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سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد

آزادی  ۱۵۷محکوم امنیتی

متهمان پرونده نفوذ در تأیید صالحیت کاندیداهای مجلس به حبس محکوم شدند

ســخنگوی قــوه قضائیــه بــا بیــان
اینکــه بــا پیشــنهاد رئیــس قــوه
سیاست قضائیــه و موافقــت رهبــری،
 ۳۷۸۰نفــر از محکومان مشــمول
عفــو و تخفیــف مجــازات شــدهاند ،گفــت« :از
ایــن تعــداد  ۲۳۰۱نفــر از زندانیــان آزاد شــده
کــه در زمــره آنهــا  ۱۵۷نفــر محکــوم امنیتــی
بــوده و اتهــام تبلیــغ علیــه نظــام ،اجتمــاع و
تبانــی و شــرکت در اغتشاشــات را داشــتند».
بــه گــزارش ایســنا ،غالمحســین اســماعیلی
در نشســت خبــری ادامــه داد«:همچنیــن در
ایــن جمــع بــه مناســبت هفتــه وحــدت  ۱۶نفر
از اتبــاع کشــورهای اســامی مــورد عفــو رهبــر
معظــم انقــاب قــرار گرفتنــد ».اســماعیلی
اضافــه کــرد« :در دوره  ۱۸ماهــه اخیــر
مســئولیت قــوه قضائیــه و در دوران تحــول تــا
امــروز فقــط در حــوزه زندانیــان حــدود  ۴۰هزار
نفــر از زندانیــان مشــمول عفــو قــرار گرفتــه کــه
نیمــی از آنهــا از زندان آزاد شــده و نیمی دیگر
کاهــش مجــازات حبــس داشــتند کــه اینهــا
نمونــهای از تحــوالت قــوه قضائیــ ه اســت».

 ۱۵۰ëëموردشکایتدردولتفعلی
وی در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره اینکــه آیــا
شــکایتی از دولــت در مــورد توهینهــای اخیــر
دریافــت شــده اســت ،گفــت« :در دولــت فعلــی
مــا  ۱۵۰مــورد شــکایت از شــخصیتهای
حقیقــی و حقوقــی داشــتهایم کــه البتــه تعــداد
کســانی کــه از آنهــا شــکایت شــده بیشــتر از ایــن
عــدد اســت .ایــن شــکایات برابر ضوابــط قانونی
رســیدگی شــده و مــا وظیفــه خــود را در بــاب
رســیدگی به شــکایات انجــام داده و میدهیم».
ســخنگوی قــوه قضائیــه در پاســخ بــه پرسشــی
درخصــوص آخریــن پیگیــری و اقدامــات در
برخــورد بــا مفاســد و تخلفــات لواســان گفــت:
«از اعضای شــورای اســامی و شــهرداران ســابق
لواســان عــد های
با ز د ا شــت
سخنگوی قوه
هســتند و پرونده
قضاییه  :در مورد
کیفــری آنهــا در
توهین به رئیس
حــال رســیدگی
جمهوری تاکنون
اســت .مشــابه
اعالم شکایتی به
اقــدام لواســان
دادسرای تهران
در اســتانهای
انجام نشده
است .اینکه در
دیگــر هــم
دادسرای ویژه
انجــام شــده و
روحانیت شکایتی
جلســه بعــدی
صورت گرفته یا نه
شــورای عالــی
اطالع ندارم
حفــظ حقــوق
بیــت المــال در
محضــر رئیــس
قــوه قضائیــه بــزودی برگــزار خواهــد شــد.
احتمــاالً ایــن جلســه در اوایــل آذر مــاه خواهــد
بــود».

حبس برای متهمان پرونده نفوذ در تأیید صالحیت کاندیداهای مجلس

ســخنگوی قــوه قضائیــه در پاســخ بــه ســؤالی
دربــاره آخریــن پرونــده ادعــای نفــوذ در
تأییــد صالحیــت کاندیداهــای مجلــس کــه
توســط یکــی از نماینــدگان ســابق مجلــس
بیــان شــده بــود ،گفــت« :دربــاره ایــن موضــوع
در دادســرای عمومــی و انقــاب تهــران
پروندههایــی تشــکیل شــد؛ اغلــب ایــن
پروندههــا مــورد رســیدگی قــرار گرفتــه و در
برخــی از ایــن پروندههــا تــا امــروز رأی صــادر
شــده و  ۴نفــر از متهمــان محکوم شــدند .یک
نفــر بــه یــک و نیــم ســال حبــس ،یــک نفــر
بــه  ۲۰ســال حبــس ،نفــر دیگــر بــه یــک ســال
حبــس ونفــر دیگــر  ۱۵مــاه حبــس محکــوم
شــدند .منتهــی چــون پرونــده در مرحلــه
دادگاه تجدیدنظــر اســت نمیتوانــم اســامی
آنهــا را اعــام کنــم».
وی افــزود« :رســیدگی دادســرا انجــام

شــد دادگاه بــدوی هــم بررســی کــرده و
حکــم صــادر کــرده االن پرونــده در مرحلــه
تجدیدنظــر اســت یکــی دو تــا پرونــده مفتــوح
هنــوز در دادســرا در جریــان اســت چــون
غیــر از ایــن موضــوع متهمــان آن اتهامــات
دیگــری داشــتند .آنهــا اتهامــات مالــی
مختلفــی داشــتند کــه بــه موجــب قانــون بایــد
بــه اتهامــات متعــدد متهمــان تــوأم و یکجــا
رســیدگی کنیــم چــون تحقیقــات درباره ســایر
اتهامــات آنهــا دامنــه دار شــده ،هنوز تصمیم
نهایــی گرفتــه نشــده اســت».
وی توضیــح داد« :همــه اینهــا ادعــای اعمــال
نفــوذ بــوده ،کالهبــرداری صــورت گرفتــه
ولــی اعمــال نفــوذی انجــام نشــده و ارتباطــی
بــا مراجــع نظارتــی و بررســی صالحیــت
نماینــدگان مجلــس نداشــتند و هیــچ کــس از
ایــن طریــق تأییــد صالحیــت نشــده اســت».
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امریکا ،روسیه و چین اعالم کردند که در تولید «واکسن کرونا»
به توفیقات بزرگی دست یافتهاند

جنگ واکسن

تولیــد «واکســن کرونــا» همــان خبــری اســت کــه
میلیونهــا نفــر از ماههــای گذشــته انتظــارش
را میکشــند؛ امــا آیــا خبــری کــه دیــروز شــرکت
داروســازی فایــزر در امریــکا اعــام کــرد ،میتوانــد
همــان خبــر خوشــی باشــد کــه میلیونهــا نفــر از
زمســتان ســال گذشــته منتظــرش هســتند؟
دیــروز شــرکت «فایــزر» ( )Pfizerو شــریک
آلمانـیاش «بایــون تِــک» اعــام کردنــد کــه نتایــج
اولیــه آزمایــش مرحلــه آخــر ایــن واکســن روی ۴۳
هــزار و پانصــد نفــر در شــش کشــور هیــچ عارضــه
ی نشــان نــداده اســت .قــرار اســت
جانبــی جــد 
آنهــا طــی هفتههــای آینــده بــرای گرفتــن مجــوز
اضطــراری تولیــد این واکســن در امریــکا اقدام کنند.
فایــزر گفتــه امیــدوار اســت
طــی کمتــر از دو مــاه آینــده
 ۵۰میلیــون دوز و در طــول
ســال آینــده میــادی یــک
میلیــارد و  ۳۰۰میلیــون
دوز واکســن تولیــد کنــد و
همزمــان ،چندین شــرکت
داروســازی دیگــر در امریکا
و کشــورهای دیگر مشغول
نهای
آزمایــش واکســ 
خــود بــرای کرونــا هســتند.
دکتــر آنتونــی فائوچــی
مدیــر مؤسســه ملــی
آلــرژی و بیماریهــای
عفونــی در امریــکا در ایــن
بــاره گفــت :ایــن احتمــال وجــود دارد کــه دوزهایــی
از واکســن کروناویــروس تــا پایــان مــاه نوامبــر (مــاه
جــاری میــادی) در دســترس قــرار گیــرد .مدیــر
مؤسســه ملــی آلــرژی و بیمــاری هــای عفونــی در
امریــکا افــزود« :الزم اســت تمامــی بررســیهای
ایمنــی و نظارتــی در مــورد ایــن واکســن انجــام شــود
امــا احتمــاالً پیــش از پایــان ســالجاری میــادی
افــراد واکســن کروناویــروس را دریافــت خواهنــد
کــرد ».ســازمان بهداشــت جهانــی ( )WHOبعــد از
اعــام موفقیت واکســن کرونا شــرکت فایــزر از پایان
یافتــن مراحــل بالینــی  ۴۲کاندیــدای واکســن کرونــا
در اواخــر مــاه خبــر داد و واکســن کوویــد ۱۹-شــرکت
فایــزر را «دلگرمکننــده» خوانــد.
تــدروس آدهانــوم گبریســوس مدیــر ســازمان
بهداشــت جهانــی ،بــا توئیتــی بــه ایــن دو شــرکت
آلمانــی و امریکایــی تبریــک گفــت و در توئیتــر
خــود نوشــت« :مــا از اخبــار دلگرمکننــده واکســن
اســتقبال میکنیــم و بــه همــه دانشــمندان و
شــرکای سراســر جهان کــه در حــال تولیــد ابزارهای
جدیــد و ایمــن و کارآمــد بــرای غلبــه بــر کوویــد۱۹-
هســتند ،تهنیــت میگوییــم ».امــا امریــکا تنهــا

کشــوری نیســت کــه بهدنبــال تولیــد واکســن
کروناســت؛ بــه گــزارش رویتــرز بــر اســاس اعــام
وزارت بهداشــت روســیه ،واکســن «اســپوتنیک
وی»( )Sputnik Vروســیه کــه بــرای مقابلــه و
پیشــگیری از ابتــا بــه بیمــاری کوویــد ۱۹-طراحــی
شــده اســت نیز مانند واکســن شــرکت امریکایی به
موفقیــت بیــش از  ۹۰درصدی دســت یافته اســت.
روســیه اواخــر ماه جــاری نتایج آزمایشــات انســانی
ایــن واکســن را منتشــر خواهــد کــرد ،امــا ایــن کشــور
واکســن آزمایشــی خــود را قبــل از اینکــه مراحــل
پایانــی آزمایشــات آن تکمیــل شــود ،بــرای مصرف
عمومــی عرضــه کــرد .چینیهــا هــم مثــل روسهــا
و امریکاییهــا خبــر موفقیتآمیــز بــودن واکســن
خــود را منتشــر کردنــد؛
رســانههای چیــن شــنبه
گذشــته اعــام کردنــد:
هیــچ یــک از افــرادی کــه
تاکنــون واکســن کوویــد ۱۹
ســاخت ایــن شــرکت را
دریافــت و بــه خــارج ســفر
کردهانــد ،بــه ویــروس
کرونــا مبتــا نشــدهاند.
«لیــو جینگجــن» رئیــس
داروســازی
شــرکت
ســینوفارم چیــن تأکیــد
کــرد کــه تاکنــون  ۱۰۰هــزار
نفــر بــا واکســن مذکــور
واکســینه شــدهاند کــه
از میــان آنــان  ۵۶هــزار نفــر ســفرهای خارجــی
داشــتهاند ولــی هیــچ کدامشــان کرونــا نگرفتهانــد
و عالئــم منفــی نیــز در میــان واکســینه شــدهها
مشــاهده نشــده اســت.
وی گفــت :از میــان ایــن افــراد شــماری از کارکنــان
شــرکت ملــی نفــت ،شــرکت پتروشــیمی چیــن
و غــول فنــاوری چیــن شــرکت هــواوی هســتند
کــه بعضــاً در محلهــای دیگــری غیــر از چیــن
مأموریــت کاری دارنــد .لیــو تصریــح کــرد:از میــان
 ۱۰۰نفــر از کســانی کــه در دفتــر هــواوی در مکزیــک
کار میکردنــد ۹۰ ،نفــر واکســینه شــدهاند ولــی ۱۰
تــن از کســانی کــه واکســن ســینوفارم را نــزده بودنــد،
بــه ویــروس کرونــا مبتــا شــدهاند.
همــه اینهــا در حالــی اســت کــه بســیاری از مــردم
جهــان نگراننــد کــه نیــاز فــوری بــه واکســن ویــروس
کرونــا ممکــن اســت بــه تولیــد واکســن ناکارآمــدی
بینجامد که مشــکالت مردم را بیشــتر کند.از ســوی
دیگــر امــکان دسترســی همــه مــردم به این واکســن
در صــورت تأییــد نیــز یکی دیگــر از دغدغه هاســت.
هنــوز ســازمان بهداشــت جهانــی هیــچ کــدام از این
واکسـنها را تأییــد نکــرده اســت.

