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ســخنگوی قــوه قضاییه 
در پاســخ به پرسشــی درباره 
وضعیــت بازداشت شــدگان 
مقابل مجلس و زمــان آزادی 
آنها، گفت: از بازداشت شدگان 
اکثراً آزاد شدند و در مورد سایر 
افراد اقدامات قانونی در شرف 

انجام است.
به گزارش ایسنا، غالمحسین اســماعیلی در دومین نشست خبری 
خود با خبرنگاران با اشــاره به مواجهه مردم با گرانی کاالهای اساسی و 
ارزاق عمومی گفت: کنترل قیمت بر عهده دولت اســت که وظیفه دارند 
ارزاق عمومی را تأمین کنند و در قیمت گذاری اقالم و کاالها، نظارت بر 
قیمت گذاری، برخورد با گران فروشان از طریق دولت و سازمان تعزیرات 
حکومتی باید دست به دست هم داده شود و به نحو شایسته از حقوق مردم 
دفاع شود. قوه قضائیه هم هر جا نیاز به کمک باشد به کمک دادستانی ها و 
نیروهای انتظامی کمک خواهد کرد. مانند موردی که دادستانی به حوزه 
گوشت و سایر ارزاق به عنوان کمک به دولت و سازمان تعزیرات ورود کرد.

جلب و ممنوع الخروجی مهناز افشار صحت ندارد
اسماعیلی، در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه که اخیراً یک سلبریتی 
در توییتش محتویاتی درباره قتل طلبه همدانی داشته آیا قوه قضائیه به 
آن ورود کرده اســت؟ گفت: حکم جلب و ممنوع الخروجی صحت ندارد 
و آنچه که عنوان شــده احضار بود نه جلب. تاکنون حکم جلبی صادری 
نشده و به دلیل اینکه شخص در خارج از کشور است هنوز احضار هم اجرا 

نشده است.
سن افراد اعدام شده در شیراز بیشتر از ۱۷ سال بود

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اعدام دو نوجوان در شیراز و اینکه 
آیا افراد یاد شده واقعاً ۱۷ ساله بوده اند، گفت: اتهامات آنها سنگین و شامل 
سرقت مسلحانه، آدم ربایی، تجاوز به عنف و جنایت های خشن و متعدد بوده 
است. سن آنها نیز بیش از میزان اعالمی بوده، اوضاع و احوال نیز حکایت از 

این دارد که ارتکاب این قبیل جرایم از افراد نوجوان ساخته نیست.
ارسال پیامک بدحجابی، اقل وظایف ناجا است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به ســوالی درباره پیامک های ارسالی 
برای بد حجابان گفت: عدم رعایت موازین شرعی جرم است و این موضوع 
در اماکن عمومی جرم مشهود اســت و تکلیف نیروی انتظامی در رابطه 
با جرایم مشهود آشکار اســت. آنچه که پیامک داده شده که شما رعایت 
موازین را نکردید، اقل وظایف ناجا است و اگر بیشتر از این هم باشد از آن 

حمایت می کنیم.

عضــو کمیســیون امنیت 
ملی مجلــس گفت: بــه این 
دلیل کــه آمریکایی ها نقض 
عهــد کرده انــد و اروپایی ها 
نتوانســتند به تعهــدات خود 
به طور کامل عمــل کنند، به 
نظر من زمان بــرای اینکه ما 

هم دوســویه عمل کنیم و متقابال از اجرای تعدادی از مفاد برجام شانه 
 خالی کنیم فرا رسیده گرچه مســئولیت این کار با شورای عالی امنیت

 ملی است.
عال ءالدین بروجردی در گفت وگو با ایلنا با اشــاره به ســالگرد خروج 
آمریکا از برجام افزود: آمریکا با خروج از بســیاری از معاهدات دوجانبه و 
چند جانبه  نشان داده  که ترامپ عمال ناقض همه تعهدات بین المللی است 

و به هیچ وجه قابل اعتماد نیست.
وی تاکید کرد: به ایــن دلیل که یک بعد برجام بــه عنوان جمهوری 
اســالمی ایران به ما برمی گردد، طبیعتا رصد این تحوالت طی یک سال 

گذشته مسئولیتی بوده که مسئوالن ذیربط عهده دار آن بوده اند.
این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس گفت: 
طی این مدت تالش زیادی صــورت گرفت که اروپا مخالفت رســمی 
خود را با خروج آمریــکا از برجام اعالم کند و خــود عمل کننده به مفاد 
برجام باشــد، اما آنها هم شــاید به دلیــل ترس از آمریکا و فشــارهای 
آمریکایی ها آن حداقل های مطلوب را هم انجام نداده اند به اســتنثای 
 کشورهای چین و روسیه که کشورهای امضاکننده بودند و تعامل با آنها

 ادامه دارد.
بروجردی تصریح کــرد: من فکر می کنم که زمان یــک بازنگری در 
سیاست جمهوری اسالمی ایران درباره حضور کامل فرا رسیده و با توجه 
به اینکه از ابتدا جاده دو طرفه تعریف شــده بود یعنی ما محدودیت های 
فناوری هســته ای خود را پذیرفتیم و آنها هم در مقابــل پذیرفتند که 
تحریم ها را بردارند اما به ایــن دلیل که آمریکایی ها نقض عهد کرده اند و 
اروپایی ها نتوانستند به تعهدات خود به طور کامل عمل کنند به نظر من 
زمان برای اینکه ما هم دوسویه عمل کنیم و متقابال از اجرای تعدادی از 
مفاد برجام شانه خالی کنیم فرا رسیده گرچه مسئولیت این کار با شورای 

عالی امنیت ملی است.
وی در پاســخ به این پرســش که گفته شــده ممکن اســت امروز 
دولت چنیــن چیــزی را اعالم کنــد و آیا ایــن موضع صحــت دارد 
 یا نــه، گفت: اگــر مطرح کننــد که مــا در مجلس خیلی خوشــحال 

خواهیم شد.

 رئیس کمیســیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس 
شــورای اســالمی با بیان این 
که »ایــران از ظرفیت برجام 
و NPT اســتفاده می کند«، 
گفت : ایــران در قالب برجام و 
NPT سیاســت خود را پیش 

می گیرد، اما تعهدات مازاد بر NPT را اجرا نخواهد کرد.
حشمت اهلل فالحت پیشــه در گفت وگو با ایســنا، درباره پاسخ های 
احتمالی ایران بــه خروج آمریــکا از برجام گفت : جمهوری اســالمی 
ایران سیاســت تقابلی خود را پیش رو می گیرد. قطعا از این سیاســت 
همه قــوای نظام و جریانات سیاســی حمایت خواهند کــرد. اصل این 
 اســت که ما در قالب برجام و NPT حتما سیاســت خــود را در پیش

 خواهیم گرفت.
به گفته وی برجام که در حال  حاضر به عنوان برنامه جامع یاد شــده 
است، دارای پیش بینی هایی است که اگر طرفین به تعهدات خود عمل 
نکنند، چه اتفاقی رخ می دهد. آخرین اتفاق این بود که آمریکایی ها بعد از 
بازگشت تحریم ها نقشه دوم خود را پیاده سازی کردند. این نقشه با هدف 
محرومیت صنعت هسته ای جمهوری اسالمی ایران پیاده سازی شد تا از 

این چرخه بهره الزم را ببرند. 
نتیجه  این اســت که ما از دل برجام باید دو موضــوع را دنبال کنیم. 
قســمت اول این اســت که جمهوری اســالمی ایران ســاز و کارهای 
داخلی را بــرای تامین ســوخت مورد نیــاز خود طــی می کند، چون 
پیش بینی های ما این اســت کــه آمریکایی ها در آینــده می خواهند 
 مشکالتی برای کشور در زمینه سوخت هســته ای و تبادالت هسته ای

 ایجاد کنند.
 رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای 
اسالمی، گفت : ایران باید وارد مذاکرات جدی با آژانس بین المللی هسته 
ای و اعضای برجام شود تا ســوخت مورد نیاز خود را در سطوح مورد نیاز 

در داخل تولید کنیم.
فالحت پیشه در ادامه گفت : ما یکســری تعهداتی مازاد بر NPT را 
اجرا کردیم که ماحصل NPT نبود،  بلکه ماحصل برجام بود. پس اکنون 
دلیلی ندارد که ایران در شــرایط فعلی به این تعهدات پایبند بماند. بهتر 
است تعدیل در این تعهدات نیز شکل بگیرد. منتها اتفاقی که رخ می دهد 
این اســت که خروج از برجام و NPT صورت نخواهــد گرفت و ما نیز از 
ظرفیت های برجام و NPT برای مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا در قبال 

جمهوری اسالمی ایران استفاده می کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی 
گفت: هزینه های غیرضروری 
دســتگاه های اجرایــی باید 
حذف شــود؛ البته این کار نه 
با ســرکوب هزینه ها، بلکه با 
مدیریت هوشــمندانه، قابل 

انجام است.
به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند دیروز 
در جلسه ذیحسابان دستگاه های اجرایی در محل این وزارتخانه با اشاره 
به حمایت قاطع وزارت اقتصاد از آنــان در انجام وظایف و ماموریت های 
محوله، بر حذف هزینه های غیرضروری دستگاه های اجرایی تاکید کرد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکــه، بودجه، باید ریال بــه ریال و به دقت 
خرج شــود، خطاب به ذیحســابان دســتگاه های اجرایــی گفت: باید 
 تمام تجربیات 40 ســال گذشــته را برای مدیریت بودجه سال 98 به

 کار بگیرید.
وی با اشاره به اینکه تعداد کل ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور به 
سه هزار نفر بالغ می شود، تصریح کرد: این باید به معنای استقرار سه هزار 
مامور صرفه جویی و حفاظت از اموال مردم در دستگاه های اجرایی باشد.

دژپسند افزود: ذی حساب به معنای نماد تخصیص بهینه اقتصادی، 
مدیریت بهینه دارایی و انضباط مالی و اداری است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: ذیحســابان حافظ و امین مردم در مدیریت 
بیت المال و مدیران جهادی در مدیریت هزینه هستند. این امر به خصوص 
در شــرایطی که دشــمن با تمام قوا و رفتارهای غیرخردمندانه و کامال 
نامتعارف به دنبال انسداد منابعی است که می شود دولت را به واسطه آن 

مدیریت کرد، اهمیت دو چندانی می یابد.
وزیر اقتصاد گفت: همان طور که با کاهش درآمد خانوار، هزینه های آن 
لزوماً کاهش نمی یابد، هزینه های دولت نیز که در زمان وفور درآمدهای 
نفتی افزایش پیدا کرده بود، با کاهش این درآمدها کاهش نمی یابد. اینجا 
نقش ذیحسابان در کاهش هزینه ها بسیار حیاتی است، گرچه باید متذکر 
شوم، این عمل نه با ســرکوب هزینه ها، بلکه با مدیریت هوشمندانه آن 

قابل انجام است.
دژپســند با بیان اینکه در اقتصادی که بودجه آن مبتنی بر نفت و نه 
مالیات است، ذیحساب، دو نقش »رعایت وظایف قانونی« و»امانتداری 
مردم« را به دوش می کشد، گفت: حقیقتی که نباید به آن بی توجه بود این 
است که در اقتصاد مبتنی بر نفت، آثار هزینه های اضافی دولت، به طور 
مستقیم به مردم نشان داده نمی شــود و در حقیقت نوعی مالیات پنهان 

به مردم تحمیل می شود.

خبر

سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد

آزادیاکثربازداشتشدگان
مقابلمجلس
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وزیر اقتصاد:

هزینههایغیرضروری
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اولین واکنش ها به ماجرای سرافراز
 و بازرس ویژه سابقش؛

سکوت  سنگینی 
که  شکـست

سياست 2

آنچه که در این دو هفته از سوی رئیس سابق صدا و سیما و 
دستیار سابقش رخ داده، چنان عجیب و بی سابقه بود که 
هیچ کس از مقامات رسمی کشور واکنشی به آن نشان نداد. 
گرچه محمد سرافراز ادعاهای بزرگی را مطرح کرده و سوابق 
و موقعیت او نیز چنان نیست که بتوان از کنار ادعاهایش به 
سادگی گذشت، اما این دو هفته و ماجراهای جنجالی او زیر 
سایه این سکوت سنگین سپری شد تا دیروز که قوه قضائیه 
و سازمان اطالعات سپاه با اولین واکنش به این ماجرا، این 
سکوت سنگین را شکستند. از میان کسانی که اخبار و فضای 
مجازی را دنبال می کنند کمتر کســی است که ویدئوی 
ورود محمد سرافراز به فرودگاه مسقط و دیدارش با شهرزاد 
میرقلی خان، بازرس ویژه اش در زمان ریاست در سازمان صدا 
و سیما و انبوه پرونده هایی که بال درآورده بودند و در آسانسور 
به آغوش میرقلی خان افتاده بودند را ندیده باشد! هر دو ادعا 
کردند که آن پرونده ها اسناد دوران زندان میرقلی خان در 
زندان های آمریکا بوده که قبال توســط ماموران امنیتی از 
ماشین او دزدیده شــده بوده و حاال سرافراز این اسناد را در 
عمان به او رسانده است.  کســانی که این ویدئو را دیدند، 
احتماال ویدئوی دیگری که میرقلی خان در آن پرونده ها را 
ورق می زند و با نام بردن از برخی افراد اطالعات سپاه، آنها را 
تهدید می کند که این اسناد را روی فیسبوک می گذارد هم 

دیده اند. به روایت سرافراز و میرقلی خان ...

شواهدی جدید از تالش مقامات سین کیانگ برای برچیدن مساجد؛

حذفخاموشمسلمانانچین
جهان 5
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