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یکشنبه آینده جلسه ویژه کمیسیون امنیت برای بررسی 
CFT در صحن مجلس

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یکشنبه هفته آینده 
برای بررسی ابعاد CFT جلسه ای را برگزار می کند که احتماال به گفته نایب 
رئیس مجلس این جلسه به صورت مستقیم از رسانه ملی پخش خواهد 

شد.
به گزارش ایسنا، اکبر رنجبرزاده عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز 
چهارشنبه اظهار کرد: تعدادی از نمایندگان درخواست برگزاری جلسه ای با موضوع 
بررسی ابعاد CFT با حضور صاحب نظران و کارشناسان با هدف کسب اطالعات 
بیشتر و بهتر این موضوع به کمیسیون امنیت ملی را مطرح کردند که رئیس 
کمیسیون اعالم کرد جلسه ای با حضور صاحب نظران و کارشناسان معتقد و منتقد 

درباره ی CFT برگزار می شود.
وی افزود: این جلسه ساعت ۷ صبح روز یکشنبه ۱۵ مهر با حضور نمایندگان و 

صاحب نظران و کارشناسان در محل کمیسیون تلفیق برگزار می شود.
این عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر این که حضور فعال نمایندگان در این 
جلسه می تواند راه گشا باشد، گفت: اگر تعداد نمایندگان و صاحب نظران بیشتر باشد 
آقای فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی اعالم کرد که جلسه داخل صحن 
مجلس برگزار می شود البته که در نهایت محل برگزاری جلسه در اختیار رئیس 

کمیسیون امنیت ملی است.
مطهری رئیس جلسه نیز اظهار کرد:  احتماال این جلسه به صورت مستقیم از 

تلویزیون پخش خواهد شد.
بعد از پایان جلسه علنی، رنجبرزاده عضو هیئت رییسه مجلس اعالم کرد که با 
توجه به جابجایی دستور مجلس ممکن است یکشنبه CFT در دستور کار قرار گیرد 
لذا جلسه کمیسیون امنیت ملی ۷ صبح همان روز در صحن مجلس برگزار می شود.

تا حدود ۱۰ روز دیگر جلسه گروه اقدام ویژه مالی )FATF( برگزار خواهد شد.
FATF چهل و یک )۴۱(توصیه را به ایران جهت انجام مبادالت پولی و بانکی 
شفاف مطرح کرده است؛ که یبشتر این توصیه ها در قالب ۴ کنوانسیون پالرمو، قانون 
مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون 

مقابله با تامین مالی تروریسم )CFT(می گنجد.

آذری جهرمی:

گزارش مذاکره با تلگرام منتشر می شود
با  وزیر ارتباطات و فناوری درباره مباحث مطرح شده مبنی بر مذاکره 
مدیران تلگرام، تاکید کرد که هیچ اقدام و بحث تازه ای در این زمینه مطرح 

نیست و گزارش آن منتشر خواهد شد.
به گزارش ایرنا، »محمدجواد آذری جهرمی« روز چهارشنبه در حاشیه مراسم 
افتتاح نوزدهمین نمایشگاه مخابرات و اطالع رسانی در جمع خبرنگاران، وی افزود: 
دیروز بحثی در کمیسیون صنایع مجلس مطرح شد درباره طرح تحقیق و تفحص 
نمایندگان از مذاکرات با تلگرام که ادعا شده محرمانه بوده است؛ نمایندگان ما حضور 

یافته و توضیح داده شد.
وی گفت: باوجود ادعای مطرح شده، مذاکرات محرمانه نبوده و با دستور دادستان 
وقت و کمیته تعیین محتوای محرمانه مذاکرات انجام و گزارش آن نیز منتشر خواهد 

شد.
 تحریم و قطعی اینترنت بعید است

اطالعات تحریم و قطعی اینترنت را بعید دانست و گفت: برای مقابله با تحریم ها در 
وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی کمیته های موازی تشکیل شد تا برنامه 

های مختلف بررسی شده و برای بدترین حالت های ممکن حاضر باشیم.
موضوع قطع کامل اینترنت را بسیار غیرمحتمل می دانیم و معتقدیم تحریم ها 
بیشتر از این نمی تواند محدودیتی را ایجاد کند؛ با این حال آمادگی های الزم در این 

خصوص اندیشیده شده و مشکلی نیست.
وی ادامه داد: آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که بسیاری از سرویس های ابری، 

ارایه خدمات به سرویس های ایرانی را متوقف کرده اند.
فضای ابری، مجموعه ای از رایانه های به هم متصل است که به عنوان یک سیستم 
واحد عمل می کنند. در این حالت هر کاربر تنها با اتصال به این سیستم و بدون 
نصب برنامه خاصی قادر خواهد بود تا از یک یا چند سرویس مختلف استفاده کنند.
وزیر ارتباطات افزود: یک سری سرویس های بی.تو.بی )B2B - بنگاه به بنگاه( 
پس از تحریم ها به ویژه در حوزه صدور گواهینامه های SSL محدودیت هایی اعالم 
شد. این گواهینامه ها یک استاندارد وب برای کدکردن اطالعات بین کاربر و وب 

سایت است.
تغییر روند به سمت جایگزینی اروپا به جای سرویس های آمریکایی

آذری جهرمی اظهارداشت: مجموع سرویس های خدماتی ایرانی )از نظر hit و 
نه حجم ترافیک( که در سرویس های خارجی میزبانی می شد حدود هفت درصد 
بود که اکنون به 2 درصد رسیده است. از سوی دیگر روند به سمت استفاده از 

سرویس های اروپایی به جای آمریکایی در حال تغییر است.
وزیر ارتباطات گفت: به طور کلی آن چیزی که بیشتر صنعت ارتباطات و فناوری 
اطالعات را دچار مشکل کرد نوسانات ارز بود که البته به رونق صنعت در داخل 

کمک کرد.

وزیران پیشنهادی تعاون و اقتصاد هفته آینده معرفی 
می شود

عضو هیات رییسه مجلس گفت: وزیران پیشنهادی تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی هفته آینده از سوی دولت به مجلس 

معرفی می شوند.
علیرضا رحیمی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا، اظهار داشت: 
دولت قرار است هفته آینده وزیران پیشنهادی این دو وزارت خانه را به مجلس 

معرفی کند.
وی گفت: امروز نمایندگان با تفکیک سه وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت، راه 
و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخالفت کردند که بر این اساس، وزیران 

پیشنهادی بر اساس روال گذشته انتخاب می شوند.
بر اساس این گزارش، هم اکنون انوشیروان محسنی بندپی و سید رحمت اهلل 
اکرمی سرپرستی وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی 

را بر عهده دارند.
نمایندگان مجلس پیش از این علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 

مسعود کرباسیان وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی را استیضاح کردند.

اخبار
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 اصالح طلبان به دیدار روحانی می روند
شماری از دبیران کل احزاب اصالح طلب، اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان و فراکسیون امید مجلس دهم، عصر امروز به دیدار رئیس جمهوری می روند. »غالمحسین کرباسچی« رئیس شورای هماهنگی جبهه اصالحات روز چهارشنبه 

در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با تایید خبر دیدار عصر امروز اصالح طلبان با حسن روحانی گفت: روز گذشته به شکل تلفنی از من دعوت شد و اطالع دقیقی از دستور کار این جلسه ندارم. »الهام فخاری« عضو شورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان با بیان اینکه این دعوت از سوی نهاد ریاست جمهوری انجام شده است، اظهار داشت: در این جلسه برخی دبیران کل احزاب، شماری از اعضای شورای عالی سیاستگذاری و فراکسیون امید قرار است با رئیس جمهوری دیدار کنند.

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

اینکه بگویند دولت از باال رفتن ارز، ریال به دست بیاورد، دروغ است
رئیس  جمهور با بیان اینکه آمریکا در اقداماتی که از دیماه 
از  قطعاً  کرده،  ایران شروع  علیه  امروز  به  تا  گذشته  سال 
لحاظ سیاسی شکست بزرگی را متحمل شده است، تاکید 
امروز در دنیا منزوی است و کسی شیوه های  کرد: آمریکا 

آمریکایی ها را نپذیرفته و قبول نخواهد کرد.
روحانی  حسن  والمسلمین   حجت االسالم  ایسنا،  گزارش  به 
روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت، با بیان اینکه در این ایام در 
صحنه سیاست خارجی و دیپلماسی، امنیت داخلی و منطقه ای، 
موفقیت هایی داشته ایم، اظهارداشت: امروز افکار عمومی جهان طرفدار 
ایران است و حتی در داخل آمریکا بسیاری از سیاستمداران و مردم 

ایران را در مسیر حق دانسته و اقدامات دولت آمریکا را نمی پسندند.
رئیس جمهور اقدامات دولت آمریکا را از لحاظ اقتصادی به ضرر 
همگان دانست و گفت: همه از جمله اروپا، ایران، دیگر کشورها و 
حتی خود آمریکا ضرر کرده اند و آمریکا در راه و مسیری که از سال 
گذشته بویژه دی ماه آغاز و در اردیبهشت امسال آن را تشدید کرده، 
دستاوردی نداشته است و به قول خودش قصد دارد از آبان ماه این 
فشارها را تشدید کند که البته چیزی برایش باقی نمانده و همه اینها 

شعار و حرف است.
 روحانی با تأکید براینکه  آمریکا نه تنها در دستیابی به اهداف 
خود در این اقدام موفق نشده بلکه هیچ وقت موفق نخواهد شد، به 
دستاوردهای ایران در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل 
اشاره کرد و افزود: دیپلمات های جمهوری اسالمی ایران در مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد، در این ایام موفقیت های قابل مالحظه ای 

به دست آوردند که به واسطه آن انزوای آمریکا روشن تر شد.
رئیس جمهور ادامه داد: در زمینه برجام، اکثریت قاطع کشورها، از 
برجام حمایت کردند و از اقدام جمهوری اسالمی ایران در حفظ توافق، 
تقدیر کرده و غالب کشورها، تحریم آمریکا علیه ایران را محکوم و آن را 

اقدامی غیرقانونی می دانستند.
 روحانی خاطرنشان کرد: نقض تعهدات بین المللی آمریکا و مخالفت 
آنها با برخی نهادهای بین المللی از قبیل شورای حقوق بشر، دادگاه 
کیفری بین المللی و خروج آمریکا از برخی تعهدات تجاری، مورد نقد 

همه کشورها بود.
رئیس جمهور افزود: اگر بخواهم هفتاد و سومین اجالس مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد را در یکی جمله نسبت به ایران و آمریکا 
بیان کنم این است که برای اولین بار بود که در صحن مجمع عمومی، 
ایران به عنوان طرفدار قانون، وفای به عهد، پیمان های چندجانبه 
بین المللی  مقررات  ناقض  عنوان  به  آمریکا  و  چندجانبه گرایی  و 
و معاهداتش و به عنوان کشوری که در برابر افکار عمومی جهان 

ایستاده، شناخته شدند.
 روحانی تصریح کرد: همواره تالش غرب بویژه آمریکا بر این بود که 
در سازمان ملل ایران را به عنوان کشوری معرفی کنند که به مقررات 
بین المللی احترام نمی گذارد و قصدشان منزوی کردن ایران بوداما این 
بار دقیقاً برعکس بود و آمریکا از همیشه منزوی تر و ایران بیش از 
همیشه مورد احترام افکار عمومی جهان و سیاستمداران بخاطر رفتار 

درست و دقیق اش بود.
رئیس جمهور افزود: آمریکایی ها به دنبال آن هستند استقالل 
و مردم ساالری ایران را با شکست مواجه کنند و می گویند به جای 
اینکه مردم ایران برای ایران تصمیم بگیرند، باید کاخ سفید برای ایران 

تصمیم بگیرد و هیچ هدف دیگری ندارند.
روحانی خاطر نشان کرد: مردم ایران به اتفاق آراء و صدای خود 
استقالل، کشور و مردم ساالری خود را دوست داشته و می خواهند 
خودشان برای خودشان تصمیم گیر باشند و اگر در ایران رأی بگیریم، 
فکر نمی کنم حتی یک نفر وجود داشته باشد که نوکری را بپسندد، 
بلکه همه عزت، استقالل و آقایی را خواهند پذیرفت و به همین واسطه 
آمریکا در راستای رسیدن به اهداف خود صد در صد با شکست مواجه 

خواهد شد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه احساس من در این سفر این بود 
که آمریکایی ها با سر و صداهایی که برای تحریم ایران ایجاد کرده اند 
آنها  گفت:  است،  کوتاه  مدتی  ایران  علیه  فشار  برای  تصمیم شان 
می خواهند ایران را در این مدت کوتاه تحت فشار قرار دهند تا یک 

دستاورد کوچکی از لحاظ سیاسی در داخل آمریکا به دست بیاورند.
 روحانی با اشاره به اینکه هدف آمریکا کامالً داخلی است و هیچ 
ربطی به منطقه و جهان و عرب هایی که جیب آنها را خالی کرده و 
پول ملت های آنها را می دزدد، ندارد، افزود: همه تالش آمریکا این بود 
که به هر نحوی یک نوع مذاکره در هر سطحی با ایران شروع شود 
و او اعالم کند که با اعمال فشار علیه ایران موفق به مذاکره شدند و 
همانند گذشته ادعا کنند که یک قدم جدیدی را برای مسایل ایران 

و بین الملل برداشته اند.
رئیس جمهور با بیان اینکه در حاشیه هفتاد و سومین مجمع 
عمومی سازمان ملل،  ایران و ۵ کشور دیگری که در برجام هستند، 

در نیویورک تصمیم مهمی را اتخاذ کردند، افزود: ۱+۴ و کشورهای 
اروپایی عالوه بر حمایت از برجام یک نهاد ویژه مالی را برای تعامل 
با ایران تصویب و آن را اعالم کردند و آمریکایی ها به شدت از این 

موضوع ناراحت هستند.
روحانی ادامه داد: اروپا برای حفظ ارتباطات پولی و مالی ایران یک 
نهاد ویژه ای را تأسیس کرده و اجرای این طرح می تواند گام بسیار 
مهمی در حفظ برجام باشد، گر چه توقعات ما بیش از این است و 
آنچه بقای برجام از همگان می خواهد این است که مسایل اقتصادی 
و روابط اقتصادی ایران، کامالً در شرایط عادی باشد، بنابراین هر چه 
کمتر از این باشد به معنای آن است که آنها به طور کامل به تعهدات 
خود عمل نکردند، اما در عین حال شاهد برداشتن یک گام مهم از 

سوی اروپا بودیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه آمریکایی ها به دنبال آن بودند که 
در شورای امنیت سازمان ملل متحد، موفقیت و دستاوردی علیه ایران 
داشته باشند، اما خالف این واقع شد، گفت: همه ۱۴ کشور دیگری که 
در این جلسه صحبت کردند مستقیم و غیرمستقیم از برجام حمایت 
کردند و شیوه و عملکرد آمریکا مورد تأیید هیچ کس قرار نگرفت و 
حتی برخی از اعضا صریح و قاطع نسبت به جنایات و تخلفات آمریکا 
در جهان سخنان بسیار خوبی را ایراد کردند و این نیز یک موفقیت 

سیاسی دیگری برای جمهوری اسالمی ایران بود.
 روحانی با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران بی تردید از لحاظ 
سیاسی، افکار عمومی و حقوقی، موفقیت های خوبی را کسب کرده 
، اظهار امیدواری کرد: در اولین رأیی که در موضوع برجام،  دیوان 

دادگستری بین المللی صادر خواهد کرد، به نفع ایران باشد.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: به ملت عزیز ایران اعالم می کنم که 

دولت با همه توان به دنبال منافع کشور و رفاه مردم است.
 روحانی با بیان اینکه همه می دانیم در  شرایط امروز کشور به 
خاطر توطئه آمریکا و برخی اذناب آنها در منطقه، فشارهایی از لحاظ 
اقتصادی به مردم وارد شده است، گفت: اما دولت با همه توان به دنبال 

این است که در برابر آمریکا ایستاده و این فشارها را کاهش دهد.
رئیس جمهور افزود: روزی نیست که در دولت، شورای اقتصادی 
دولت یا شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه، نسبت به رفاه مردم 
و رفع موانع و مشکالتی که برای مردم وجود دارد. بحث نکرده و 
تصمیم گیری نکنیم. به گونه ای که در طول هفته حداقل 8 ساعت 
جلسه هیأت دولت برگزار می شود و راجع به مسایل کشور و مردم، 
تصمیم گیری می شود. همچنین در هر هفته حداقل، 2 تا 3 ساعت 
جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه برگزار می شود و 2 تا 3 
جلسه شورای اقتصادی دولت برگزار می شود که البته این حداقل 

کاری است که دولت انجام می دهد.
روحانی با بیان اینکه در روزهای اخیر تصمیمات خوبی برای تقویت 
بانک مرکزی، اتخاذ شد، اظهار داشت: براساس تصمیمی که اتخاذ 
شده، بانک مرکزی، اختیارات الزم را دارد که ارز صادراتی را فوراً 
خریداری کند. یعنی به محض آنکه یک صادرکننده اعالم کند که 
ارزی را به دست آورده، اگر بتواند در سامانه نیما آن را می فروشد اما 
اگر نتوانست باید بانک مرکزی ارز او را خریداری کند و این تصمیم 

مهمی بود که اتخاذ شد.
رئیس جمهور افزود: اختیارات کامل به بانک مرکزی برای تنظیم 

بازار داده شده و مردم شاهد اولین آثار آن در روزهای اخیر بودند؛ بانک 
مرکزی برای تنظیم بازار همان طور که در دو روز اخیر اقدام کرده قادر 

است تا سال آینده به همین نحو عمل کند.
 روحانی با اشاره به اینکه امروز وضع ذخایر ارزی کشور حتی ذخایر 
اسکناس، بهتر از هر زمان دیگری است، گفت: از ابتدای دولت تا امروز 
براساس آخرین آمار امروز بهترین شرایط را در این زمینه دارا هستیم.
رئیس جمهور تأکید کرد: این یک تهمت و دروغ است که بگویند 
دولت می خواهد از باال رفتن ارز ریال به دست بیاورد، چرا که دولت 
راه های سالمی را برای تأمین ارز مورد نیاز خود، دارد و نیازی به 
این کار ندارد و این اقدامات به ضرر دولت است؛ دولت هیچ وقت 
نمی خواهد که نرخ ارز در بازار نامتعادل باشد و همواره توصیه من به 
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سایر مسئولین این بوده که باید قیمت 

ارز را متعادل نگه داریم.
 روحانی با بیان اینکه باید اقدامات بیشتری در این راستا صورت 
گرفته و ارز هنوز قیمت واقعی خود را ندارد و باید به قیمت واقعی 
خود بازگردد، گفت: دولت از هیچ تالشی در این راستا فروگذار نخواهد 
کرد. البته مقداری با احتیاط قدم برمی دارد و این بخاطر آن است که 
اگر در آینده سخت ترین شرایط پیش روی دولت قرار گرفت با مشکل 
مواجه نشویم، اما امروز همان سخت ترین شرایط است و آمریکایی ها 
همه اقدامات را علیه ملت ایران انجام دادند و چیزی برای آبان ماه باقی 
نمانده و هیچ کس کلمه ۱3 آبان را در ذهن خود خطور ندهد چرا 
که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد؛ تمام کارهایی که قرار بود آمریکایی ها در 

آبان ماه انجام دهند در شهریور و مهر انجام دادند.
رئیس جمهور با بیان اینکه ملت ایران در برابر فشار آمریکایی ها به 
خوبی مقاومت کردند، خاطر نشان کرد: ما مردم مقاوم، دالور، قهرمان 
و فهمیده ای داریم که در برابر توطئه های آمریکا شکست نخواهد 

خورد و دولت با همه توان تالش خواهد کرد.
 روحانی افزود: هیچ کس نباید تصور کند که دولت لحظه ای برای 

حل معضالت مردم تأمل خواهد کرد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در حال حاضر چند وزارتخانه با 
امروز منتظر تصمیم  به  تا  اظهار داشت:  اداره می شود،  سرپرست 
امروز که می بینیم  و  بودیم  مجلس در مورد تفکیک وزارتخانه ها 
تصمیم مثبت قاطعی در این راستا نیست، به همان روال سابق وزرا را 

به مجلس معرفی خواهیم کرد.
روحانی ادامه داد: از همه رسانه ها، تقاضا می کنم که پیام یأس آور به 
جامعه ندهند، چرا که حق آنها نیست و انتظار مردم هم این نیست که 

کسی بذر یأس در جامعه بیفشاند.
رئیس جمهور با تأکید براینکه نباید مردم را نسبت به آینده نگران 
کنیم، خاطر نشان کرد: به صراحت می گویم که کاالهای اساسی مورد 
نیاز مردم در انبارها از هر سال و زمانی بیشتر است و حتی اخیراً 
تصمیم به افزایش این ذخایر هم اتخاذ شده است با وجود اینکه با 

همین شرایط هم هیچ کس نباید نگران کاالهای اساسی باشد.
و  نیازمندی ها  تأمین  به  نسبت  دولت  اینکه  بیان  با  روحانی   
کاالهای اساسی مردم خود را متعهد می داند، گفت: مردم نسبت به 
نیازمندی های روزمره خود غیر از کاالهای اساسی، هم نباید نگرانی 
داشته باشد، چرا که شرایط ارزی کشور به گونه ای نیست که دچار 

مشکل باشد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت در برابر تولید داخلی و اشتغال 
جوانان خود را متعهد می داند، گفت: مردم باید بدانند ما نیازهای ارزی 
مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه کارخانجات و کاالهای مورد نیاز آنان 

را تأمین خواهیم کرد.
 روحانی با اشاره به اینکه مردم نباید دنبال خرید و فروش های 
ریسک دار باشند، افزود: اینگونه خرید و فروش ها به نفع مردم نیست و 
تجربه مؤسسات غیرمجاز درس خوبی برای همگان بود که مردم سراغ 
اینگونه سرمایه گذاری ها نروند و با مشورت با افرادی که با مسایل 

اقتصادی به خوبی آشنا هستند، اقدام کنند.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در تصمیمات اخیر، تصویب کردیم 
که بانک مرکزی بتواند، اوراق ارزی و ریالی منتشر کند که با این اقدام 
قدرتی به بانک مرکزی برای جمع آوری نقدینگی داده می شود که 

می تواند شرایط اقتصادی کشور را بیش از پیش بهبود بخشد.
روحانی ادامه داد: همچنین مجوز الزم را صادر کردیم تا هر کس 
هر مقدار ارز و طال بخواهد وارد کشور کند، آزاد باشد و حتی تصویب 
کردیم که اگر مأمور گمرکی یا امنیتی در گمرک مانع ورود اسکناس 
به کشور شود، در مرحله اول به انفصال 6 ماه خدمت و در مرحله دوم 
به انفصال کامل از خدمت محکوم خواهد شد و به این واسطه راه را 
برای آنکه مردم بتوانند زندگی عادی و معمولی خودشان را داشته 

باشند، فراهم کردیم.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه همه اقداماتی که انجام می شود 
در راستای حفظ آرامش و امنیت مردم است، گفت: باید از نیروهای 
مسلح کشور و سپاه پاسداران انقالب اسالمی، تشکر کنم که به موقع و 
با دقت تصمیمات شورای عالی امنیت ملی را اجرا کرده و پاسخ آنهایی 
را که به امنیت و جان مردم خیانت کرده بودند و به زن ها، کودکان و 

حتی طفل ۴ ساله رحم نکردند، به بهترین وجه دادند.
 روحانی با بیان اینکه پاسخ ایران، همواره قاطع و کوبنده خواهد 
بود، اظهار داشت: البته دنیا بداند ما طراحان و آمران تروریست را مانند 
عامالن تروریستی می دانیم و همانطور که عامالن تروریست محکومند 
و با آنها برخورد می کنیم، طراحان نیز محکوم بوده و با آنها نیز برخورد 

خواهیم کرد و شکست خواهند خورد.
رئیس جمهور افزود: اینکه جمهوری اسالمی ایران قاطعانه و در 
یک زمان کوتاه و با دقت مرکز تروریست ها را هدف قرار می دهد، 
نشان از این است که اگر عوامل دست چندم یک گروه تروریستی 
در ایران اقدامی انجام دهد، ما طراحان و گروه اصلی و مرکزیت آنها 
را مورد هدف قرار می دهیم که البته در این راستا اقدامات بعدی هم 

انجام خواهیم داد.
 روحانی ادامه داد: عده ای از کسانی که در داخل کشور با این 
جنایتکاران در ارتباط بودند دستگیر شدند و به اشّد مجازات خواهند 
رسید و نسبت به کسانی که طراحی اقدامات تروریستی داشتند نیز 

برخورد خواهد شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه در این ایام دو پیروزی را توأمان به دست 
آوردیم، گفت: یکی پیروزی سیاسی و دیپلماسی در صحن سازمان 
ملل و جهان بود و دیگری پیروزی در برابر تروریسم و برخورد قاطع با 

تروریست ها و تحکیم امنیت ملی و داخلی کشور بود.
روحانی افزود: خوشبختانه سازمان ملل متحد نیز فاجعه تروریستی 
اهواز را با شدیدترین لحن و اتفاق آراء محکوم کرد که جزء بیانیه های 

کم نظیر شورای امنیت در محکوم کردن اقدامات تروریستی بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه خوشبختانه در عراق شاهد موفقیت های 
خوبی در زمینه مردم ساالری هستیم، گفت:  انتخابات آنها برگزار و 
مجلس در این کشور تشکیل شد و در حال حاضر نیز رئیس جمهور 
عراق انتخاب شده و به زودی دولت در این کشور تشکیل می شود و 

این روند را به ملت بزرگ عراق، تبریک می گویم.
 روحانی تأکید کرد: جمهوری اسالمی ایران همواره عالقمند به 
توسعه ثبات، امنیت، مردم ساالری و دمکراسی در منطقه است و امروز 
خوشحالیم که در عراق،  شاهد آن هستیم و امیدواریم بتوانیم روابط 

خود را با همسایگان خود به بهترین شکل توسعه دهیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه مردم باید بدانند که دولت در راستای 
رفاه حال مردم و در راستای مبارزه با توطئه های آمریکا به طور مداوم 
با کشورهای دوست در تماس است ، گفت: وزارتخانه های امور خارجه، 
نفت، صنعت، معدن و تجارت و سایر وزرا و مسئولین در روابط خارجی 
به طور منظم و مرتب با کشورهای همسایه و دوست ایران از جمله 

کشورهای اتحادیه اروپا، چین و روسیه در تماس هستند.
 روحانی با بیان اینکه مردم مطمئن باشند که روند تجاری 
خود را با دنیا ادامه می دهیم، گفت: به حول و قوه الهی، چهلمین 
سال پیروزی انقالب مان را شکوهمندتر از 39 سال گذشته جشن 
خواهیم گرفت و دنیا شاهد آن خواهد بود که ما با موفقیت وارد 
چهل و یکمین سال پیروزی انقالب خواهیم شد و مردم پایدار و 
مقاوم ما قادر خواهند بود برای سال های طوالنی انقالب و نظام شان 

را حفاظت و حراست کنند.

دادستان تهران از مسدودسازی 43 سایت و کانال قیمت گذار ارز خبر داد

 صدور ۹ کیفرخواست برای صرافان
دادستان تهران گفت: با همکاری پلیس تهران و فتای ناجا ظرف روز گذشته 

دستور مسدودسازی 17 سایت و 26 کانال صادر شده است.
به گزارش ایسنا، جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با مسئوالن 
پلیس پایتخت در پاسخ به سوالی در رابطه با برخورد با سایت هایی که به صورت 
دروغین و بدون مبنا در رابطه با ارز قیمت گذاری می کردند، اظهار کرد: متاسفانه 
برخی از سایت های مرتبط با ارز و سکه به خصوص ظرف یکی دو هفته اخیر با اعالم 
قیمت های لحظه ای و دقیقه ای ارز، به التهابات دامن می زدند که بعد از تاکید ریاست 
قوه قضاییه برای برخورد با اینگونه اقدامات خالف قانون، با همکاری پلیس تهران و 
فتای ناجا ظرف روز گذشته دستور مسدودسازی ۱۷ سایت و 26 کانال در فضای 

مجازی صادر شده است.
دادستان تهران خطاب به گردانندگان این سایت ها هشدار داد و افزود: در صورتی 
که بخواهند به این رویه ادامه دهند فیلترینگ شان ادامه پیدا خواهد کرد و باید متعهد 
شوند که در حوزه ارز به التهاب دامن نزنند؛ چرا که قیمت گذاری وظیفه این سایت ها 

نیست.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: اقدامی که با همکاری پلیس و دادستانی انجام شد در 
راستای آرام کردن فضای جامعه بود که بی جهت و بی دلیل قیمت ها را باال می برند 

بنابر این این سیاست ادامه پیدا خواهد کرد.
وی گفت: بقیه آن ها نیز احضار خواهند شد و چنانچه به این کار خودشان ادامه 
دهند حتما دادستانی وفق قانون با آن ها برخورد خواهد کرد و اگر متعهد شوند که از 

این کارها دست بردارند حتما سعی می کنیم که کارشان را بتوانند ادامه دهند.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: بنابر این برخورد با کسانی که دروغ پراکنی کنند یا 
قیمت بی جهت به مردم اعالم کنند جزو دستور کار بوده است و اقدامات خوبی ظرف 

2۴ ساعت گذشته انجام شده است.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این سایت ها مجوز داشته 
اند گفت: این موضوع در دست بررسی است و به دادسرای رسانه و پلیس فتا و تهران 
این موضوع اعالم شده است برخی البته داخلی و برخی در خارج از کشور هستند که 

این موضوع در دست بررسی است و اگر غیر مجاز باشند حتما تعطیل خواهند شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در برخی اخبار منتشر شده در مورد مسئله 
زائران عراقی و عملکرد رسانه های اختالف افکن بین ملت های ایران و عراق، گفت: در 
جلسات متعددی که با رسانه ها برگزار کرده ایم در بحث انتشار اخبار تاکید کردیم که 
در مورد اخباری که به امنیت ملی کشور یا روابط با همسایگان آسیب می رساند دقت 
بیشتری شود. با وجود روابط دیرینه تاریخی بین مردم کشور ایران و عراق و همکاری 
خوب دولت ها انتشار این گونه اخبار واقعا موجب تاسف شد. دادستان تهران ادامه داد: 
ما از همان روز اول که این اتفاق افتاد رسانه ها و روزنامه هایی که این اقدام را انجام داده 
بودند احضار کردیم، آن ها ادعاهایی را مطرح کردند مبنی بر اینکه ما اخبار اولیه را 
منتشر نکردیم، ظرف دو سه روز گذشته آن روزنامه را شناسایی و تفهیم اتهام صورت 

گرفت که پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد، بنابراین اساسا تعللی نبوده است.
وی تاکید کرد: از رسانه ها می خواهیم در انتشار اخباری که مرتبط با منافع و مصالح 
ملی است توجه الزم را داشته باشند، ما نمی توانیم هر خبری را که به دست می آوریم 
منتشر کنیم به عالوه پلیس در این رابطه اقدامات خوبی انجام داده است و اینگونه 
نیست که یک خبری منتشر شود و همه دستگاه ها را متهم کنیم که کاری انجام 
نشده است؛ بنابراین رسانه ها در عین حال که در انتشار اخبار آزاد هستند، ولی باید 
دقت کنند در اخباری که به امنیت ملی کشور و امنیت روانی مردم مواجهه دارد 
دقت بیشتری در انتشار داشته باشند و نه تنها در این موضوع، بلکه در تمام اخباری 

که موجب بی اعتمادی و ناامیدی مردم آن هم در شرایطی که دشمن تالش میکند 
ذهن مردم را مشغول کارهای فرعی و معیوب کند رسانه هاباید با هوشیاری بیشتری 
عمل کنند. دادستان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اخبار جدیدی از روند 
رسیدگی پرونده های اقتصادی حاصل شده است گفت: روز گذشته 9 کیفرخواست در 

حوزه صرافان و در پرونده استفاده از کارت های ملی صادر شد.
جعفری دولت آبادی اضافه کرد: مجموع دالری این 9 پرونده 32۰ میلیون دالر 
است که رقم قابل توجهی است. امیدواریم این پرونده ها به زودی به دادگاه ویژه ارجاع 

و منجر به حکم شود. 


