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 جشنواره 
دوران کرونا 
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خبر

گشت  منوچهر آذری و باز
به رادیو پس از ۶ سال

چرا استقالل با فکری 
به اندازه استراماچونی 

محبوب نیست؟

تازه

سرنوشت 6 نفر از همدستان روح اهلل زم چه شد؟
سخنگوی قوه قضائیه : ارسال پرونده هواپیمای اوکراینی به دادگاه تا پایان ماه 

در  اسماعیلی  غالمحسین  شهروند: 
نشست خبری دیروز در پاسخ به سوالی 
آیا  اینکه  و  زم  روح اهلل  پرونده  درباره 
رسیدگی به پرونده همدستان او از جمله 
گفت:  است؟  شده  آغاز  نجفی  شیرین 
دارد.  گسترده ای  ابعاد  پرونده  »این 
بخشی منتهی به رأی شد اما این پرونده 
دادگاه  ناحیه  از  اخیرا  نرسیده.  اتمام  به 
کیفرخواست در مورد ۶ نفر  بعد از صدور 
دیگر از متهمان حکم صادر شده و ۶ نفر 
به محکومیت حبس دو تا ۱۰سال محکوم 

شدند.«
زمره  در  گفتید  که  »خانمی  افزود:  او 
تحت  و  شد  دستگیر  که  است  افرادی 
و  شده  صادر  حکم  و  گرفت  قرار  تعقیب 
نشده  قطعی  چون  اما  یافته  محکومیت 
از  است،  تجدیدنظرخواهی  مرحله  در  و 
بیان عناوین اتهامی و موضوعات مربوط 
به میزان دقیق آنها معذورم. در مورد نفر 
کیفرخواست صادر شده و  دیگر در پرونده 

هفته آینده دادگاه برگزار می شود.«
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  قوه قضائیه 
شهید  ترور  پرونده  حقوقی  پیگیری 

و  ترور  این  در  آلمان  نقش  و  سلیمانی 
همچنین آخرین وضعیت پرونده پیگیری 
»پرونده  گفت:  فخری زاده  شهید  ترور 
به  منجر  تروریستی  جنایت  به  مربوط 
همراهان  و  سلیمانی  شهید  شهادت 
حادثه  این  روزهای  آغازین  از  ایشان 
بین الملل  امور  ویژه  دادسرای  در  تلخ 
جامع  تحقیقات  و  شده  تشکیل  تهران 
عملیات  فرآیند  با  ارتباط  در  مفصلی  و 
منتهی به شهادت این شهید عزیز انجام و 
نیابت هایی قضائی به کشورهای مختلف 
کشورها اسناد  ارسال شد. از برخی از این 
خوبی به دست ما رسیده است و یکایک 
رئیس جمهوری  از  ۴۸نفر  یعنی  عوامل 
تا  بود  ترور  اصلی  عامل  که  آمریکا 
فرماندهان و مقامات مختلف شناسایی 
شدند. با قید اینکه هرکدام از اینها در این 
قرمز  اعالن  داشتند،  نقشی  چه  جنایت 

صادر و به پلیس بین الملل ارسال شد.«
روند  پرونده  »تحقیقات  افزود:  او 
نیروی قدس  و  کرده است  را طی  خوبی 
نهادها  سایر  و  خارجه  وزارت  و  سپاه 
زودی  به  داشتند.  خوبی  همکاری های 

این پرونده صادر می شود.  کیفرخواست 
ویژه  شعبه  حقوقی  و  کیفری  بعد  برای 
با  که  است  این  آماده  و  شده  تعیین 
برخی  سوی  از  صادره  دادخواست هایی 
که ارسال شده است،  خانواده های شهدا 

به آنها رسیدگی کند.«
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  اسماعیلی 
»در  گفت:  اوکراینی  هواپیمای  پرونده 
این پرونده در دو بخش اقدامات خوبی 
انجام شده است که یکی پرداخت غرامت 
است.  قضائی  رسیدگی  دیگری  و  است 
تحقیقات  و  تشکیل  پرونده  بالفاصله 
نیازمند  نهایتا چون  و  انجام شد  مفصل 
که جعبه سیاه بازخوانی شود،  این بودیم 
با هماهنگی های انجام شده جعبه سیاه 
در  و اطالعات جعبه سیاه  بازخوانی شد 
گرفت. تحقیقات این  اختیار بازپرس قرار 
تا پایان ماه  پرونده تکمیل شده و شاید 

جاری به دادگاه ارسال شود.«
»خبر  گفت:  قوه قضائیه  سخنگوی 
کذب دیگری در مورد صدور حکم پرونده 
ح شد  دختر آبادانی و تبرئه مأموران مطر

که صحت ندارد و تکذیب می شود.«

فهرست فیلم های جشنواره فیلم فجر نهایی شد

کنش ســخنگوی دولت به توقیف نفتکــش کره ای در خلیج فارس وا

گر کسی گروگانگیر باشد دولت کره جنوبی است  ا

 کاپیتان تیم ملی والیبال ایران 
همچنان برای بازی کردن در لیگ چین 

انتظار می کشد

 

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند

44956200-2

ترکیه، آلمان و کانادا مقصد اول دانشجویان ایرانی
افزایش ۱۳۰۰ درصدی تعداد دانشجویان ایرانی در ترکیه 

طلسم »معروف« به 
2021 هم منتقل شد!

صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی:

ماهانه ۸ تا ۹ کیلوگرم 
اورانیوم 20درصد 
غنی سازی می کنیم

تازهها3

ویژه نامه ای برای چهل چهره تاثیرگذار
 در دوران هشت سال دفاع مقدس
+ شهید حاج قاسم سلیمانی
برجسته ترین سردار ایرانی پس از جنگ تحمیلی

برجسته ترین سردار ایرانی پس از جنگ تحمیلی+ شهید حاج قاسم سلیمانی در دوران هشت سال دفاع مقدسویژه نامه ای برای چهل چهره تاثیرگذار

ویژه نامه | دی ماه 1399| 160 صفحه|  قیمت: 30 هزار تومان
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این ویژه نامه را  از کیوسک مطبوعاتی تهیه کنید
عالقمندان در شهرهای دیگر جهت تهیه ویژه نامه با دفتر روزنامه تماس بگیرند

 در نبود فیلمسازان سینمای پیش از انقالب، جشنواره امسال،
 عرصه رقابت یکسری فیلمساز تازه کار با فیلمسازان گمنام باسابقه 

و البته نرگس آبیار و محمدحسین مهدویان خواهد بود 

و  دانشجویان  شمار 
دانش آموختگان ایرانی در کشور ترکیه 
طی سال های اخیر حدود هزار و ۳۰۰ 
درصد افزایش یافته و از ۴۳۸ دانشجو 
در سال ۲۰۱۳ به ۶ هزار و ۹۹ دانشجو 

در سال ۲۰۱۷ رسیده است.
با  ایران  مهاجرت  رصدخانه 
رشد  از  کی  حا که  آماری  انتشار 
ترکیه  در  ایرانی  دانشجویان  حضور 
از سال ۱۳۹۳  که  گزارش داده  است، 
دانشجویان  تحصیلی  مقصدهای 
دانشگاهی  دانش آموختگان  و 
از  و  توجهی داشته  قابل  تغییر  کشور، 
کانادا، فرانسه  کشورهایی مثل آمریکا، 
کشورهایی  سمت  به  انگلستان  و 
این گونه  و  مجارستان  ترکیه،  مانند 

کشورها سوق پیدا کرده است.
تأثیر  ارز،  قیمت  گزارش،  این  بنابر 
کشورهای  روند  تغییر  در  مستقیمی 
که  داشته  دانشجویان  انتخابی 
کاهش  »ممکن است این تغییر سبب 

و  دانشجویان  تحصیلی  کیفیت 
نخبگان شود.«

رصدخانه  آماری  سالنامه 
اصلی  مقصدهای  ایران  مهاجرت 
گزارش  به  را  ایرانی  دانشجویان 
اعالم  ترتیب  این  به  یونسکو  رسمی 
آلمان،  ترکیه،  آمریکا،  کرده  است: 
استرالیا،  مالزی،  کانادا،  ایتالیا، 
فرانسه،  اتریش،  هند،  امارات، 

مجارستان و انگلستان.
مهاجرت  رصدخانه  گزارش  برپایه 
کشورهای  اخیر  سال های  در  ایران، 
کانادا تبدیل به مقصد  ترکیه، آلمان و 

اول دانشجویان ایرانی شده اند. 

  4 روز فرصت
برای دریافت بورس 

تحصیلی در چین
 نگهبان هالل  احمر 

چطور جان 3 نفر را از خودروی دچار حریق نجات داد؟

عمو رمضان و مهلکه آتش
3

موضوع کامال فنی 
است!

کنش ها   آخرین وا
در مورد توقیف نفتکش کره جنوبی

2 4

گفت وگوی »شهروند« با خانواده قربانیان هواپیمای اوکراین

7  اندوِه 752 
یک ساله شد

عکس: سعید غالمحسینی/ شهروند


