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سرمقاله
خطرناکترین سال پایانی
یک دولت
ادامه از صفحه یک
چه بسا با روی کار آمدن یک دولت
رادیکال در مواضع بینالمللی ،عمال ً نمیتوان
چشماندازی از گشایش روابط خارجی درنظر
گرفت .ناگفته پیداست که مشکالت اقتصادی
کشور در حال حاضر متاثر از دو متغیر اساسی
کرونا و تحریمهاست که هر دوی آن حداقل
تا یک سال آینده با کشور همراه خواهد بود.
در این شرایط به نظر میرسد دولت به جز
تکیه بر برگ برنده خود یعنی انتخابات آمریکا،
با تدوین یک برنامه دقیق و کارشناسی بتواند تا
حد ممکن کرونا را کنترل کند .به نظر میرسد
دولت ناگزیر است به جای اقدامات مقطعی و
اعوجاج در تصمیم گیریها درخصوص کرونا و
کم کردن آثار آن بر سالمت و معیشت مردم،
باید برنامهای یک ساله تا پایان کار خود تدوین
و اجرا کند.
آنچه مشخص است ،دولت به دالیل
مختلف از جمله مالحضات اقتصادی نتوانسته
عملکرد مطلوبی در کنترل این اپیدمی داشته
باشد .از سوی دیگر اقداماتی مانند برگزاری
کنکور و  ...نیز نشان از درنظر گرفتن همین
دست از مالحظات است که علیرغم هشدار
متخصصان برگزار و ادامه خواهد یافت.
درهم تنیدگی کرونا ،تحریم ،اقتصاد و
انتخابات  1400موضوعی است که مانند زنجیر
به هم پیوسته میتواند چشمانداز کشور را
طی یک سال آینده به طور کامل تغییر دهد.
منافع مردم مهمترین رکن اساسی این به هم
پیوستگی است که قربانی میشود و البته کلید
آن شاید در دستان دولت باشد .درواقع یک
سال پایانی ریاست جمهوری حسن روحانی
شاید منحصربهفردترین سال پایانی یک دولت
است که برعکس سایر دولتها الزم است تا
با قدرت بیشتری برای آن برنامه داشته باشد.
الزم به یادآوری است که این برنامه باید توام
با قاطعیت و به دور از مالحظات اجرایی
شود .بیتردید شاید سال پایانی قرن یکی از
حساسترین و خطرناکترین سالها برای
چشمانداز اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی کشور
باشد که از همه مقاطع حساس یاد شده در
طول این چند دهه اثرگذارتر باشد.

اخبار
وزارت اطالعات اعالم کرد

دستگیری سرکرده گروهک
تروریستی تندر
سرکرده گروهک تروریستی «تندر» توسط
وزارت اطالعات دستگیر شد.
وزارت اطالعات اعالم کرد :اشراف سربازان
گمنام امام زمان(عج) بر یک گروه تروریستی
مستقر در آمریکا ،منجر به دستگیری سرکرده
این گروهک تروریستی شد .جمشید شارمهد
سرکرده گروهک تروریستی «تندر» که از آمریکا
عملیات مسلحانه و خرابکارانه در ایران را هدایت
میکرد د رپی عملیاتی پیچیده ،اکنون در دستان
قدرتمند سربازان گمنام امام زمان (عج) قرار
دارد .شارمهد در سال  ،۱۳۸۷عملیات انفجار در
حسینیه سیدالشهدای شیراز را طراحی و هدایت
کرد؛ در آن اقدام تروریستی ۱۴ ،نفر شهید و
 ۲۱۵نفر از عزاداران حسینی زخمی شدند.
گروهک تروریستی «تندر» در سالهای اخیر
نیز قصد اجرای چند عملیات بزرگ را داشت.
منفجر کردن سد سیوند شیراز ،انفجار بمبهای
سیانوری در نمایشگاه کتاب تهران و منفجر
کردن حرم حضرت امام خمینی(ره) هنگام
برگزاری مراسم عمومی از جمله این عملیات بود
که این عملیات تروریستی با تسلط اطالعاتی
مأموران وزارت اطالعات ناکام ماند .جزئیات
بیشتری از عملیات پیچیده و موفق فرزندان
انقالبی ملت ایران در بهدام انداختن سرکرده
گروه تروریستی تندر متعاقبا ً به اطالع ملت
شریف ایران خواهد رسید.

بررسی دو طرح مالیات بر
خانههای خالی و قیر رایگان در
دستور کار پارلمان
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در
جلسات علنی هفته جاری عالوه بر انتخاب
ناظران مجلس در شوراها و مجامع ،دو طرح
مالیات بر خانههای خالی و قیر رایگان را مورد
بررسی قرار میدهند.
طرح دوفوریتی اصالح ماده ( )۵۴مکرر
قانون مالیاتهای مستقیم ،طرح دوفوریتی
الحاق یک بند به تبصره ( )۱قانون بودجه سال
 ۱۳۹۹کل کشور و انتخاب نمایندگان مجلس
در شوراها و نهادهای گوناگون در دستور کار
جلسات علنی هفته جاری مجلس (یکشنبه و
چهارشنبه  ۱۲و  ۱۵مرداد) قرار دارند.
این هفته همچنین  ۱۱وزیر کابینه دولت
دوازدهم در جلسات کمیسیونهای تخصصی
مجلس شورای اسالمی برای پاسخ به سواالت
نمایندگان و ارائه گزارش حضور پیدا میکنند.

سیاستروز
اخبار

رئیسجمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

مقررات ضد کرونا تا زمان توزیع عمومی واکسن کووید 19برقرار خواهد بود
حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با
کرونا با بیان اینکه مقررات ستاد برای همه الزم
االجرا است ،تصریح کرد که باید تا فرا رسیدن
زمانی که واکسن قابل قبول در دسترس قرار گیرد،
اقدامات سختگیرانه ادامه یابد .رئیسجمهوری با
تبریک پیشاپیش عید سعید غدیر از مردم به خاطر
همکاری با ستاد ملی کرونا در اجرای پروتکلهای
بهداشتی برای حفظ سالمت خود قدردانی کرد و
گفت :آمارها و گزارشهای ارائه شده در جلسه
امروز از وضعیت استانها امیدوارکننده بود و
حکایت از این داشت که حدود  10استان کشور
که هفتههای قبل در شرایط سخت بودند امروز از
پیک بیماری عبور کردهاند و انشاءالله با مراعات
بیشتر در روزهای آینده به نقطه ثبات و آرامش
خواهند رسید .روحانی افزود :تا امروز هر استانی
که وارد یک دوره پیک بیماری شده و مشکالت را
پشت سر گذاشته شاهد پیک دوم در آن استان
نبودهایم روندی که امروز مردم در رعایت اصول
بهداشتی سپری میکنند اگر به همین شکل ادامه
یابد حتما در هفتههای آینده خبرهای خوشی را
شاهد خواهیم بود و آمارها همچنین حکایت از
مراعات اصول و پروتکلهای بهداشتی در ادارات،
بانکها و مراکز پرتجمع دارد .البته عد ه کمی هم
رعایت نمیکنند و حتما نیازمند آن هستیم با کسی
که تخلف میکند برخورد کنیم .رئیسجمهوری
ادامه داد :برای ماه محرم و عزاداریها در این ماه
نیز مقرراتی وضع شده که تا هفته آینده قطعی،
تصویب و ابالغ خواهد شد .مسوولین هیاتها و
تکایا باید در این زمینه مسوولیت بپذیرند و اگر
کسی در هیئتهای عزاداری اصول بهداشتی را
رعایت نکرد مسئولین هیئتها باید با او برخورد
کنند.
وی با تاکید بر اینکه راهبرد ما درمورد این ویروس
تغییر نکرده و همان راهبرد قبلی است ،گفت:
آموزش و توضیح دادن به مردم درمورد این ویروس
همچنان به عنوان یک اصل باید در دستور کار ما
باشد و مردم نیز باید رعایت اصول بهداشتی را بر
همه چیز مقدم بدانند و الزام در استفاده از ماسک
و پرهیز از تجمعات و رعایت فاصلهگذاری همچنان
ضروری و الزم است .اجتماعات تحت هر عنوان
همچنان ممنوع است تا شرایط بهبود یابد .روحانی
با تاکید بر اینکه با فرد متخلف از رعایت اصول
بهداشتی حتما باید برخورد شود ،گفت :اگر فردی
پروتکلها و اصول بهداشتی را رعایت نکرد باید
تنبیه شود تمام افراد متخلف باید شناسایی و با آنها
برخورد صورت گیرد و این برخوردها حتما باید اعالم
شود تا مردم در جریان قرار گیرند .رئیسجمهوری
افزود :ادامه انجام تست و شناسایی افراد مبتال راه
مقابله با این بیماری است و باید بدانیم چه کسی
حامل و ناقل ویروس است تا بعد از شناسایی افراد
آلوده ،او را از جامعه جدا کنیم و به عنوان وظیفه

رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه راهبرد کشور در مقابله با کرونا تغییر نکرده است ،اظهار کرد :تمام مقررات ستاد ملی مقابله با کرونا تا زمانی که وزارت
بهداشت به مردم اعالم کند که واکسن قابل قبول در دسترس هست و شرایط تغییر کرده است ،همچنان به قوت خود باقی است.

نکته بسیار مهم
سخنانرهبر
انقالب این بود
که مرجع و
مرجعیتنهایی
که متولی امر
سالمتجامعه
در شرایط فعلی
است،منحصرا
ستاد ملی
کروناست
دوم همه افرادی که در تماس با فرد مبتال بودند را
شناسایی و از جامعه جدا کنیم.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان
اینکه سرعت انتشار ویروس در برخی از استانها
باال بوده است ،گفت :به استانها اختیارات الزم
داد ه شده است که در ستادهای استانی برای
کنترل و مهار ویروس تصمیمات الزم را اتخاذ کنند.
رئیسجمهوری با بیان اینکه اعالم وضعیت سفید،
هشدار یا قرمز در مناطق مختلف به موضوعات
گوناگون از جمله امکانات استانها بستگی دارد،
گفت :در این زمینه شرایط استانها از جمله
نیروی انسانی و کادر درمان و امکانات آن استان
مورد توجه است .روحانی تقویت بخش سالمت را
یکی از مسائل مهم مورد تاکید عنوان کرد و گفت:
افزایش تختهای بیمارستانی و تامین لوازم و
تجهیزات مورد نیاز ،تقویت کادر درمان و پرستاری
با استخدام نیروهای جدید همچنان اولویت ما
در مقابله با ویروس کروناست و در همین رابطه
تا پایان امسال حدود  8هزار تخت جدید به
بیمارستانها اضافه خواهد شد.
رئیسجمهوری در ادامه سخنان خود با قدردانی
از سخنان حکیمانه و مجتهدانه روز جمعه رهبر
معظم انقالب گفت :نکته بسیار مهم سخنان
ایشان این بود که مرجع و مرجعیت نهایی که

رئیس قوه قضائیه در نشست با مدیران عامل بانکها:

متولی امر سالمت جامعه در شرایط فعلی است،
منحصرا ستاد ملی کروناست .روحانی ادامه داد:
آدرس را عوض نکنیم و مسیر را اشتباه نرویم؛ یک
خانه است و یک در دارد و آن ستاد ملی کروناست
و مقررات وضع شده از سوی ستاد ملی کرونا برای
همه الزماالجرا است.
رئیسجمهوری در ادامه با اشاره به ضرورت
برگزاری عزاداری سیدالشهدا در ایام محرم با
رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی گفت :مگر
میشود کسی مسلمان باشد و محرم برایش مهم
نباشد؟ و شیعه باشد و محرم برایش مهم نباشد؟
ملتی که با روحیه قوی در مقابل انواع فشارهای
دشمنان ایستاده و مقاومت کرده است محرم
را فراموش نخواهد کرد و حتما محرم ما امسال
هم به گونهای خواهد بود که بوی عزاداری امام
حسین(ع) به مشام همه خواهد رسید .روحانی
با بیان اینکه با فرا رسیدن محرم ،فضا باید در
کشور در همه کوچهها و خیابانها حسینی و
کامال سوگوارانه شود ،گفت :امسال ممکن است به
خاطر رعایت پروتکلهای بهداشتی نحوه عزاداری
ما متفاوت باشد ،دستورالعملهای الزم درمورد
نحوه عزاداریها تا پایان هفته مشخص و هفته
آینده تصویب و ابالغ میشود که باید مراعات و
به طور کامل اجرا شود .رئیسجمهوری افزود:

امسال صاحبان عزا در مساجد و محافل و متولیان
هیئتها وظیفه جدید بسیار مهمی بر عهده دارند
که آن مراعات برای تضمین سالمت همه عزاداران
حسینی است .روحانی افزود :همه جوامع مدنی
و دینی این مسوولیت را بر دوش دارند و همه
باید همکاری کنند تا سالمت عزاداران تضمین
شود .دشمنان ما منتظر هستند که بهانهای پیدا
کنند ما نباید به دست دشمنان بهانه بدهیم.
رئیسجمهوری تاکید کرد :همانطور که باید عاشورا
را زنده نگهداریم ،اهداف و آرمان عاشورا را هم باید
زنده نگه داریم .حیات و طراوت جامعه از اهداف
عاشوراست .روحانی افزود :انشاءالله محرم امسال
عزاداری شکوهمند با رعایت همه جوانب امر و
پروتکلها را داشته باشیم و نکته مهم اشاره شده از
سوی مقام رهبری در این رابطه فصلالخطاب بود.
رئیسجمهوری در بخش پایانی سخنان خود با
اشاره به تصمیمات جلسه ستاد ملی کرونا گفت:
امروز برای کمک به ودیعه مسکن مستاجرینی که
در تنگنا هستند تصمیم خوبی اتخاذ شد .در مورد
استخدامهای جدید کادر درمان و پرستاری نیز
مصوب شد برای کسانی که در کرونا فعال بودند
امتیاز ویژهای در نظر گرفته شود و در مورد آغاز
سال تحصیلی جدید از  15شهریور نیز درمورد
چارچوبهاتصمیماتیگرفتیم.

بانکها اجازه ندهند گیرندگان تسهیالت پول ملت را صرف اموری غیر از تعهدشان کنند

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم سیاستگذاری صحیح بانکها
برای هدایت منابع به حوزه تولید ،از مدیران عامل بانکها
خواست واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیلی را که در تملک
میگیرند ،فعال کرده و آنها را وارد چرخه تولید کنند.
به گزارش «ابتکار» به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه ،سید
ابراهیم رئیسی که برای بررسی مشکالت و مسائل نظام بانکی
میزبان مدیران عامل  ۱۲بانک دولتی و نیمه دولتی و نماینده
بانکهای غیردولتی بود ،از مدیران بانکی خواست که خودشان
پیش از همه پیشگام در عرصه اصالح نظام بانکی و پیگیری
احقاق حقوق بانکها باشند .رئیس قوه قضائیه با تقدیر از
اقدامات بانکها در پرداخت تسهیالت به محرومان و نیازمندان
و گرهگشایی از زندگی مردم به ویژه در ایام شیوع کرونا به آمار
باالی متقاضیان دریافت تسهیالت ازدواج اشاره کرده و بر تسریع
در پرداخت وام به این زوجهای جوان تاکید کرد.
رئیسی با اشاره به ورشکستهنمایی برخی بدهکاران بانکی برای
فرار از بازپرداخت تسهیالت ،این اقدام را مصداق بارز جرم غیر
قابل گذشت دانست و تأکید کرد :نظام بانکی و سیستم قضایی
باید با برخورد قاطع با این موضوع ،اجازه ندهند گیرندگان
تسهیالت که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان کردهاند،
از پرداخت دیون خود فرار کنند .رئیس قوه قضائیه در همین

راستا بر لزوم تقویت فرآیند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه کرد
تسهیالت تأکید کرد و گفت :باید سازوکاری طراحی شود که هم
به افراد بدحساب از منابع مختلف تسهیالت داده نشود و هم
آن که به محض اطالع از تخلف فرد از تعهداتش با او برخورد
شود .رئیسی همچنین بر لزوم فعالسازی واحدهای تولیدی و
کارخانههای تحت تملک بانکها و بازگشت آنها به چرخه
تولید تأکید کرد و گفت :مقام معظم رهبری تصریح فرمودند از
زمانی که بانکها یک کارگاه یا کارخانه را تملیک میکنند ،باید با
استفاده از همه امکانات خود به تقویت توان تولید کشور کمک
کنند .رئیس قوه قضائیه بر همین اساس خطاب به مدیران عامل
بانکها متذکر شد که موظفند در این شرایط که دشمن تالش
میکند با تهدید و تحریم و ایجاد محدودیت چرخه تولید کشور را
متوقف کند ،اجازه ندهند دشمن به هدف خود برسد و باید با همه
توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت کرده و سیاستگذاری صحیح
برای هدایت منابع بانکها به سوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در
دستور کار خود قرار دهند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش بانکها را ملزم به پیگیری
مطالباتشان دانست و با انتقاد از عدم شکایت برخی بانکها
برای وصول معوقاتشان اظهار کرد :بانکها باید در شکایت از
بدهکاران کالن فعالتر عمل کنند ،اما گاهی میشنویم که برخی
از مدیران میگویند ما شکایت نداریم و قوه قضاییه از ما چنین
میخواهد .رئیسی همچنین به حجم باالی تسهیالت سررسید
گذشته در نظام بانکی اشاره کرده و کاهش تسهیالت سررسید
گذشته را مستلزم تالش بیشتر از سوی بانکها دانست .رئیس
قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت رعایت قانون اجرای سیاستهای
کلی اصل  ۴۴دررابطه با سهامداری بانکها افزود :بر اساس
گزارشهای موجود هفت بانک این ضوابط را رعایت نکردند که این
اقدامی خالف قانون و الزم به پیگیری است.
تالش برای وصول تسهیالت سررسید گذشته ،جلوگیری از رشد
تعداد ُ
شعب بانکها و استانداردسازی آنها از دیگر موضوعات
مورد تأکید رئیس دستگاه قضا بود که خطاب به مدیران بانکها
متذکر شد .رئیسی از راکد کردن امالک ،منابع و سرمایه بانکها
برای دستیابی به سود بیشتر بر اساس تورم نیز انتقاد و تأکید
کرد :بانکها باید از طریق سرمایهگذاری و تخصیص امکانات خود
به بخش تولید سودشان را افزایش ندهند نه از راههای نادرستی،
چون راکد کردن منابع .رئیس قوه قضائیه با اشاره به تالشهای
نظارتی سیستم بانکی برای کاهش تخلفات در بانکها ،تأکید کرد:
بانکها به طور مستقیم با پول در ارتباطند و این مسئله در بروز

فساد مؤثر است ،اما میتوان از طریق تقویت نهادهای نظارتی
درون سازمانی مانع از بروز فساد شد.
رئیسی گزارش برخی مدیران بانکی درخصوص مبدا خارجی
مفاسد بانکی تصریح کرد :اینکه فساد از درون سیستم بانکی
آغاز نشود خیلی مهم است و باید با نظارت مستمر ،دستهای
فاسد را در خارج سیستم نیز قطع کنید و اجازه ندهید فساد از در
خارج و از پنجره وارد شود.
رئیس قوه قضاییه به موضوع اصالح نظام بانکی نیز گریزی
زد و اظهار کرد :دولتها و مجالس همیشه گفتهاند که اصالح
نظام بانکی در رأس برنامههایشان قرار دارد ،اما برای کاربردی
و عملیاتی بودن طرحها ،بانکها باید خودشان پیشقدم و فعال
بشوند .رئیسی با بیان اینکه اصالح نظام بانکی از تعامل مدیران
بانکها و نهادهای قانونگزار بیرون میآید ،افزود :اصالح نظام
بانکی باید از درون این مجموعه پیگیری شود و مدیران بانکها
با استفاده از نظرات کارشناسان و مجلس و دولت ،مسیری را
طراحی کنند که تحققپذیر باشد.
رئیس قوه قضائیه در پایان این نشست با اشاره به درخواست
مدیران عامل بانکها برای حمایت دستگاه قضایی از نهادهای
مالی و پولی در رفع مشکالت شان دستور داد کارگروهی ۵
نفره متشکل از نمایندگان بانکها ،مسئوالن شورای هماهنگی
بانکها و مسئوالن قضایی تشکیل و دستورالعملهای الزم برای
حمایتهای قضایی از سیستم بانکی تدوین شود.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه ،حسین زاده مدیرعامل بانک
ملی و دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی به
ارائه گزارشی درباره عملکرد بانکها در حوزه نظارت و کاهش
فساد و تخلف و توجه به معیشت مردم و رونق کسب و کار و
آخرین وضعیت مطالبات و معوقات بانکها پرداخت.
در این جلسه همچنین  ۵تن از مدیران بانکی به بیان مشکالت
و درخواستهای خود از رئیس دستگاه قضا پرداختند که «تشکیل
هیات نخبگان برای بررسی تخصصی مسائل بانکی با حضور
کارشناسان قضایی و بینالملل در جهت تقویت ریسکپذیری
بانکها»« ،دسترسی به بانکهای اطالعاتی برای احراز صالحیت
مالی و حرفهای متقاضیان تسهیالت»« ،همیاری دادستانی برای
وصول مطالبات و معوقات از ابربدهکاران بانکی»« ،تعیین مرجع
اصلی رسیدگی به تخلفات بانکها برای پرهیز از موازیکاریها»
و «همیاری دادستان کل کشور به عنوان عضو هیأت امنای
صندوق توسعه ملی برای رفع مشکالت مربوط به تعامل بانکها
و صندوق» مهمترین آنها بود.

کارگزاران مشارکت فعالی
در انتخابات ریاست جمهوری
خواهد داشت
یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران
سازندگی گفت :مشارکت فعال و ایفای نقش
محوری در جبهه اصالحات ،رویکرد حزب در
انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.
توگو با ایسنا با اشاره به
علی جمالی در گف 
برگزاری جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران به
صورت حضوری اظهار کرد :حزب به دلیل کرونا
پنج ماه جلسه نداشت و فرصتی مهیا شد که تا
جلسه شورای مرکزی با حضور اعضا و رعایت
پروتکلهای بهداشتی برگزار شود .وی ادامه
داد :در این جلسه موضوع انتخابات مجلس
یازدهم ،فضای عمومی کشور و تحوالت کشور،
وضعیت حزب و همچنین جهتگیری حزب در
سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری باشد
بررسی شد .وی درباره نوع رویکرد کارگزاران
نسبت به انتخابات  ۱۴۰۰تصریح کرد :در یک
جلسه درباره انتخابات به جمعبندی نمیرسیم
و قرار شد جلسات به صورت منظم برگزار شود
تا جمعبندی نهایی حاصل شود .البته رویکرد
حزب ،مشارکت فعال در انتخابات است.
در انتخابات مجلس یازدهم هم که شورای
سیاستگذاری اصالحطلبان لیستی ارائه نکرد،
کارگزاران با یک لیست وارد انتخابات شد .در
انتخابات ریاست جمهوری میزان مشارکت
مردم و احزاب بیشتر خواهد بود و رویکرد حزب
کارگزاران هم ایفای نقش محوری و مهم خود
در جریان اصالحات است.

دستگیری سازندگان تصاویر توسط پلیس
امنیت

پشت پرده تصاویر تجمع طالبان در
تهران چه بود؟

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از
دستگیری عامالن تولید و انتشار تصاویری که
در آن پرچم یکی از گروهکهای تروریستی به
نمایش گذاشته شده بود ،خبر داد.
سردار علی ذوالقدری در گفتوگو با ایسنا،
در واکنش به انتشار تصاویر با موضوع حضور
اعضای یک گروهک تروریستی در یکی از
پارکهای تهران گفت :روز جمعه درپی انتشار
تصاویری در فضای مجازی که در آن چند
نفر اقدام به استفاده از پرچم یک گروهک
تروریستی کرده بودند ،رسیدگی به موضوع
در دستورکار ویژه ماموران پلیس امنیت قرار
گرفت و در پی آن عوامل این اقدام شناسایی
شدند .وی با بیان اینکه این اقدام که موجبات
سوءاستفاده رسانههای معاند شده بود ،گفت:
با سرعت عمل پلیس عامالن اصلی تولید و
بازنشر این تصاویر با هماهنگی مقام قضایی
شناسایی و دستگیر شدند .به گفته رئیس
پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ این افراد
برای سیر مراحل قانونی و تحقیقات تکمیلی
تحویل مرجع قضایی شدند .وی افزود :این
افراد هیچ ارتباطی با گروهگ تروریستی مذکور
نداشتند.
گفتنی است ،روز جمعه تصاویری در فضای
مجازی به انتشار درآمد که در توضیحات آن
ادعا شده بود ،مربوط به گردهمایی تعدادی از
اعضای گروهک ترویستی طالبان در پارک ملت
تهران است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی خبر داد

تعیین علت مرگ قاضی منصوری تا
دو هفته دیگر

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ
به سوالی درباره علت مرگ قاضی منصوری،
گفت :به جهت اینکه در حوزه سمشناسی و
پاتولوژی فرآیندهای آزمایشگاهی طوالنی است،
امیدواریم بتوانیم در یکی دو هفته آینده پاسخ
را به مراجع قضایی اعالم کنیم.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه،
عباس مسجدی در حاشیه مراسم رونمایی
از مستند کاشف در پاسخ به این سوال که
آیا زمان مرگ قاضی منصوری را تشخیص
دادهاید؟ گفت :تا زمانی که آزمایشها
برای ما مشخص نشود ،زمان را مشخص
نمیکنیم .وی درخصوص تحویل جسد به
خانواده نیز گفت :با دستور مقام قضایی
تحویل شده و موضوع در دادسرای جنایی در
حال بررسی است .بعد از تشخیص هویت
قطعی و با دستور مرجع قضایی جسد به
خانواده تحویل داده میشود.

