2

سال بیستوششم
شماره 7416
سهشنبه  21مرداد 1399

editorial@irannewspaper.ir

@iranreportdesk

http://irannewspaper.ir

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

بازداشت نماینده سابق در ارتباط با
«ادعای  ۶۵میلیاردی میرسلیم علیه قالیباف»

ســخنگوی قــوه قضائیــه گفــت :اخیــراً  ۵مــورد
دســتگیری در وزارت امــور خارجــه ،صنایــع و
سیاست شــرکتهای قطعــات و پشــتیبانیکننده حــوزه
انــرژی ،وزارت دفــاع و ســازمان انــرژی اتمــی
داشــتهایم.
بــه گــزارش ایســنا ،غالمحســین اســماعیلی در نشســت خبــری
امــروز کــه بهصــورت آنالیــن برگــزار شــد ،افــزود :در همیــن ایــام
دو نفــر از جاسوســان حکــم محکومیــت قطعــی گرفتنــد کــه
مســعود مصاحــب در قالــب دبیــر کل انجمــن دوســتی ایــران
و اتریــش بــا ســرویس موســاد و آلمــان مبــادرت بــه جاسوســی
میکــرد ،ده ســال حبــس گرفتــه و حکمــش قطعــی اســت .نفر
دوم فــردی بـ ه نــام شــهرام شــیرخانی بــود کــه جاســوس بــود و
بــرای انگلیــس در حوزههــای مختلــف اطالعــات میفروخــت
و بهدنبــال آلودهســازی مدیــران داخلــی بــود کــه ایــن فــرد هــم
بــه  ۱۰ســال حبــس محکــوم شــد.
اســماعیلی دربــاره پرونــده مــارک ویلموتــس ســرمربی ســابق
تیــم ملــی گفــت :قــوه قضائیــه بــه آن ورود کــرده و ابتدائــا
ســازمان بازرســی کل کشــور اشــکاالت متعــددی را بــر ایــن

اســماعیلی دربــاره ورود قــوه قضائیــه بــه موضــوع جنــگل
هیرکانــی گفــت :قبــل از آنکــه ســازمان جنگلهــا و مراتع کشــور
ورود کنــد بــا مطــرح شــدن ایــن موضــوع رئیس کل دادگســتری
اســتان مازنــدران بــه همــراه هیأتــی شــخصاً از منطقــه بازدیــد
داشــتند و وضعیــت را مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد و اســناد را
مالحظــه کردنــد و گزارشــی را رئیــس کل دادگســتری اســتان
مازنــدران تهیــه کردنــد کــه حکــم صــادره واجــد اشــکال اســت
و بایــد اعمــال مــاده  ۴۷۷شــود .گــزارش بــرای مــا واصــل شــده
اســت و رئیــس قــوه قضائیــه ایــن تقاضــا را پذیرفتــه اســت و
در راســتای اعمــال  ۴۷۷بــه معاونــت قضایــی ارســال شــده تــا
مجــدداً مــورد رســیدگی قــرار گیــرد.
ســخنگوی قــوه قضائیــه دربــاره آخریــن وضعیــت پرونــده
و دادگاه طبــری گفــت :امــروز آخریــن جلســه دادگاه ایــن
پرونــده اســت و آخریــن دفــاع آقــای طبــری هفتــه گذشــته
اخــذ شــده و از جمعــی از متهمــان روز یکشــنبه آخریــن
دفــاع اخــذ شــده و تعــدادی از متهمــان باقیمانــده اســت و
در اولیــن فرصــت و حداقــل زمــان تــا یکــی دو هفتــه آینــده
رأی صــادر خواهــد شــد .البتــه معمــوالً ظرف یک هفتــه رأی
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قــرارداد یافتــه اســت .چــه از نظــر شــکلی کــه بــدون کمیتــه فنی
بــوده و چــه از نظــر مبلــغ قــرارداد .در حــدود  ۶۳روز حضــور
ســرمربی ســابق ،فدرســیون فوتبــال متحمــل هزینــه ســنگین
شــده و موضــوع بررســی و اشــکاالت احصــا شــده و در فرآینــد
رســیدگی قــرار دارد و در ایــن مــورد تصمیــم مقتضــی اتخــاذ
خواهــد شــد.
ســخنگوی قــوه قضائیــه دربــاره پرونــده پتروشــیمی و متهمــان
متــواری ایــن پرونــده و اینکــه قــوه قضائیــه در ایــن زمینــه چــه
اقدامــی انجــام داده اســت ،گفــت :ایــن افــراد در خــارج از
کشــورند .ســه نفــر از اینهــا قبــل از تشــکیل پرونــده در خــارج از
کشــور بودنــد و زمانــی کــه پرونــده تشــکیل شــده آنهــا در ایــران
حضــور نداشــتند .یــک نفــر از آنهــا زمانی کــه پرونده در دادســرا
مطــرح بــود یعنــی آقــای شــریفی از کشــور خــارج شــده و چــون
قــرار مجرمیــت صــادر نشــده بــود ممنوع الخــروج نبوده اســت
و نفــر دیگــر آقــای ریاحــی اخیــراً خــارج شــده و ممنــوع الخــروج
بــوده و ظاهــراً بــا اســناد جعلــی و بــا پاســپورت دیگــری از کشــور
خــارج شــده اســت.

صــادر میشــود و انشــاءاهلل بــزودی رأی ایــن پرونــده صــادر
خواهــد شــد.
اســماعیلی در پاســخ بــه ســؤال ایســنا مبنــی بــر اینکــه «روز
خبرنــگار را پشــت ســر گذاشــتیم در حالــی کــه در واکنــش بــه
ک مقامــات قضایــی ،برخــی مدعــی بودنــد کــه
پیامهــای تبریـ 
علــی رغــم ایــن تبریکهــا ،تعــدادی خبرنــگار زندانــی داریــم
و حتــی در روز خبرنــگار برخــی بــا عنــوان خبرنــگار بازداشــت
شــدهاند ،پاســخ شــما چیســت؟» ،گفــت :مــا در روز خبرنــگار
هیــچ خبرنــگاری را بازداشــت نکردیــم و انتشــاردهنده اولیــه
ایــن موضــوع خــودش اصالحیههایــی زده اســت.
وی در پاسخ به سؤالی درباره «ادعای  ۶۵میلیاردی میرسلیم
علیــه قالیبــاف» گفــت :گزارشــی بــه قوه واصل شــده اســت و در
حــال بررســی هســتیم و رســیدگیها شــروع شــده اســت و یــک
نماینــده ســابق مجلــس بازداشــت شــده اســت .هنــوز ماهیــت
و جزئیــات موضــوع روشــن نشــده اســت و مطمئــن باشــید مــا
بــه هــر آنچــه از تخلفــات به دســتمان برســد رســیدگی خواهیم
کــرد و حتمــاً مــورد رســیدگی قــرار خواهــد گرفت.
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خبــر تعویــق برگــزاری کنکــور سراســری بــرای داوطلبانــی که مدت هاســت هشــتگ
میزننــد و نگــران ســامتی خــود و خانوادهشــان هســتند ،خوشــحالکننده بــود.
هرچنــد کــه همــه نگــران تصمیــم نهایــی ســتاد مبــارزه بــا کرونــا بودنــد و از ایــن
میگفتنــد کــه چــرا خبرهــا دقیــق و قطعی اعــا م نمیشــود .در این میــان مخالفان
تعویــق کنکــور هــم فعــال بودنــد و از خســتگی و بالتکلیفــی ایــن روزهایشــان
ینوشــتند:
م 
«ببیــن مافیــای نامــرد مخالــف تعویــق! مــن باالخــره کــه کنکورمو میــدم .اما
بهــت قــول میــدم از ایــن بــه بعــد رســالتم این باشــه کــه جلوی هرکســی را کــه بخواد
تــو مؤسســه شــما ثبتنــام کنه بگیــرم».
ً
«خطــاب بــه مخالفا:کــه نمیدونــم واقعــا داوطلبیــد یــا نه.کــه نمیدونــم
چنــد نفرین.ولــی خنــده دارتریــن جای مســأله اینه دم از فشــار و اســترس میزنین و
حــرف همتونــم اینه:بذاریــن کنکــورو بدیم تموم شــه بره خســته شــدیم .اگر خســته
شــدین و چیــزی نداریــن دیگــه بخونیــن ،خــب اســتراحت کنیــن جــداً».
«مــا خواســتار تعویق کنکور هســتیم .ســامت جامعــه مهمتر از ایــن آزمون
هاســت لطفــاً اجــازه ندیــد که بــا جان مــردم بازی شــود».
«کســی کــه واقعــاً خونــده باشــه مثــل خــود مــن کــه از شــهریور  98دارم
میخونــم ،خوشــحاله کــه وقــت بیشــتری داره واســه جمــع بنــدی .ولــی کســی کــه
نخونــده ناراحتــه چــون میخــواد زود آزمونــو بــده و بــره دنبــال عشــق و حــال».
«خوشــحالم بــرای تعویــق فقــط و فقــط بــه خاطــر جــون مــادر و پــدرم وگرنه
 ۳ســال از زندگیمــو گذاشــتم پــای ایــن لعنتی».
«کنکــوری نیســتم.ولی خیلــی بــده بالتکلیفــی .یــا یهــو بگــن میــره آذر ماه که
ورودی تــرم بهمــن باشــن یــا میــره بــرای ســال دیگــه .چیــه همــش یک ماه یــک ماه
مینــدازن عقــب .اعصاب آدم خرد میشــه».
«اینکــه کنکــور بــه تعویــق افتــاد خبــر خوبــی بــود ،امــا نبایــد فرامــوش شــود
ایــن قــدم اولمبــارزه بــا مافیــای کنکــور بــود».
«وقتــی تاریــخ قطعــی کنکــور مشــخص بشــه ،یــه روز صبــح میــرم قــدم
میزنــم و بعــدش تــا خــود کنکــور ارتباطمــو بــا کل دنیــا قطــع میکنــم؛ حالــم از این
خبــرا بــه هــم میخــوره دیگــه».
«کنکــور عقــب افتــاد .یــه جملــه شــاید واســه خیلیــا یــه خبــر خوشــحالکننده
باشــه ولــی واســه اون بدبختــی کــه داره یــک ســال تــاش میکنــه نــه .اونــی کــه
خوشــحاله بــه خــودش وعــده میــده شــروع کنــه».
«در بیــن تمامــی دفعاتــی کــه خبــرتعویــق کنکــور آمــد ،ایــن بــار وجــه عقالنــی
داشــت .اینکــه ســازمان ســنجش در اجــرای پروتکلهــا کــم کاری کــرد ،دو کنکــور ارشــد
و دکتــری بــا شــرکتکننده کمتــر رو چنــدان نتونســت مدیریــت کنــه و وزیــر بهداشــت
بدرســتی اینبــار جلــوی برگــزاری رو گرفــت تــا شــرایط و لوازم انجــام کار فراهم بشــه».
«دلــم بــرای کنکوریهــای مخالــف تعویــق کــه سرشــون تــو کتــاب بــود و وقت
هشــتگ زدن نداشتند سوخت».
«کنکــور زندگــی همــه مــارو تحــث تأثیــر قــرار میــده .اطرافــم پــر از دانشآموز
کنکوریــه و تــوی خانــواده هــم دوتــا کنکــوری هســت .عجیبــه هرکــس را کــه مــن
میبینــم واقعــاً بــه مــرز اســتیصال و از هــم گســیختگی رســیده چطــور شــماها هنــوز
تــوان داریــد  40روز دیگــه هــم بالتکلیــف باشــید؟!»
«ایــن بچههــای مــردم همینجوریشــم روانشــون بــا کنکــور بهــم میریــزه،
حــاال هــر روزم یــه خبــر میــدن کــه هســت ،نیســت ،هســت ،نیســت».
«شــاید نظــرات در مــورد تعویــق یــا برگــزاری کنکــور متفــاوت باشــه بــا دالیــل
متفــاوت؛ امــا بعیــد میدونــم کســی بیــن انســانها معنــی «اطــاع ثانــوی» رو تــو
یــه همچنیــن شــرایطی درک کنــه! تــازه جالبیــش اینــه که خبــر رو در حالــی دادن که
قطعــی نشــده و ســتاد بایــد تصمیــم نهایــی رو بگیــره».

