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سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد

آزادی متهمان پرونده فایل صوتی ظریف با قرار تأمین
غالمحسین اســماعیلی
ســخنگوی قــوه قضائیــه
سیاست اعــام کــرد شــماری از
متهمان در پرونده فایل
صوتــی محمد جواد ظریــف با قرار
تأمین آزاد شدند.
بــه گــزارش ایســنا ،او در نشســت
خبــری امــروز در پاســخ به ســؤالی
مبنی بــر اینکــه «تحقیقــات درباره
فایــل صوتــی ظریــف بــه کجــا
انجامیــد؟» گفت :قبالً اشــاره کردم
پرونــدهای در دادســرای عمومــی و
انقالب تهران تشــکیل شــده و افراد
متعددی که مرتبط با پرونده بودند
از آنها به عنوان مطلع تحقیق شــد.
برخــی کــه در مظــان اتهــام بودنــد
ممنــوع الخــروج شــدند و برخــی از
افــراد هم که در مظــان اتهام بودند
تفهیــم اتهــام شــدند و قــرار تأمین
برای آنها صادر شده و با قرار تأمین
آزادند.
وی افــزود« :تحقیقــات توســط
دادســرای عمومی و انقــاب تهران
در حــال انجــام اســت و بــه محض
نتیجــه ،اطالعرســانی را انجــام
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خواهیم داد».
ســخنگوی قــوه قضائیــه در پاســخ
بــه ســؤالی دربــاره حکم پرونــده ۱۱
بدهــکار بانکــی و شــهرداری ســابق
اظهــار کرد« :مــن درباره تمــام این
 ۱۱نفــر توضیح دادم که قوه قضائیه
بــرای آنهــا اقدامــات خوبــی انجام
داده و برخــی از محکومیــن آنها در
زنــدان هســتند و مطالبــات بانکها
وصــول شــده اســت در مجمــوع بــا
پیگیری قوه قضائیه بالغ بر  ۳۰هزار
میلیارد تومــان از مطالبات بانکها

وصــول شــده قــوه قضائیــه بیــکار
ننشســته و گفتــم اینهــا اقداماتــی
اســت که توســط قوه قضائیه انجام
شده است .در بسیاری از موارد بعد
از تشــکیل پرونــده تعامــات خوبی
بین ما و بانکها وجود دارد».
اســماعیلی دربــاره پرونــده عیســی
شریفی گفت« :این پرونده رسیدگی
شــده و حکــم در دیوان عالی کشــور
تأییــد شــده و تعجــب میکنــم
بعــد از ایــن اطــاع رســانیها چــرا
افــراد در مناظــرات نســبت بــه این
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رســیدگیهای انجــام شــده بیخبــر
هســتند ».وی در پاســخ بــه ســؤالی
دربــاره آخریــن وضعیــت پرونــده
هواپیمــای اوکراینــی و اظهــارات
دولــت اوکرایــن مبنی بــر اینکه قرار
شــده پــس از محاکمــه غرامــت بــه
خانوادهها پرداخته شــود گفت« :در
ارتباط با این پرونده و آنچه از ســوی
دولتمــردان اوکراین اعالم شــد باید
بگویم مرجع صالح برای رســیدگی
به این موضوع مراجع قضایی ایران
هستند و این مرجع سازمان قضایی
نیروهای مسلح اســت .بررسیهای
دقیــق و همه جانبــه انجام و پرونده
بــا کیفرخواســت بــه دادگاه ارســال
شــده و جلســات دادگاه برگــزار
خواهــد شــد .اینکــه کشــور دیگــری
اظهار نظر کند پســندیده نیست ،اما
پرداخت غرامت که زودتر از دادگاه
انجــام میشــود حاکــی از خوبــی
نظــام قضایــی مــا اســت ما قبــل از
صدور حکم دادگاه ســعی میکنیم
طلبها را پرداخت کنیم».
ســخنگوی قــوه قضائیــه افــزود:
«صددرصــد غرامــت بــه ایــن افراد

پرداخت خواهد شــد و اینکه قبل از
صــدور رأی غرامت میدهیم امتیاز
و ارزش اســت و توســط ســازمان
برنامــه و بودجــه و وزارت راه و
شهرسازی انجام میشود».
وی در پاســخ به سؤالی درباره تبعه
چینــی کــه اقــدام بــه انتشــار فیلــم
دختــران ایرانــی کــرده بــود واینکــه
آیــا او محاکمــه و از کشــور اخــراج
میشــود؟ گفــت« :بعــد از حادثه و
فیلمهایی که متشر شد قوه قضائیه
ورود جــدی کرد و با همکاری پلیس
فتــا این فرد را شناســایی و دســتگیر
کردیــم و یکــی از همدســتانش هم
دســتگیر شــد .پرونــده دو متهــم
دارد و در حــال رســیدگی اســت
و حتمــاً در چارچــوب ضوابــط
رســیدگی و حکــم صــادر خواهــد
شد.
گرچــه این فرد در ابتدا دســتگیر و با
قرار تأمین آزاد شد ولی قرار ممنوع
الخروجی او نیز صادر شــده است».
وی افــزود« :در برابــر ضوابط حکم
پرونده هر چه باشد انشاءاهلل صادر
خواهد شد».

