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سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی مقامات ارشد 
قوه قضائیه  ایام هفته  اطالعات غلط در  بخاطر  دولتی 
هیچ  گفت:  کردند،  مطرح  »شنود«  مانند  را  مطالبی 
را صادر  رأی  مثل شنود  مطالبی  به  بنا  دادگاهی صرفاً 
نمی کند البته ممکن است شنود در چارچوب قانون مورد 

استفاده قرار گیرد.
نشست  در  اسماعیلی  غالمحسین  ایسنا،  گزارش  به 
گذشته  هفته  گفت:  خبرنگاران،  با  خود  امروز  خبری 
فرصتی مناسبی را ایجاد کرد جهت ارائه برخی از خدمات 
گسترده قوه قضائیه به مردم و جامعه و فرصتی بود تا 

از تالش های قضات و کارمندان خدوم تقدیر بعمل آید.
وی افزود: امسال بیش از سه هزار نفر از همکاران ما 
توفیق زیارت و رهنمودهای مقام معظم رهبری را پیدا 
معظم  مقام  فرمایشات  در  راهبرد   ۲۰ از  بیش  کردند. 
رهبری در جهت تحقق اهداف قوه قضائیه مورد توجه 
قرار گرفت. تصویرسازی صحیح از قوه قضائیه در افکار 
عمومی یکی از بیانات رهبری بود زیرا ایشان گله داشتند 
که قوه قضائیه مورد آماج بدگویی ها قرار گرفته است و باید 

تصویرسازی صحیحی از این قوه ارائه شود.
اسماعیلی افزود: در این هفته و در کنار رهنمودهای 
ارزشمند رهبری شاهد بودیم برخی از مقامات ارشد دولتی 
بخاطر اطالعات غلط در ایام هفته قوه قضائیه مطالبی 
را مانند »شنود« مطرح کردند و باید بگویم از مسئوالن 
انتظار است که اگر ابهام در ذهنشان هست موضوع را در 
جلسات مطرح کنند نه در بین رسانه ها زیرا ما معتقدیم 
رسانه کانال ارتباطی مسئوالن و مردم است . همچنین 
قضات در همه امور به مر قانون عمل می کنند و هیچ 
را صادر  رأی  مثل شنود  مطالبی  به  بنا  دادگاهی صرفاً 
نمی کند البته ممکن است شنود در چارچوب قانون مورد 

استفاده قرار گیرد.
دو جاسوس آمریکا به حبس محکوم شدند 

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه فرایند قضائی 
کشف شبکه جاسوسی که آقای شمخانی آن را اعالم کرده 
به کجا رسیده است؟ گفت: متأسفانه کماکان شاهدیم که 
آمریکا به انحای مختلف به دنبال استمرار جنایات خود 
در منطقه و در کشور عزیز ماست. البته در ایران توفیق 

خوی  استمرار  آمریکا  اقدامات  جمله  از  است.  نداشته 
تجاوزگری او و تجاوز به حریم آب های ما توسط پهپاد 
جاسوسی امریکاست. البته پاسخ را هم دریافت کرد. دیگر 
اقدامش تربیت کردن شبکه های جاسوسی منجسم برای 
آسیب رساندن است که جزو برنامه های امریکای ظالم و 

ستمگر است.
وی افزود: تیم های متعدد امریکایی در ایران بکار گیری 
شده است و در یک مرحله و در سنوات قبل سربازان 
شبکه  هنرمندانه  اقدام  با  توانستند  زمان  امام  گمنام 
را  دنیا  کشورهای  تمامی  در  آمریکا  جاسوسی  گسترده 
کشف کنند و اطالعات این شبکه به کشورهای دوست 
دیگر مثل چین داده شد که چین هم بالفاصله این شبکه 

را اعالم کرد و آن شبکه کارش تمام شد.
و شبکه  نیست  تمام شدنی  آمریکا  افزود: خوی  وی 
گمنام  سربازان   ۹۷ سال  در  و  کرد  طراحی  را  دیگری 
مراکز  در  عناصرش  که  کنند  را شناسایی  آن  توانستند 
که  بود  عمومی  زیرساخت های  و  هسته ای  و  انتظامی 
شناسایی شد و عوامل آن دستگیر و به مرجع قضائی 

تسلیم شدند و دو نفر که پرونده شأن غیرنظامی بود به 
دادگاه انقالب رفت و حکم حبس طویل المدت برای آنها 
صادر شد. جاسوسانی هم که در مراکز نظامی مشغول به 
کار بودند کار رسیدگی به پرونده آنها در دادسرای نظامی 
انجام شد و با صدور کیفرخواست و به لحاظ نوع جرایم 
مرتکب شده برای آنها در خواست اعدام شده و در نوبت 

رسیدگی در دادگاه قرار داد.

  

واکنش یک کلمه ای »ظریف« به بیانیه کاخ سفید

وزیر امور خارجه کشورمان صبح روز سه شنبه به بیانیه مطبوعاتی کاخ 
سفید در مورد فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران وادعاهایی که در این 

زمینه مطرح کرده بود، پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف در صفحه شخصی خود در توییتر 
در واکنش به این بیانیه که در آن آمده است " ایران پیش از انعقاد برجام 

هم در حال نقض آن بود! "نوشت:»جــدی؟«
بر اساس این گزارش کاخ سفید در بیانیه ای به عبور ذخائر اورانیوم ۳.۶۷ 
درصدی ایران از ۳۰۰ کیلوگرم واکنش نشان داد و  مدعی شد که ایران قبل 

از حصول برجام هم مفاد آن را نقض کرده است!
در بخشی از این بیانیه آمده است: "حکومت ایران امروز ذخائر اورانیوم 
خودش را افزایش داد. دادن اجازه غنی سازی به ایران در هر سطحی ذیل 

توافق هسته ای اشتباه بود."
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: »ما باید استاندارد دیرینه 
منع اشاعه را که خواستار غنی سازی صفر برای ایران است احیا کنیم. 
ایاالت متحده و متحدان این کشور هرگز به ایران اجازه دستیابی به سالح 

هسته ای را نخواهند داد.«

کاهش ۳۵ درصدی ترافیک با اجرای طرح ترافیکی 
جدید پایتخت

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از کاهش ۳۵ درصدی 
ترافیک در محدوده طرح زوج و فرد سابق خبر داد.

به گزارش ایسنا، محسن پورسید آقایی صبح امروز در حاشیه دومین 
نمایشگاه دوچرخه های شهری با حضور در جمع خبرنگاران در مورد 
نتایج اجرای طرح ترافیکی جدید و حذف زوج و فرد گفت: تنها ۱۰ روز از 
اجرای طرح ترافیکی جدید در پایتخت می گذرد و برای رسیدن به نتایج 
اما بررسی های شرکت  و جمع بندی هنوز زمان کافی نگذشته است 
کنترل ترافیک نشان می دهد که در این ۱۰ روز ۳۵ درصد ترافیک در 

محدوده زوج و فرد سابق کاهش یافته است.
وی با بیان این که مجموع خودروهایی که وارد محدوده طرح زوج 
با اجرای طرح ترافیکی جدید حدود ۱۶ درصد  و فرد سابق می شدند 
یافته است گفت: هر چند که برای نتیجه گیری هنوز زمان  کاهش 
داریم اما در مورد گازهای خروجی از اگزوز خودروها معیار مونواکسید 
کربن در هفته گذشته مورد پایش قرار گرفت و مشخص شد در پی 
اجرای طرح ترافیک جدید شاخص منواکسید کربن ۱۶ درصد کاهش 

یافته است.
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