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روحانی به دانشگاه تهران میرود
رئیسجمهوری برای حضور در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور فردا (یکشنبه) به دانشگاه تهران میرود .به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی رئیسجمهوری فردا (یکشنبه)جهت حضور
در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور که با حضور وزرای علوم و بهداشت برگزار میشود ،در دانشگاه تهران حضور مییابد.

دادستان تهران خبر داد

اخبار

احضار شش نفر در پرونده سکه ثامن

کدخدایی:

برخی به خبر کذب انتخاب دبیر جدید شورای نگهبان
دامن زدند

سخنگوی شورای نگهبان به خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر
انتخاب دبیر جدید شورای نگهبان واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا ،عباسعلی کدخدایی در این باره نوشت:
«سخنی منسوب به داستایوسکی است که می گوید؛ کسی که به خودش دروغ
می گوید و به دروغ خودش گوش میدهد ،کارش به جایی خواهد رسید که هیچ
حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد.
شب گذشته خبری کذب مبنی بر انتخاب دبیر جدید شورای نگهبان منتشر شد و
برخی افراد رسانهای نیز به آن دامن زدند .این در حالی بود که انتخابات هیات رئیسه
شورا هر سال در  ۲۶تیر ماه برگزار می شود .هر چه فکر کردم که چرا این خبر سراپا
غیر صحیح ساخته شده ،نفهمیدم ،اما تعجب از عده ای که از فرط بیکاری به آن
دامن زدند .امیدوارم نرخ اشتغال افزایش یابد تا شاید از این طریق از انتشار چنین
اخبار جعلی جلوگیری شود و این قبیل دروغ ها را باور نکنیم».
کدخدایی شب گذشته و بعد از انتشار این خبر نیز در توئیتر نوشت:
«دبیر شورای نگهبان هر سال از بین اعضا انتخاب می شود .انتخابات هیات رئیسه
نیز در  ۲۶تیر ماه برگزار می گردد .بنا بر این؟!»
دبیر هیات دولت:

همگرایی اقتصادی خوبی بین دولت و سایر قوا وجود
دارد
دبیر هیات دولت گفت :همگرایی و تعامل و همکاری اقتصادی خوبی بین
دولت و سایر قوا ایجاد شده و همین زمینه رفع مشکالت را فراهم آورده
است.
محسن حاجی میرزایی در حاشیه جلسه شورای اداری استان سمنان در گفتوگو
با ایسنا ،گفت :شرایط کشور ،شرایط بسیار ویژه و خاصی است.
وی ادامه داد :در همه اجتماعات رسمی و غیر رسمی ،شبکههای اجتماعی ،فضای
مجازی و ...اظهار نظرهای مختلفی انجام و مواضع و دیدگاههای مختلفی از سوی
افراد مختلف بیان میشود که نشان می دهد ما در کشور با مسائل بسیار مهم و
جدی روبرو هستیم.
وی با بیان اینکه باید در حل مسائل و مشکالت مختلف تعریف و درک درست و
یکسانی از مسئله داشته باشیم ،افزود :برخی از اظهار نظرهایی که ارائه میشود،نه
تنها منجر به حل مسئله نمیشود بلکه نوعی هراس در جامعه و کشور ایجاد میکند .
حاجی میرزایی با بیان اینکه موضوع اصلی این اظهارنظرها عمدتا اقتصادی و
وضعیت اقتصادی کشور است ،گفت :در این شرایط دشمن آشکارا تمام توان خود
را به کار گرفته است تا در این شرایط اختالفات را زیاد کند و بین مردم و مسوولین
رگههای بی اعتمادی ایجاد کند.
دبیر هیات دولت ادامه داد :ما در گیر جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم ،آمریکا
با اهداف سودجویانه و سلطهطلبانه خود برای رسیدن به اهدافش که در دهههای
گذشته با ناکامی مواجه بوده است ،از تمام توان و قدرت خود استفاده میکند و
تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسالمی عرصه را بر ما تنگ کرده است ،اما
هوشیاری مردم و حضور آگاهانه ،فعال و جدی و فداکارانه مردم باز هم دشمن را
ناکام گذاشته است .حاجی میرزایی با بیان اینکه هدف دشمن از اعمال تحریم ،ایجاد
فشار بیشتر بر جامعه است ،اضافه کرد :در حال حاضر همه مردم ما هدف این حمله
اقتصادی قرار دارند و زندگی بر مردم سخت شده است ،مردم ما از این تنگناها ،با
همه سختیها و مشکالت و مسائل گذر میکنند.
وی افزود :بیشک این تنگناها ما را برای مسیر آینده و رسیدن به اهداف بلند آینده
راسختر و استوارتر می کند.

دادستان تهران تاکید کرد :رییس کل بانک مرکزی از
وزیر کشور و دادستانی درخواستی در رابطه با برخورد با
عدهای که خارج از شبکه صرافیها عالوه بر ایجاد مزاحمت
برای معابر ،ارز را فراتر از قیمت بانک مرکزی میفروشند،
داشت که با هماهنگی بانک مرکزی ،دادستانی و پلیس
روز پنجشنبه هفته گذشته  ۴۵نفر دستگیر شدند که
بعدا پاالیش صورت گرفت که در این میان  ۱۳نفر بازداشت
شدند.
به گزارش ایلنا ،عباس جعفری دولتآبادی در حاشیه نشست با
مسئوالن بورس در جمع خبرنگاران به بیان اهداف برگزاری این
جلسات پرداخت و گفت :این جلسات برای رفع ابهام از برخی
پروندهها که در رابطه با سازمانهای دولتی و جرایم مالی وجود دارد
برگزار میشود تا با دعوت از مسئولین مربوطه ،ابهامات برطرف شود
و همچنین دستگاهها فرصت پیدا میکنند که عملکرد و وظایف
خودشان را توضیح دهند تا مردمی که در جریان نیستند ،از این
طریق آشنا شوند.
وی افزود :مسئوالن در این جلسات به عنوان مهمان ویژه دعوت
شده و توضیح میدهند و تریبون خوبی هم برای رفع ابهامات و هم
به منظور پاسخ به برخی اقداماتی که انجام میدهند ،است.
دادستان تهران در رابطه با جلسه با مسئوالن بورس اظهار داشت:
در جلسه امروز در مورد دغدغه دادستانی مبنی بر اینکه چرا با توجه
به التهاب بازار به خصوص در حوزه سکه ،ارز ،خودرو و مسکن،
بورس نتوانسته است در این بازارها نقش ایفا کند ،سواالتی طرح
شد.
جعفری دولتآبادی با بیان اینکه در جلسه فوق به این جمع
بندی رسیدیم که بورس عالوه بر بازار مالی باید نظارتها را نیز
افزایش دهد ،تصریح کرد :حسب اعالم مسئوالن سازمان بورس،
آنها اطالعاتی را به سازمانهای مالیاتی میدهند و لذا تقاضاهایی
که در بازار بورس کاال عرضه میشود کامال نشان میدهد که چه
کاالهایی بیشتر خریدار بورسی دارد که این اطالعات میتواند به
سازمانها انتقال پیدا کند.
وی با بیان اینکه بازار بورس عالوه براینکه یک بازار مالی است،
باید نظارتها را نیز بیشتر توسعه دهد تا بتواند بازار التهاب را در
برخی از حوزهها مهار کند ،خاطرنشان کرد :در این جلسه نشان داده
شد که عدم ارتباط سامانه ها ،واقعیتهای بازار را نشان نمیدهد؛
یعنی در زمانی که پتروشیمیها در بازار بورس کاال ارائه شد ،ولی
این موضوع کفایت نکرد و در بیرون کاال چندین برابر قیمت به
فروش میرسد و مطابق تحلیل مسئوالن بورس به دلیل عدم ارتباط
سامانه ها ،این اتفاقات رخ میدهد.
بازدارنده نبودن برخی مجازاتها و مقررات نکته دیگری بود که
دادستان تهران به آن اشاره و در این زمینه ابراز داشت :مسئوالن
بورس در این زمینه عنوان کردند که لوایح پبشنهادی دادهاند و قرار
شد ارسال شود.
جعفری دولتآبادی با تاکید بر ترویج و آموزش فرهنگ مراجعه
به بورس است ،بیان کرد :مردم اطالعات کمی از بورس دارند ،چون
یک بازار کامال تخصصی و همراه با سود و زیان است و باید سازمان
بورس با ایجاد سامانهها و سیستمهای آموزشی کاری کند تا جامعه
احساس کند بورس یک بازار مالی مهم و تضمین شده است.
وی در رابطه با دالالنی که اطالعات بورس را از سیستمها به
دست آورده و به ضرر مردم یا خریداران سهام استفاده میکنند،
یادآور شد :در بازار بورس کاالی پتروشیمی این موضوع را مالحظه
کردیم بنابراین سازمان بورس قرار شد به این موضوعات توجه
بیشتریکند.
این مقام قضایی در پاسخ به سوالی در رابطه با تخلفات بازار
بورس و این مساله که آیا دادستانی میتواند به عنوان مدعی العموم
به این تخلفات ورود کند ،عنوان کرد :قانون بورس در این زمینه
پیشبینیهای الزم را صورت داده است و در مواردی از جمله
عدم افشای اطالعات به خصوص وقتی کاال میخواهد در بورس
عرضه شود ،خود سازمان بورس اعالم کننده است؛ البته این وظیفه

مغایرتی با ورود دادستانی ندارد ،منتهی دادستانی به لحاظ تخصصی
بودن این بازار در مواردی ورود خواهد کرد که اطالعات دقیقی
داشته باشد .جعفری دولتآبادی ادامه داد :حسب اعالم مسئوالن
سازمان بورس ۷۵ ،پرونده در دادسرا و دادگاه دارند و هم مواردی
است که اگر دادستان احراز کرد که جرمی رخ دهد ،میتواند ورود
کند و در شورای عالی بورس نیز دادستان کل کشور عضویت دارد
و مواردی را میتواند به دادستانهای سراسر کشور ارجاع دهد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر دستگیری یکی از متهمان تعاونی
اعتبار ثامنالحجج که فرار کرده بود ،گفت :این متهم فراری نبوده
است بلکه شخصی بوده که در جزیره کیش ،امالک تعاونی اعتبار
ثامنالحجج را میفروخته و برای کارهایی که انجام میداده فراتر
از قیمتهای امالک وجوهی اخذ کرده و حدود دو و نیم میلیارد
تومان وجوه دریافت کرده که البته در حال حاضر به دستگاههای
دولتی مرتبط نیست ولی در آنجا کار میکرده و امالک تعاونی
اعتبار ثامنالحجج را میفروخته و به دلیل تبانیهای که انجام داده
دستگیر شده و پرونده در تهران در حال رسیدگی است.
دادستان تهران در پاسخ به پرسشی در رابطه با اقدامات صورت
گرفته برای برخورد با دالالن ارز اظهار داشت :بعد از اینکه بانک
مرکزی اعالم کرد که صرافیها میتوانند به قیمت بانک مرکزی،
خرید و فروش کنند و دولت هم اجازه داده که اسکناس ارز وارد
کشور شود ،رییس کل بانک مرکزی از وزیر کشور و دادستانی
درخواستی در رابطه با برخورد با عدهای که خارج از شبکه صرافیها
عالوه بر ایجاد مزاحمت برای معابر ،ارز را فراتر از قیمت بانک مرکزی
میفروشند ،داشت که با هماهنگی بانک مرکزی دادستانی و پلیس
روز پنجشنبه هفته گذشته  ۴۵نفر دستگیر شدند که بعدا پاالیش
صورت گرفت که در این میان  ۱۳نفر بازداشت شدند.
جعفری دولتآبادی با بیان اینکه از این افراد  ۶۸هزار ارز خارجی
کشف شد ،خطاب به همه کسانی که در این قضیه ورود دارند،
تصریح کرد :خرید و فروش ارز خارج از صرافی و باالتر از قیمت
ارز ،اخالل در بازار تلقی میشود و با هماهنگی صورت گرفته بین
دادستان ،پلیس و بانک مرکزی این دستگیریها ادامه خواهد
داشت.
وی در پاسخ به شبههای مبنی بر اینکه برخی مدعی هستند که
خرید و فروش ارز جرم نیست ،خاطرنشان کرد :خرید و فروش ارز در
صرافیها آزاد است و اقدام به خرید و فروش ارز در خارج از صرافیها
و معابر ،باالتر از قیمت و قیمتهای التهابی به عنوان اخالل در بازار
ارز شناخته میشود و حتی در مواردی از سوی پلیس گزارش شده
که عدهای نگذاشتند که کسانی پایینتر از قیمت بفروشند ،چون

سود عدهای در گرانفروشی ارز است .بنابراین در این قضیه هم بانک
مرکزی ،هم پلیس و هم دادستانی با جدیت ورود کرده است و از
پلیس خواستهایم که نسبت به شناسایی این قبیل افراد اقدام کند.
دادستان تهران در رابطه با احضار برخی سلبریتیها در رابطه با
جمعآوری کمک برای زلزلهزدگان کرمانشاهی ابراز داشت :قطعا
با کمک مردم مخالفتی نداریم و از آن استقبال میکنیم ولی آنچه
که در برخی مجاری رسمی مطرح شد این بود که دادستان نظارت
کند تا وجوهی که به این حسابها واریز شده برای مردم زلزلهزده
هزینه شود .جعفری دولتآبادی افزود :پروندهای در دادسرای
فرهنگ و رسانه حدود شش ماه پیش تشکیل شد و به آرامی پیش
میرفت و هدف دادستانی تعقیب مجرمانه نبود بلکه به لحاظ حفظ
حقوق افرادی که برایشان پول وازیر شده بود ،باید موضوع را بررسی
میکردیم تا اینکه حدود  ۱۵روز پیش پلیس گزارش دیگری را به
یکی از مراجع دیگر تهران ارسال میکند و این دادسرای جدید در
جریان پرونده قبلی نبود و دستوراتی در رابطه با مسدود کردن
حسابها صادر میکند که این پروندهها توامان شده است و در
دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران رسیدگی میشود.
وی اضافه کرد :البته شنیدهام که در برخی استانها مثل کرمانشاه
و مشهد نیز پروندههایی است ،اما هدف اولیه در مورد پروندههای
موجود در دادسرای تهران ،نظارت بر وجوه اخذ شده از مردم
است که اگر انحرافی دیده نشود مشکلی نیست ،ولی اگر کسانی
این پولهای مردم را گرفته و در هزینه انحراف ایجاد شود ،حتما
دادستانی تعقیب میکند.
این مقام قضایی با انتقاد از فضاسازیهای برخی سلبریتیها در
این زمینه بیان کرد :در این میان آنچه فراموش شده کمک به
زلزلهزدگان است و نباید با فضاسازیها و جوسازیها مراجع قضایی
را از نظارت بازداریم؛ چراکه دادستان حق دارد بر برخی از امور
نظارت کند و این نظارت به لحاظ حقوق عمومی است و این کار
انجام شده و ادامه خواهد یافت.
جعفری دولتآبادی ادامه داد :همکاران قضایی در کرمانشاه و
مشهد نیز ظاهرا اقدامات مشابه انجام داده اند و به دادستان کل
گزارش شده است تا اگر مصلحت بود این پروندهها توامان شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این حسابها مسدود
شده است یا خیر؟ یادآور شد :حسب گزارشی که به دادستانی
ارسال شده ،در تهران این حسابها مسدود شده است؛ منتهی در
رابطه با پروندهها که در دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی میشود
تاکید شده که موضوع را بررسی کرده و اگر نیازی نبود حساب
باز شود.

دادستان تهران در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه عنوان شده
برخی از این چهرهها بدهکار بانکی هستند ،آیا چنین موضوعی
در این پروندهها بررسی شده است ،عنوان کرد :در پروندههایی که
در دادسرای تهران مطرح رسیدگی است گزارشی در این زمینه
وجود نداشته است ،حال اگر عدهای در این فضا سوءاستفاده کنند
حتما بررسی میکنیم؛ چراکه بدهکار بانکی بهتر است به پرداخت
یهایشبپردازد.
بده 
جعفری دولتآبادی به بیان اقدامات دادسرای تهران در زمینه
دادگاههای اخیر اقتصادی پرداخت و اظهار داشت :امروز سومین
ماهی است که شعب ویژه تشکیل شده و تاکنون  ۶۱کیفرخواست
بزرگ و مهم ظرف سه ماه صادر شده و حدود  ۱۵۰نفر در این
کیفرخواستهاتعقیبشدند.
وی ادامه داد :از این کیفرخواستها ،سه نفر محکوم به اعدام
شدند که باید به دیوان عالی برود و حکم سی نفر در رابطه با
پروندههای ارزی در حال اجرا است و عالوه بر این  ۲۰پرونده مهم
نیز در شعب ویژه مفتوح است.
دادستان تهران افزود :در گذشته به لحاظ مقررات آیین دادرسی
کیفری که موائد و زمانهای بسیاری میبرد برای زمانهای مشکل
داشتیم بعد از استجازه مقام معظم رهبری موائد کاهش یافته و
سرعت خوب شده است ،اما سرعت را با دقت و قاطعیت همراه
کردیم.
جعفری دولت اضافه کرد :ممکن است در برخی از پرونده که
قبل از این دوران سه ماه بوده اطالههایی رخ داده باشد اما در این
سه ماه که شعب ویژه تشکیل شده سرعت و دقت و قاطعیت بسیار
خوب بوده و امیدواریم دادگاهها به همین سرعت احکام را صادر
کنند ،چون حسن این دادگاههای قطعی بودن احکام به جز احکام
اعدام است.
وی ادامه داد :در مبارزه با فساد وقتی موفق میشویم که همه
دستگاهها پای کار بیایند و دستگاهی مثل قوه قضاییه و پلیس که
پای کار آمده نیز تخریب نشود.
این مقام قضایی در مورد آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن و
تعداد دستگیرشدگان نیز تصریح کرد :در این پرونده دو نفر بازداشت
شدند و شش نفر به عنوان مطلع احضار شدند که کسانی بودند
که در شرکت و یا مرتبط با شرکت کار میکردند و مقرر شده که
بازپرس از آنها تحقیقات انجام دهد و اگر ادله اتهامی فراتر از مطلع
بود تفهیم اتهام صورت خواهد گرفت و همچنین اموالی در تبریز و
تهران شناسایی و توقیف شده و امیدواریم با تکمیل تحقیقات پول
مردم استیفا شود.

وزارت اطالعات اعالم کرد؛

انهدام یک تیم تروریستی در کرمانشاه
انهدام یک تیم تروریستی در کرمانشاه ۲ /تروریست به هالکت رسیدند
وزارت اطالعات از انهدام یک تیم تروریستی تجزیهطلب که از مرزهای غربی وارد
و در یک خانه تیمی مستقر شده بودند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت اطالعات ،باعنایت خداوند
متعال و اقدامات تخصصی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطالعات
کرمانشاه ،یک تیم تروریستی تجزیهطلب که از مرزهای غربی وارد و در خانه تیمی
مستقر شده بودند ،تحت رصد و اشراف قرار گرفتند و دو نفر از تروریستها در
درگیری مسلحانه به هالکت رسیدند .از این تیم تروریستی چند قبضه سالح،
ن گروهکی به دست آمده است .این اسناد
نارنجک ،تجهیزات جنگی و اسناد درو 
مبین حمایت کشورهای مرتجع عربی از اقدامات تروریستی در داخل کشور و برنامه
ّ
عملیاتی این تیم برای چندین اقدام تروریستی در استان کرمانشاه حکایت دارد.

«شهردار مشهد» و «معاون شهردار تهران»؛ دو گزینه
احتمالی وزارت راه
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت« :شهردار مشهد» و «معاون شهردار
تهران» ،دو گزینه احتمالی برای معرفی به مجلس جهت تصدی وزارت راه
و شهرسازی هستند.
محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر ،درباره خبر انتقال عباس
آخوندی وزیر راه و شهرسازی به شهرداری تهران اظهار داشت :ظاهرا نظر شورای
شهر تهران بر این است که فعال در شهرداری تغییری ایجاد نشود ،چرا که طی دو
سال گذشته جابجاییهایی در شهرداری تهران اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد :وزارت کشور هم بدنبال استفساریه ای از مجلس است تا شهردار
تهران که عضو کابینه دولت و مقامش همطراز وزرا است ،مشمول قانون منع
بکارگیری بازنشستگان نشود .رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد :بر
این اساس ،آقای آخوندی فعال وضعیت مبهمی دارد و شنیده میشود که دولت قرار
است گزینه دیگری را برای این وزارتخانه به جای وی معرفی کند .رضایی کوچی
با اشاره به گزینه های احتمالی تصدی وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد :قاسم
تقیزاده خامسی شهردار مشهد و پیروز حناچی معاون شهردار تهران گزینه های
احتمالی وزارت راه و شهرسازی برای معرفی به مجلس هستند .رئیس کمیسیون
عمران خاطرنشان کرد :از سوی دیگر ،شنیده های دیگر حاکی از آن است که ممکن
است یکی از معاونان آخوندی ،سرپرست وزارت راه و شهرسازی شود تا رئیس
جمهور ،وزیر جدیدی را برای این وزارتخانه به مجلس معرفی کند.

دادستان کل کشور:

برخورد با فساد در فضای مجازی ادامه پیدا خواهد کرد
دادستان کل کشور گفت :با توجه به شرایط امروز کشور نسبت به فضای
مجازی ،برخورد با هرگونه فسادی در فضای مجازی در چارچوب قانون و
مقررات ادامه پیدا خواهد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور ،حجت االسالم و
المسلمین منتظری در مراسم معارفه معاونت امور فضای مجازی و معاونت نظارت بر
دادسراهای کل کشور ،که صبح شنبه  ٢١مهرماه برگزار شد ،اظهار کرد :بعد از تصویب
قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،وظایف و مسئولیتهای دادستانی کل و دادستانها
گسترش پیدا کرده و اقتضای زمان و شرایط اقدامات را دو چندان کرده است.
وی با اشاره به برخی از وظایف دادستانی کل کشور ،بیان داشت :دادستان کل،
مدیریت کالن  ٤٠٠دادسرا در سراسر کشور را بر عهده دارد و قطعا شخص دادستان
کل امکان رسیدگی به همه وظایف قانونی را ندارد؛ مگر با همکاری و مساعدت
معاونتها و افرادی که در ادارات کل و بخشهای مختلف میتوانند کمک کنند و اگر
موفقیتی در عرصههای مختلف داریم قطعا ناشی از زحمات و تالشهای همکاران و
قضات دادستانی کل کشور است.
وی ادامه داد :آقای فیروزی در معاونت نظارت بر دادسراها ،وظایف طاقت فرسایی
را بر عهده داشت و همه بررسیها برای جابجایی قضات را انجام میداد .نظارت بر
دادسراها نیز بر عهده این معاونت است و گستردهترین اقدامات دادستانی کل ،بر عهده
معاونت نظارت بر دادسراها است.
دادستان کل کشور با تقدیر از اقدامات معاونت پیشین نظارت بر دادسراها ،عبدالصمد
خرم آبادی را به عنوان معاون جدید نظارت بر دادسراها معرفی و تصریح کرد :باید برای
نظارت بر دادسراها از فناوری روز حداکثر استفاده را داشته باشیم.
منتظری خاطرنشان کرد :اگر در دادسراها از فناوری روز استفاده کنیم هم جلوی

برخی اشکاالت گرفته میشود و هم خدمت رسانی بهتر صورت میگیرد.
وی گفت :برای اینکه رویکرد حوزه معاونت فضای مجازی تغییر نکند ،سیاست این
معاونت همچون گذشته باقی است و با همکاری آقای خرم آبادی ،یک فرد متخصص
در این زمینه را به عنوان معاونت امور فضای مجازی انتخاب کردیم.
حجت االسالم و المسلمین منتظری خطاب به جاویدنیا ،سرپرست جدید معاون
فضای مجازی دادستانی کل کشور اظهار کرد :سیاست دادستانی کل کشور در رابطه
با فضای مجازی سیاست تعیین شدهای است که تاکنون ادامه داشته است.
وی با تاکید بر اینکه مقابله با عناصر ضد دین ،ضد اخالق و معنویت و ضد امنیت
و ارزشها بیش از گذشته ادامه داشته باشد ،گفت :معاونت جدید فضای مجازی باید
کمر همت را در برابر بدخواهان و کسانی که سنگ اندازی میکنند ،محکم ببندد و با
تدبیر و تعقل این مسایل را پشت سر بگذارد.
دادستان کل کشور تاکید کرد :با توجه به شرایط امروز کشور نسبت به فضای
مجازی ،برخورد با هرگونه فسادی در فضای مجازی در چارچوب قانون و مقررات
ادامه پیدا خواهد کرد.
منتظری از متولیان امر فضای مجازی خواست که با دادستانی کل همکاری کرده و
ادامه داد :رویکرد ما تحقق اهداف مقام معظم رهبری است که جز صالح و خوشبختی
برای جامعه چیزی نمیخواهند.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به بیانات رهبری در رابطه با فضای مجازی
و استفاده از تعبیر سالح شیمیایی ،افزود :در این جنگ شیمیایی انتظار است کسانی
که مسئولیت دارند ،متناسب با جنگ شیمیایی دشمن خودشان را مجهز کنند.
دادستان کل خطاب به رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی
و وزیر ارتباطات و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ،خاطرنشان کرد :همه تکلیف

داریم در برابر حمله شیمیایی دشمن ،جامعه ،نظام و دستگاههای مسئول را مجهز
کنیم.
وی به همه معاونتها توصیه کرد که اقداماتشان را با برنامه ریزی پیش ببرند.
در پایان این نشست از اقدامات فیروزی معاون پیشین نظارت بر دادسراها تکریم و
عبدالصمد خرم آبادی به عنوان معاون جدید معرفی شد.
همچنین جاویدنیا معاون سابق دادستان مشهد در امور فضای مجازی نیز به جای
عبدالصمد خرم آبادی سکاندار سرپرستی معاونت امور فضای مجازی دادستان کل
کشور شد.

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛

اختیارات بانک مرکزی برای اجرای برنامه اصالح نظام بانکی تصویب شد
اختیارات بانک مرکزی برای اجرای برنامه اصالح نظام
بانکی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب
شد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،در
جلسه روز شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست حجت
االسالم و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری ،اختیارات

بانک مرکزی برای اجرای برنامه اصالح نظام بانکی بررسی و
تصویب شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد برای رفع موانع جذب
و تشویق سرمایهگذاری ،طرحهای الزم را سریعا تهیه کند .شورای
عالی جهتگیریهای الزم برای برنامه اصالح نظام بانکی را به
تصویب رساند.

در آغاز این جلسه ،رییس کل بانک مرکزی در مورد مشکالت
ساختاری نظام بانکی و طرح بانک مرکزی برای اصالح آن
گزارشی را به جلسه ارایه کرد و سپس مواد الزم در این زمینه
به تصویب رسید .همچنین در این جلسه ،موانع حقوقی و اداری
سرمایهگذاری در کشور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد وزارت
امور قتصادی و دارایی با همکاری همه دستگاههای اجرایی کشور

طرح رفع موانع و جذب و تشویق سرمایهگذاری را تهیه و برای
تصویب به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارایه کند.
همچنین در این جلسه ،طرح وزارت نیرو و وزارت راه و شهر
سازی برای تقویت زیرساختهای نیروگاهی و تجهیزات ناوگان
حمل و نقل ریلی کشور مطرح شد و تصمیمات الزم برای همکاری
و تسریع در اجرای این طرحها اتخاذ شد.

