد« دیروز، یکشنبه 25 تیرماه، با حضور 

عموم مردم تهران تشییع  شد.
این مراسم از مقابل کالنتری شهرک ولیعصر)عج( 
تا منزل این شــهید، واقع در شهرک ولیعصر)عج(، 
با حضور خانواده شــهدا، مسئولین منطقه، جامعه 
روحانیت و مردم شــهید پرور برگزار گردید. سپس 
پیکر مطهر جهت خاکســپاری به بهشت زهرا)س( 
منتقل و در قطعه 50 گلزار شهدای تهران در جوار 
مزار شهید جاویداالثر مرتضی کریمی و سایر شهدای 

مدافع حرم به خاک سپرده  شد.

شهید مدافع حرم بهرام مهرداد، فرمانده حوزه 
257 شهرک ولیعصر)عج( روز چهارشنبه در منطقه 
شمال غرب شهر تدمر در شرق استان حمص بر اثر 
اصابت موشک به خودرو توسط گروهک تروریستی 
داعش به شهادت رسید. گفتنی است از این شهید 
بزرگوار دو دختر 20 و هشــت ساله به یادگار مانده 

است.
الزم به ذکر اســت یادواره شــهید مدافع حرم 
»بهــرام مهرداد« امروز )26 تیرماه( از ســاعت 17 
الی 19 در حســینیه حضرت سیدالشهدا)ع( واقع 
در تهران، خیابان شهید عمرانی برگزار خواهد شد.

وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم، بهرام مهرداد

مراسم تشییع پیکر مرحوم امیر سرتیپ دوم علی 
رزمی از رزمندگان و جانبازان هشت سال دفاع مقدس 
و فرمانده لشکر 21 حمزه تبریز در دوران دفاع مقدس 

صبح دیروز از مقابل منزل آن مرحوم برگزار شد.
این مراسم با حضور حجت االسالم عباس محمد حسنی 
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر سرلشکر حسین 
حسنی سعدی، جانشین قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا)ص(، 
امیر سرتیپ دادبین فرمانده اسبق نیروی زمینی، امیر سرتیپ 
کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی، امیر سرتیپ آراسته 
رئیس هیئت معارف جنگ شهید سپهبد صیاد شیرازی، امیر 
سرتیپ سید حسام هاشمی و جمعی از فرماندهان، مسئوالن 

و پیشکسوتان دفاع مقدس و همرزمان وی برگزار شد.  
وی فرماندهی دلسوز و از یادگاران دوران دفاع مقدس 
محسوب می شــود که در منطقه کردســتان و محورهای 
عملیاتی جنوب و غرب کشور در کنار شهید صیاد شیرازی 
حضوری موثر داشته است. وی همچنین طراح ساخت کانال 
هندلی در عملیات فتح المبین بوده است. کانال هندلی در 
منطقه جنوب غربی رودخانه کرخه به طول 400 متر و عمق 
170 سانتیمتر و عرض یک متر در جریان عملیات فتح المبین 
ساخته شــد، که نفوذ رزمندگان اسالم از طریق این کانال 
به پشت سنگرهای دشمن سبب غافلگیری دشمن شد که 

فرار و شکست بعثی ها در این منطقه را به دنبال داشت.

پیکرشهیدسرتیپ»علیرزمی«تشییعشد

به رغم فشارهای دولتی
مستند »نردبان فریب«

 به نمایش درآمد
مستند »نردبان فریب«، که نمایش آن با فشارهای برخی نهادهای 

دولتی به تعویق افتاده بود، شنبه شب از شبکه مستند پخش شد.
به گــزارش خبرنگار کیهان، مســتند جدید برنامــه »ثریا« که به 
بررســی توافقنامه پاریس می پردازد، پیش از این قرار بود 17 تیر روی 
آنتن برود، اما به خاطر مخالفت ســازمان محیط زیست، از نمایش آن 
در موعد مقرر جلوگیری شــد. با پخش ایــن فیلم، دلیل ممانعت قبلی 
این سازمان از پخش »نردبان فریب« مشخص شد. چون این مستند، به 
ناگفته هایی تکان دهنده از پشــت پرده توافقنامه پاریس به همراه بایدها 

و نبایدهای پیوستن ایران به توافقنامه اقلیمی پاریس پرداخته بود.
گفتنی است، پخش مستند »نردبان فریب« از شبکه مستند سیما با 
استقبال عالقه مندان برنامه های سیاسی همراه شد. این فیلم هم اکنون 

در فضای مجازی نیز قابل دریافت است.
کنایه محسن رضایی

 به سهم خواهی دولت در فضای مجازی
دبیــر مجمع تشــخیص مصلحت نظام، در قالب یک دلنوشــته در 
فضای مجازی و با یادآوری خاطرات دوران دفاع مقدس به سهم خواهی 

دولت واکنش نشان داد.
محسن رضایی نوشت: »کاش همه مثل رزمندگان دیروز، صادقانه و 
صمیمی بر شانه های یکدیگر تکیه داشتند. عرصه خدمت واقعی، معراج 
آدمی اســت، میدان دیدن خود و دیدن خداونــد. آن روزها هیچ کس 
مدعی فتح نبود، خرمشهر را خدا آزاد می کرد. هیچ رزمنده ای سهمی از 
نمایش اقتدار نمی خواست و هیچ دولتمردی بنا نداشت در حرکت های 
انقالبی علیه دشمن ســهمی برای خود قائل شود. همه خود را بدهکار 
مردم و انقالب می دانســتند. اگر روزی طلبــکاری جای بدهکاری قرار 
گیرد، دیری نخواهد گذشــت که اســتبداد از دروازه همان اشتباه وارد 

خواهد شد.
نخستین شب طنز انقالب اسالمی 

برگزار می شود
نخستین شــب طنز انقالب اســالمی، دوم مرداد در حسینیه هنر 

برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار کیهان، طی ســال های اخیر، فعالیت هنرمندان 
انقالبی در حوزه طنز افزایش یافته است. ازجمله این فعالیت ها می توان 
به برنامه »دکتر ســالم«، نشــریات »راه راه«، »بزنگاه« و ... اشاره کرد. 
باشگاه طنز و کاریکاتور انقالب اسالمی نیز کانون این فعالیت هاست. در 
همین زمینه و برای شناســایی استعدادهای جدید در زمینه شعر طنز، 
نخستین شب طنز انقالب اسالمی برگزار می شود. در این برنامه، برخی 

از چهره های مطرح طنز، حضور خواهند داشت. 
نثر و شــعرخوانی طنز، استندآپ کمدی، نمایشنامه خوانی و اجرای 
موســیقی و ترانه طنز از جمله برنامه هایی است که در این شب توسط 

جوانان و پیشکسوتان این عرصه اجرا خواهد شد.
بنــا براین گزارش، عالقه مندان به طنــز و کمدی، می توانند جهت 
حضــور و ارائه آثار خود در این مراســم،  از طریق نرم افزار پیام رســان 

تلگرام شعر خود را به نشانی  tanzym_sher@ ارسال کنند.
این برنامه دوشــنبه، دوم مرداد در محل تاالر اجتماعات حســینیه 
هنر واقع در میدان انقالب، خیابان 16 آذر، پالک 60 از ســوی باشگاه 

طنز و کاریکاتور انقالب اسالمی برگزار خواهد شد.
انتقاد شدید از اکران برنده نخل طالی کن 

در اسرائیل
بــا نمایش فیلم »من دنیل بلیک« در رژیم صهیونیســتی، کن لوچ 
به عنوان کارگردانی که از حامیان تحریم فرهنگی رژیم صهیونیســتی 

است، زیر باران نقد رفت.
بــه گزارش مهر به نقل از گاردیــن، در حالی که کن لوچ به عنوان 
یکی از منتقدان و معترضان به رژیم صهیونیســتی شــناخته می شود، 
نمایش گســترده فیلم او در مناطق تحت اشغال صهیونیست ها، وی را 
بــه این متهم کرده که او دیگر در زمره چهره های تحریم فرهنگی رژیم 

صهیونیستی قرار نمی گیرد.
این در حالی است که ادعا شده است وی اجازه داده است تا فیلمش 

در رژیم صهیونیستی نمایش داده شود.  
این کارگردان انگلیســی چندی پیش به شدت از هنرمندانی که در 
سرزمین های اشغالی رژیم صهیونیستی برنامه داشتند انتقادکرده بود و 

این رژیم را گروهی آپارتایدی خوانده بود.
در عین حال تهیه کننده او به شــدت اصــرار دارد که نمایش فیلم 

»من دنیل بلیک« در این سرزمین ها کاری اشتباه بوده است.
دلیــل اصلی تعجب از اکران فیلم های لوچ در رژیم صهیوینســتی، 
اعتراض وسیع او به اجرای کنسرت گروه »ریور هد« برای صهیونیست ها 
بود و اکنون فیلم خودش توسط این رژیم اکران می شود!  لوچ این گروه 
را بــرای نادیده گرفتن حقوق فلســطینی ها متهم کرده و آنها را حامی 

رژیم آپارتاید خوانده بود.
کانون منافقان احیا می شود؟!

ســایت مشرق گزارش داد: بررسی ها نشان می دهد دو عضو امنیتی 
برجســته کابینه روحانی تالش می کنند کانون منحله نویسندگان را در 
قالب یک تشــکیالت خودگردان دوباره  احیــا کنند و این بار بر خالف 

دفعات قبل، پشتوانه مالی قوی تری دارند.
کانون منحله نویســندگان در دوران انقالب، تشکیالتی نزدیک به 
ســازمان منافقین بود و برخی از اعضای آن عضو رســمی این گروهک 
تروریســتی بودند. بســیاری از بنیانگذاران و اعضای این کانون، دارای 

مواضع آشکار علیه انقالب اسالمی و حتی مبانی دینی هستند.
اعضای کانون منحله نویســندگان حتــی در آغاز جنگ تحمیلی با 
انتشــار بیانیه ای خواســتار عدم دفاع در برابر تهاجم دشمن و واگذاری 

این مسئله به نهادهای بین المللی شده بودند!
با این اوصاف، اگر تالش های برخی از مسئوالن دولتی برای احیای 
این تشــکیالت با چنین کارنامه ننگیــن و پر از نفاق و خیانتی واقعیت 

داشته باشد، مصداق بارز نفوذ و ولنگاری فرهنگی است.
انتقاد جعفر دهقان از اشاعه فرهنگ غربی 

در شبکه نمایش خانگی
بازیگــر ســینما و تلویزیون گفت: به کیفیــت و محتوای فیلم های 
نمایش خانگی دقت داشته باشید که به شدت وارد فضاهای کاماًل غربی 
شده اند و شخصیت هایی که در این آثار حضور دارند همه کراوات  زده و 

ظاهر غربی دارند این اشاعه فرهنگ غربی است.
جعفر دهقــان در گفت وگو با فارس، افزود: در آثار شــبکه نمایش 
خانگــی از نکته هایــی که مربوط به فرهنگ ماســت و بایــد آنها را به 
جوان ترها آموزش دهیم و منتقل کنیم چیزی وجود ندارد.متأســفانه با 

این آثار تنها فرهنگ غرب را اشاعه می دهیم. 
دهقان در پایان خاطرنشــان کرد: وقتی ما چیزی به عنوان رســانه 
ملی داریم چرا نمی آیند کارهایی را تولید کنند که اصالتمان حفظ شود 
در کنار رســانه ملی جایی درست شده است به عنوان رسانه خانگی که 
هــر کاری دلمان می خواهد فــارغ از چهارچوب ها و نظارت های قانونی 

آنجا صورت می گیرد، به کجا داریم می رویم، خدا می داند!

صــد و چهاردهمین نشســت خبری 
محســنی اژه ای، ســخنگوی قوه قضاییه، 
دیروز با حضور نمایندگان رسانه ها برگزار شد.

10 سال حبس 
برای عامل نفوذی آمریکا

حجت االسالم محسنی اژه ای در نشست خبری 
قــوه قضائیه به صدور حکم بــرای یکی از عوامل 
نفــوذی آمریکا که تابعیت آمریکایی و یکی دیگر 
از کشورهای خارجی را داشت، اشاره کرد و گفت: 
وی با نفوذ خاصی وارد ایران شده بود که با تالش 
ماموران وزارت اطالعات شناسایی و دستگیر شد. 
ســخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: محرز و 
مشخص شــد که این فرد در جهت جمع آوری و 

بحث نفوذ وارد ایران شده است.
اژه ای اعــالم کرد: این عامل نفوذی آمریکا در 
دادگاه بدوی به 10 ســال محکوم شده که قابل 

تجدید و نظرخواهی است.
رسیدگی سریع قوه قضائیه

 به قتل فجیع و دلخراش آتنا
حجت االسالم محسنی اژه ای در ادامه به بحث 
قتل آتنا پرداخت و اظهار داشــت: در بحث خانم 
کوچولو که توسط یک فرد مجرم به قتل رسیده 
در ابتــدای همــان لحظه ای که اعالم شــد وی 
مفقود شده همه مسئوالن استانی با جدیت تمام 
نیروی انتظامی، دستگاه های امدادی، هالل احمر، 
دادســتان،  آتش نشانی و سایر دستگاه ها وارد کار 
شدند و همه مکان ها را بررسی و جستجو کردند 
تا اگر احیانا این فرد در چاهی افتاده یا جایی هست 

مشخص شود.
ســخنگوی قــوه قضائیــه تصریح کــرد: در 
بررسی های اولیه نتیجه حاصل نشد و به افرادی 
مظنون شدند که قاتل هم در میان آنها بود و قرار 

بازداشت و تعقیب برای وی صادر شد.
اژه ای اعالم کرد: این فرد در مدت بازداشت به 
همسرش پیغام می دهد یک مقدار مواد مخدر در 
فالن نقطه منزل مسکونی خود دارم که آن را جابجا 
کن؛ همسر وی نگران می شود و این اطالعات را به 

ما می دهد که بعد از بررسی به جنازه می رسند.
ســخنگوی قوه قضائیه با بیان این مطلب که 
دستگاه قضایی استان با تمام جدیت از لحظه اول 
دنبال این قضیه بوده، از تاکید ریاست قوه قضائیه 
در رسیدگی هر چه سریع تر به این پرونده خبر داد.

وی گفت: متهم در اثناء رســیدن به این قتل 
فجیع و دلخراش به مورد دیگری اعتراف می کند 
و می گوید مدت ها قبــل خانم دیگری را به قتل 

رسانده و در چاه یا چاله ای انداخته است.
اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید 
در خبرها آمده این فرد قتل های دیگری هم داشته، 
گفــت: چیزی که این فرد رســما اعتراف کرده و 
محلش را نشان داده همین مورد فوق الذکر است.

همکاری قوه قضائیه با بانک مرکزی 
درباره موسسات اعتباری غیرمجاز

حجت االسالم محسنی اژه ای در خصوص تالش 
رئیس کل و مسئوالن بانک مرکزی اظهار داشت: 
مسئولین محترم، رئیس کل و اعضای بانک مرکزی 
تالش وافری دارند تا شرکت های تعاونی اعتباری 

را ساماندهی کنند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: برخی از این 

شرکت ها مجوز ندارند که باید جلوی آنها را گرفت؛ 
برخی از آنها مجوز داشته و تخلفاتی دارند که باید 
آنها را اصالح کرد و در صورت عدم اصالح منحل 
کرد و آنهایی را که می توانند در مسیر دقیق قرار 

بگیرند، هدایت کرد. 
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنان خود به 
چند اشتباه اشاره و بیان داشت: دیروز ظاهرا یک 
مصاحبه ای کرده بودند با فرد دیگری و در زیرنویس 
صدا و ســیما از قول بنده مطلبی را در خصوص 
کاسپین اعالم کرده بودند که بعد از اینکه به من 
گفته شد من اعالم کردم که با احدی در این مورد 

حرف نداشته ام.
برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب نمی شود

حجت االســالم محســنی اژه ای در پاسخ به 
سوالی در خصوص الزام به صدور سند خودرو در 
دفاتر اسناد رســمی گفت: درباره سند خودرو و 
اعالم نظر مجلس باید به این نکته توجه کرد که 
آقای الریجانی موضوع نامه نگاری را تکذیب کرد.

وی افزود: ایشان گفتند که هیچ نامه ای خطاب 
به قوه قضاییه و جای دیگری ننوشتم.

اژه ای تصریــح کرد: رئیس قــوه قضاییه در 
بخشــنامه خود در تاریخ 21 اســفند سال 95 
توضیح داده قانون چــه می گوید و در آخر هم 
گفته اند محاکم اســنادی را قبــول می کنند و 
جنبه قانونی می دهند که در دفاتر اسناد رسمی 

ثبت شده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ایشان در 
بخشنامه شــان اعالم کرده اند که چنانچه سندی 
توسط دفترها ثبت نشــده باشد در محاکم سند 

رسمی حساب نمی شود.
وی با اشــاره به این مطلب که البته ایشــان 
نگفتنــد که مردم ملزم هســتند، گفــت: مردم 
می خواهند بروند، می خواهند نروند. اما اگر مراجعه 
نکردنــد، مالکیت آنها در دادگاه به عنوان ســند 

رسمی شناخته نمی شود.
از »امالک شهرداری« 

تا »تخلف علمی یکی از مقامات«
اژه ای در مورد پرونده امالک شهرداری گفت: 
تعدادی از این امالک قراردادشان فسخ شد، برخی 
مبالغ بازگردانده شد، از 1٨5 نفر تحقیق شد پرونده 
در حال بررسی است و هنوز به دادگاه نرفته است.

وی در خصوص پرونده یاشــار سلطانی گفت: 
ظاهــرا در ٨ مرداد برای رســیدگی به آن تعیین 
وقت شــده که ایشان یا وکیل شان یا هر دو برای 

دفاع باید بیایند.
ســخنگوی دستگاه قضا در پاســخ به سوال 
دیگری درباره کپی برداری از مدارک علمی و اینکه 
برخی رسانه ها در خصوص کپی برداری در پایان نامه 
دکتری یکی از مقامات عالی رتبه دولت، مدارکی و 
مطالبی را منتشر کردند و اینکه قوه قضاییه ورود 
کرده اســت یا خیر گفت: باید شــاکی خصوصی 
داشــته باشد و اگر هم داشته باشد، در صالحیت 

دادگاه روحانیت است.
حرف های خالف واقع رئیس دولت دهم

حجت االســالم محســنی اژه ای در خصوص 
بازداشت متهمی که از مسئوالن دولت اسبق بوده 
و اعالمیه رئیس جمهور اسبق در این خصوص اظهار 
داشت: آقای احمدی نژاد یک نامه سرگشاده خطاب 
به ملت نوشــتند که فرازهای مختلفی داشت که 
بخش عمده آن مسائلی که اظهار نظر شده خالف 
واقع است؛ چرا که ایشان مثل همیشه مسائلی را 
شنیده و این بار از خود متهم شنیده و به استناد 

آن مطالبی را گفته اند. 
وی گفت: بخشی از آن نامه حتماً قابل تعقیب 

قضایی است
اژه ای به نامه احمدی نژاد اشاره دوباره ای کرد 
و اظهار داشت:  در این نامه نوشته که اتهام ایشان 
ایــن بوده که مصوبه دولــت را اجرا کرده و 300 
میلیون تومان پاداش را به تعدادی از اعضای دولت 
اسبق داده که باید بگویم که به هیچ عنوان ایشان 
به این اتهام دستگیر نشده و اصاًل و مطلقاً چنین 

چیزی نیست. 
سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد: اتهام ایشان 
عبارت است از تصرف غیرمجاز، اختالس و تبانی 

در معامالت دولتی.
اژه ای در پاسخ به سؤالی در خصوص اعتصاب 
غذای این فرد گفت: در این مورد چیزی نمی دانم.

فروش نفت توسط ناجا
با پرونده بابک زنجانی ارتباطی ندارد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری 
در خصوص اظهارات نوبخت در مورد کاســبان 
تحریم و اینکه آیا منظور از کاسبان تحریم همان 

ماجرای فروش نفت توسط نیروی انتظامی است، 
گفت: این را باید از خود ایشــان بپرسید؛ تحت 
عنوان کاســبان تحریم هیچ پرونــده ای به قوه 
قضائیه نیامده است. اگر منظور شما پرونده بابک 
زنجانی اســت که باید بگویم در این مورد مدعی 
العمــوم مطرح کرده و تــا مدت ها وزارت نفت و 
دولت شــاکی نبود و در مقطعی تقاضای ممنوع 
الخروجی مطرح شــد و بابــک زنجانی با مدعی 

العموم بازداشت شده است.
وی در خصــوص ارتباط فروش نفت توســط 
نیروی انتظامی با پرونده بابک زنجانی اعالم کرد 
که فروش نفت توسط ناجا با پرونده بابک زنجانی 

ارتباط ندارد.
اژه ای در پاســخ به این سوال که پرونده آقای 
احمدی مقدم در بحث فروش نفت به کجا رسیده 
و اینکه آیا این فرد بازجویی و بازداشت شده است 
گفــت: همان طور که آن زمــان هم گفتم، آقای 

احمدی مقدم بازداشت نیستند اما پرونده دارد.
حسین فریدون به زندان رفت

محسنی اژه ای درباره بازداشت حسین فریدون 
گفت: در خصوص ایشــان چندین نوبت تحقیق 
شــد و از افرادی هم که مرتبط بودن تحقیق شد. 
برخی افراد بازداشــت هستند. دیروز برای ایشان 

قرار تامین صادر شد.
اژه ای گفــت: چون قرار تامین را دیروز تامین 
نکردند به زندانی معرفی شدند اما اگر قرار را تامین 

کنند آزاد می شوند. قرار بازداشت موقت نیست.
وی در خصوص قرار تأمین آقای فریدون گفت: 
مسائل مالی در این زمینه مطرح است اما معوقات 

بانکی نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که 
در هفته گذشــته چند استانداران دولت احضار و 
تفهیم اتهام شدند و دولت هم از برخی ائمه جمعه 
با فرماندهان نظامی شــکایت کرده، آیا از آنها هم 
کســی تفهیم اتهام شده است گفت: همه کسانی 
که حق شــکایت داشته باشــند یا مرجع رسمی 
برای گزارش باشــند به شکایت و گزارش هایشان 

رسیدگی می شود.
ســخنگوی قوه قضاییه با بیان این سؤال که: 
آیا از ناحیه دولت گزارشــی نیامده است، گفت: 
چرا ممکن است آمده باشــد. البته از رسانه ها از 
قول معاونت حقوقی نقل قول شده بود که رئیس 

جمهور از هیچ کس شکایت ندارد.
از »جاسوس دفتر آشنا«

تا »رشوه های نفتی«
اژه ای در خصوص دســتگیری جاسوسی در 
دفتر آقای آشــنا گفت: قباًل نیز اعالم کرده ام که 
یک فردی در دفتر ایشان دستگیر شده، اما اینکه 
چه نوع ارتباطی دارد، باید بررسی شود. اینکه یک 
فردی دستگیر شده درســت است و باید بگویم 
پرونده در جریان رســیدگی است؛ تمام نشده و 

نظر نهایی را نداده اند. 
اژه ای در خصــوص پرونده توتال و کرســنت 
گفت: در خصوص رشــوه، حکم صادر شده و فرد 
در زندان است، اما در خصوص کرسنت، حکم صادر 
شد، قطعی شد و بعد از آن مجددا درخواستی شد 
که در خصوص درخواست شان رسیدگی و حکمی 

صادر نشده است.

سخنگویقوهقضائیه
ازبازداشتحسینفریدونخبرداد

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف 
با بیان اینکه اجرای طرح »نشاط معنوی« در 
بقــاع متبرکه یکی از راه های مقابله با جنگ 
نرم دشمن است، گفت: امسال طرح »نشاط 
معنوی« در یک هزار و 511 بقعه و امامزاده در 
سراسر کشــور آغاز شده و در حال برگزاری 

است.
حجت االسالم احمد شرفخانی درباره برگزاری 
طرح »نشــاط معنوی« در تابستان 96 اظهار کرد: 

امسال طرح نشاط معنوی در یک هزار و 511 بقعه 
و امامزاده با حضور مربیان اعزامی از حوزه  های علمیه 
با سر فصل های آموزشی و کارگاهی در سراسر کشور 

آغاز و در حال برگزاری است.
وی خاطرنشان کرد: طرح نشاط معنوی از چهار 
سال قبل جهت ارتقای معارف معرفتی دانش  آموزان، 
پُــر کردن اوقات فراغت آنها و ایجاد فضای معنوی 
و آموزشی در جوار آستان مقدس امام زادگان اجرا 
شده اســت تا بتوانیم به آن چشم  اندازی که برای 

قطب فرهنگی شدن بقاع متبرکه طراحی کردیم، 
دست یابیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف گفت: 
یک روش کارگاهی همراه با شور و نشاط و تفریح 
و ایجاد خالقیت، مربیــان متخصص با برنامه های 
جدیــد و کاربردی و مهم تر از همه تدوین کتاب از 
ویژگی های این طرح اســت که به یاری خدا همه 
ما بتوانیم نسبت به نیاز جامعه در سال های آینده 
فعالیت هــای مؤثر و گســترده  تری در این زمینه 

داشته باشیم.
حجت االســالم شرفخانی با اشاره به بکارگیری 
ظرفیت حوزه های علمیه و دانشگاه علوم و معارف 
قرآن در اجرای این طرح ملی یادآور شــد: بیش از 
یک هزار و 500 روحانی بومی، غیر بومی و اعزامی 
از حوزه علمیه، بیش از 150 مربی برادر و خواهر از 
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و حدود یک هزار 
و 500 مربی در ســایر رشته ها در اجرای این طرح 

فرهنگی با سازمان اوقاف همکاری دارند.

برپایی طرح »نشاط معنوی« در 1511 بقعه متبرکه 


