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۲تاثیر «تیر آرش» بر حفظ حریم ایران

رازهای کهن ماندگاری خراسان

تصمیم گیران عرصه های نظامی ،زمانی تصمیم به شروع حمله می گیرند که در یک
ضرب و تقسیم دقیق از هزینه ها و فایده های حمله نظامی ،کفه فایده ها را به مراتب
سنگین تر از هزینه هایش بدانند چرا که تمام بار سیاسی چنین مواجهه نظامی به
دوش شروع کننده حمله است و مسئوالن کشور حمله کننده باید بتوانند به صورتی
کامال ملموس دستاوردهای تصمیم خود را برای مردم کشورشان نشان دهند و
به رخ مخالفانشان بکشانند لذا تا زمانی که به صورت دقیق و با بررسی جزئیات
سناریوهای مختلف مواجهه نظامی ،از برنده شدن کامل خود یقین نکنند ،دست
به حمله ابتدایی نمی زنند.
زیربنای چنین محاسبه ای اشراف قابل توجه از توان نظامی و پیش بینی چگونگی
مقابله کشور مقابل است و مشکل بزرگی که آمریکایی ها در بررسی دقیق حمله به
ایران دارند ،مبهم بودن توان نظامی ایران و نداشتن اطالعات روشنی از چگونگی
شیوه های پاسخ متقابل نظامی ایران است که این مسئله باعث می شود آن ها نتوانند
پیش بینی حتی حداقلی نیز از ایران داشته باشند .تجربه جنگ های نیابتی 33
روزه22 ،روزه 2 ،روزه و یمن  ،کارشناسان نظامی پنتاگون را به این مسئله رسانده
بود که ایران ممکن است دارای برخی توانمندی های نظامی که هزینه غیرقابل
پیش بینی سنگینی برای نیروهاو ارتش آمریکا ایجاد کند ،باشد و به همین دلیل هم
بود که بعد از مقابله های اخیر از طریق چند واسطه مثل کشور عراق پیام دادند که به
هیچ وجه دنبال حمله نظامی به ایران نیستند.
اما ماجرای شکار پهپاد فوق پیشرفته آمریکایی که از نظر برخی کارشناسان نظامی
افسانه ای غیرقابل ردگیری و انهدام معرفی می شد ،دو اثر مستقیم بر بازدارندگی
آمریکا در مواجهه نظامی با ایران می گذارد که حتی احتمال حمالت محدود را هم
به صفر نزدیک می کند.
اولین دستاوردی که اکثر کارشناسان در دنیا به آن اذعان کردند این مسئله بود که
این اتفاق سطح پیش بینی ناپذیری توان دفاعی ایران را به قدری باال برد که چندان
اغراق نیست اگر به تعبیر رسانه روسی ،صفت افسانه ای را برای آن به کار ببریم و
در چنین شرایطی پنتاگون وقتی با چنین قدرت تکنولوژی روبه رو می شود هزینه
مواجهه نظامی با ایران را بسیار باال محاسبه می کند و به خصوص در محاسبه هزینه
فایده خود  ،برای هزینه غیرقابل پیش بینی چنان وزنی در نظر می گیرد که هیچ کفه
ترازویی نمی تواند سنگینی آن را جبران کند.
دومین دستاورد که از جهاتی از دستاورد اول برای بازدارندگی دشمن مهم تر است،
شفاف شدن ساختار ذهنی نظام محاسباتی مسئوالن و مردم ایران برای آمریکاست
به دلیل اختالف سلیقه هایی که در ماجرای برجام بین مسئوالن کشور و برخی
طیف های مردم وجود داشته و ممکن است خدای نکرده در آینده دوباره بروز کند،
نگرانی اصلی این بود که آمریکا به این فکر بیفتد که با حمالت محدود نظامی،
در ایران شکاف ایجاد کند به عبارت دیگر با این که از نظر نظامی توانمندی ایران
قدرت بازدارندگی کاملی دارد اما استفاده از این توانمندی نیاز به تصمیم سیاسی
دارد که این نگرانی وجود داشت که دشمن در محاسبات خود دچار خطا شود و با
تشخیص نادرست به این طمع بیفتد که می تواند حمله نظامی محدودی داشته
باشد بدون این که تصمیم گیران ایران در پاسخ متقابل به اجماع برسند .شکار
مقتدرانه پهپاد آمریکایی در گام اول روشن کرد ،نیروی نظامی ایران در کشیدن
ماشه های دفاعی خود در حفظ حریم کشور کوچکترین تردید و ترسی به خود راه
نمی دهد و اتفاق بسیار مهمتر در گام دوم بود که این اقدام از سوی نظامیان  ،از سوی
تمام دولتمردان و تمام مردم ایران در داخل و خارج کشور با سلیقه های سیاسی
مختلف نیز مورد حمایت قرار گرفت و بی تردید تحلیل گران سیاسی آمریکا که با
دقت تمام رفتارهای مسئوالن و مردم ایران را با جزئیات رصد می کنند ،با تحلیل
واکنش های صورت گرفته از فعاالن سیاسی ،مردم عادی ،واکنش آرام بازار  ،بی
توجهی و حتی تمسخر تهدید رئیس جمهور آمریکا ،به روشنی این پیام را دریافتند
که مردم ایران بر سر حفظ حریم کشورشان  ،متحد هستند و بهتر است حتی به فکر
ماجراجویی های محدود هم نیفتند چرا که مردم ایران امروز یکپارچه افسانه آرش
را به واقعیت تبدیل می کنند.

روزنامه خراسان با  111سال قدمت و  71سال انتشار
مستمر به عنوان کهن ترین روزنامه محلی ایران پس از
روزنامههایاطالعاتوکیهانسومینروزنامهسراسری
از نظر قدمت و یکی از پرتیراژترین روزنامه های کنونی
کشوراست.اینروزنامهمجوزانتشاررامثلروزنامههای
هم سن و سال خودش در رژیم گذشته در قلمرو «نظریه
اقتدارگرایی»دریافتکردوراهیجزاینمسیرنداشت.
بنابراین گرفتن امتیاز یک روزنامه در چنان شرایطی،
تعهدات خاص خود را می طلبید و ما هم به انگیزه های
صاحب امتیاز روزنامه خراسان در آن زمان کاری نداریم
اما «انگیزه اش» منجر به مولودی به نام روزنامه خراسان
خوشنام شده است که امروز با افتخار و سابقه درخشان
وارد  71سالگی شــد .نقطه عطف هم بــرای روزنامه
خراسان پس از انقالب در چارچوب «نظریه آزادی گرا»،
«مسئولیتاجتماعی»و«نظریهرسانههایتوسعهبخش»
رقمخوردوباایننگاه،تغییررویکردوساختارداد.آزادیو
تعهدبرایشدوروییکسکهشدوتوانستبهعنوانیک
ظرفیتغیرحاکمیتیدرشرقایرانقدعلمکند.دراین
مسیر ،مشی استقالل طلبی ،بی طرفی و عینی گرایی
را در پیش گرفت و با حفظ استقالل مالی و با پشتوانه
مردمیهموارهتالشکردهاستتابعهیچگروه،جریان
واشخاصحقوقینشودتارویدادهاراآنگونهکههست
ببیندودیدگاههارابدونهرگونهحبوبغضوسوگیری
منعکس کند .در واقع روزنامه خراسان در طول سالیان
زیادیاینباوررادرخودنهادینهکردهاستکهتعهداتش
را در برابر جامعه با اطالع رسانی ،روشنگری و افشای
حقایقوعینیگراییبرآوردهکند.
باری ،روزنامه خراسان پس از انقالب با تغییر رویکردی
که داد به عنوان یک ظرفیت در جغرافیای شرق کشور،
مشکالت فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی را
منعکس کرده و نقد خط مشی ها را در تدوین ،اجرا و
ارزیابیبراساسهمیننگاهاستقاللطلبیوبیطرفی
دردستورکارخودقراردادهاستوهموارهمیکوشدتابر
میزانقدرتپاسخگوییمسئوالندربرابرمردمبیفزاید.
همچنین روزنامه خراسان با نگرش به تامین درست
نیازهای خبری مخاطبان خود ،هیچ گاه شهروندان را
به عنوان یک مشتری و رای دهنده ندیده ،بلکه به دنبال
مشارکت گسترده مردم در امر توسعه پایدار بوده است و
همچناناعتقادبهشکلگیریدولتوجامعهدموکراتیک
دارد .این روزنامه با اتخاذ استراتژی بی طرفی و عینی
گرایی ،سوژه هایی را مورد جست وجو قرار می دهد که
بتواند مشکالت پنهان را پیدا کند و با آشکارسازی ها،
زنگ خطر را برای مسئوالن به صدا درآورد .البته در این
میان اگرچه گاهی گروه های ذی نفع در نقش مراقبت و
نظارت،مالحظاتیرالحاظکردهانداماشکلساختاراین
روزنامهکهنبهگونهایاستکهخبرنگاران،گزارشگران
و نویسندگان آن همیشه با توجه به اهمیت ارزش های
خبری ایفای نقش کرده اند و همین روند تاکنون باعث
استمرارپرقدرتروزنامهدرعرصهمطبوعاتکشورشده
وبامردمبودن،رازکهنماندگاریخراساناست.

تغییرات و افزایش صفحات روزنامه خراسان
روزنــامــه خــراســان بــا تغییرات
جدیدی در اختیار شما مخاطبان
گرامی قرار می گیرد .روزنامه
خراسان از امــروز ،اول تیرماه با
حذف و اضافه شدن چند صفحه
جدید منتشر می شــود .در این
تغییرات از امــروز چهار صفحه
بــه ص ــورت ثــابــت بــه هــمــراه 20
صفحه فعلی روی کیوسک قرار
می گیرد .نام و موضوع این چهار
صفحه بدین شرح است:
طنزینگ :در این صفحه با اخبار
روزانه شوخی می شود تا روزنامه
از شکلی کامال خشک و جدی
خارج شود .در این صفحه عالوه
برمطالبطنز،عکسنوشتهای
جــذاب وکاریکاتور را خواهیم
دید .
گــزارش ویژه و بازتاب فضای
مــجــازی  :تــا قبل از ایــن مــا در
همین صفحه در ستون بازتاب به
بازنشر موضوعات خبرساز یا ترند
فضای مجازی می پرداختیم که با
استقبال شما نیز همراه بود .حاال

و از این به بعد در صفحه گزارش
ویژه و بازتاب بیشتر به این موضوع
می پردازیم و همچنین در یک
گزارش ویژه زیر و بم یک موضوع
و مسئله با عنوان «گزارش ویژه»
را موشکافی می کنیم.
بررسی حوادث:صفحه حوادث
همواره یکی از پر مخاطب ترین
صفحات روزنــامــه ب ــوده اســت.
بنابراین از ایــن پس در صفحه
جدید بررسی حوادث سعی می
کنیم ضمن انتشار اخبار و پرونده
های جذاب این حوزه و گفت وگو
با متهمان و شناخت انگیزه های
آن ها از ارتــکــاب ایــن جرایم به
بررسی ریشه های بروز جنایات
از نگاه کارشناسی نیز بپردازیم.
سرگرمی :جــدول هــا همیشه
یکی از پرطرفدارترین بخش های
روزنــامــه هــاســت .مــا در صفحه
سرگرمی به صورت روزانه جداول
و بازی هایی را به دست شما می
رسانیم تا در اوقــات فراغت هم
کنارتان باشیم.

▪صفحه روزانه کودک و
نوجوان

شــایان ذکــر اســت بــا توجــه بــه
اهمیــت قشــر کــودک و نوجــوان
از ایــن بــه بعــد صفحــه فرفــره
(مخصــوص کــودکان) و جوانــه
(مخصــوص نوجوانــان) کــه تــا
قبــل از ایــن فقــط هفتــه ای یــک
بــار منتشــر مــی شــد بــه صــورت
یــک روز در میــان منتشــر مــی
شــود .بــه ایــن شــکل تــاش مــی
کنیــم قشــر کــودک و نوجــوان را
بــا روزنامــه مــان بیــش از پیــش
همــراه کنیــم.
همچنین بــا تــوجــه بــه انتشار
صفحه طنز ،شاید ادامــه صفحه
همشهری سالم بدون طنز باعث
مـیشــد مــحــتــوای مدنظر شما
تامین نشود.
بــنــابــرایــن بخشی از محتوای
همشهری ســام را در صفحه
حرف حساب در روزنامه خراسان
رضوی و بخش دیگر را در صفحه
فعلی طنز خواهیم داشت.

▪توجه بیشتر به حوزه بانوان

عــاوه بــر ایــن ،از ایــن تــاریــخ در
صــفــحــات ســامــت و مــشــاوره
بیشتر از قبل بــه مــوضــوعــات و
مسائل بــانــوان توجه مــی شود
و ما به صــورت روزانــه در ستون
های ثابتی در صفحات سالمت
و مشاوره به موضوعات کاربردی
بــرای بــانــوان عزیز می پردازیم
تا محصولی که هــرروز به دست
شما عــزیــزان مــی رس ــد ،بسته
متنوع تــری از مطالب را همراه
خــود داشــتــه بــاشــد .امیدواریم
از اصــاحــات و تغییرات فعلی
روزنــامــه راضـــی بــاشــیــد .لطفا
نــظــرات و پیشنهادهای خود
را بــه صــورت پیامک بــه شماره
 2000999و در شــبــکــه
هــــای اجــتــمــاعــی بـــه شــمــاره
 0903333701ارسال کنید.
شــایــان ذکــر اســت کــه از امــروز
اصالحاتی در شکل و محتوای
صفحات دیگر هــم صــورت می
گیرد.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••مبلغ پاداش والیبالیست ها را ننویسید،
خجالتدارهکهبهاینقهرمانهافقط240هزار
تومان بدهند اما فوتبالی های مغرور الکی
قهرمانچقدرمیگیرندتابازیباجزایرهونولولو
راببرند؟!
•• فکری برای اشتغال جوانان بکنید ،زندان و
دستگیریمشکلراحلنمیکند.
•• تردد خودروهای فرسوده در کالن شهرها
ممنوع شد اما آیا مسئوالن خودرویی ارزان با
تسهیالتمناسبجایگزینآندرنظرگرفتهاند؟
•• گرانی و تورم بیداد میکند ،کشور و مردم به
امان خدا رها شدهاند .عدهای به نام مسئول
در حال از بین بردن منابع و ثروت این مملکت
هستند و مردم را از دشمن می ترسانند ،آن ها
کاسبانتحریماند.
••ارز ۴۲۰۰فساد،بیعدالتی،رانت،حقکشی
و ثروت باد آورده را به وجود آورد .مسئوالن چاره
ایاساسیکنند.
•• دولت وقتی قراره چند درصد افزایش حقوق
بده مدیران چندین روز و ماه بحث و جدل می
کنند اما برای افزایش قیمت کاالهای مورد نیاز
مردم تصمیم می گیرند که یک شبه قیمت ها
را  20درصدافزایشبدهند.
••مشاغل همه در دست مهاجران است و ایرانی
ها به فکر مهاجرت به خاطر کار به کشورهای
دیگرند!
••واقعاسیستمدرمانیدرمانگاههاوبیمارستان
های تامین اجتماعی از نظر نوبت دهی مزخرف
است.
••لطفا درباره شرکت کالهبردار تلفیق هم
گزارشیچاپکنیدتابقیهمردمبدبختنشوند.
•• مقدمه ازدواج اشتغال است که دوام داشته
باشداماچرادولتعملکردضعیفیدراینزمینه
دارد؟
••مطلبی درخصوص مشکالت کارمندان
غیربومیکهمجبورنددراستانهایدیگرخدمت
کنند،تهیهکنید.یکیازاینمشکالتدرخصوص
مدتمرخصیقضاتیاستکهغیربومیهستند
و مجبورند برای دیدار با پدرومادرشان مرخصی
بگیرند .هر مرتبه که به مرخصی می روند چند

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

روز از این مدت را در جاده ها سپری می کنند.
به طورمثال فردی که اهل خراسان است و در
خوزستان خدمت می کند در هر مرتبه چهار روز
رادرجادههاسپریمیکند.
••لطفا از بیماران درمانگاه ها و بیمارستان
های تامین اجتماعی درخصوص نحوه درمان و
برخوردپرسنلبامراجعانگزارشیتهیهکنید.
•• برای گردش به «بش قارداش» رفتم از ماشین
جلوییدوهزارتومانورودیگرفتازما 10هزار
تومان.وقتیاعتراضکردمگفتنداینهاخودی
هستنداماشماازشهرهایدیگرآمدهاید.چشم
سازمانگردشگریروشن!لطفارسیدگیکنید.
••جدول های روزنامه تکراری است لطفا بیشتر
دقت کنید .درضمن اگر جایزه برای حل جدول
هابگذاریدانگیزهبرایحلآنهابیشترمیشود.
••تغییرساعتکاریادارهایمانندداراییچون
به صورت یکسره هستند میزان مصرف انرژی را
نهتنهاکمترنمیکندبلکهبیشترهمخواهدکرد.
•• دقت کرده اید دیگر گنجشکی در خیابان ها
دیدهنمیشود؟سازمانحفاظتازمحیطزیست
پیگیراینموضوعباشد.
•• رابطه روسیه و ترکیه خوب نیست ولی بازار
روسیه پرازمحصوالت ترکیه است اما رابطه
ایرانباروسیهخوباستامابازارروسیهخالیاز
محصوالتایراناست.حیفنیستواقعا!
•• زمانی که روزنامه وزین خراسان را مطالعه می
کنم از صفحه حوادث آن غافل نیستم و حوادث
دنبالهدارراهمپیگیریمیکنموبراینباورمکه
طرح حوادث نقش آگهی دهنده و اطالع رسانی
دراذهانعموممردمدارندوموجببازدارندگی
هم می شوند .پیشنهاد داشتم در صورت امکان
نتایجوسرنوشتنهاییحوادثرادرشمارههای
بعدیاعالمفرمایید.
•• با این که صنایع پتروشیمی تحریم شد باید
شاهدارزانیپالستیکومشتقاتآنباشیمولی
عمال کاهش قیمتی در کار نیست .حاال که مواد
در داخل فراوان است چرا باید دروغ حکمفرما
باشد؟
•• در مصاحبه ای که از آقای قدمگاهی چاپ
کردید نام علیرضا روزگار دو بار به اشتباه «روزه

نمابر05137009129 :

دار» چاپ شده .از روزنامه خراسان بعید است
چنیناشتباهپیشپاافتادهای!
•• آموزش هتل داری برای اتباع خارجی و خانم
ها دوره داره اما برای آقایون دوره هایی که منجر
به اشتغال بشه نداره .کالس های آزاد هم هزینه
باالییداره.
•• مگرماشهرستانیهاچهگناهیکردهایمکهبه
خاطر ضعیف بودن سیگنال دیجیتال تلویزیون
مدام باید درگیر تنظیم آنتن باشیم؟ مسئوالن
صداوسیمایفریمانپاسخبدهند.
••پسرم شش ماه است سرباز ارتش جمهوری
اسالمی است ولی نه از حقوق ونه از دفترچه
بیمه خبری نیست چون دو باراعزام شده است
امسال بین یگان خدمت وحوزه نظام وظیفه
وبیمه کوثرمانند توپ پاسکاری می شوم وهیچ
کس جواب گو نیست البته امثال فرزند من
بسیارهستندوهمهسرگردان.
••برای سال هاهرروز قبل از6صبح بیدارمی
شدم تا بتوانم 7صبح سرکارم باشم وتا ساعت
11شب مشغول کاربودم وپس ازتعطیل
شدن با خودروهای عبوری خودم رابه منزلم
در32کیلومتری محل کارم می رساندم
وحدودساعت2بامدادمیخوابیدم.اززمانیکه
بهیمنروشنگریهایخانمهاابتکاروموالوردی
وسلبریتی های همه چیزدان متوجه شده ام که
شستن ظرف ها و لباس ها وجاروکردن منزل
وتعویض پوشک فرزندانم نیزوظیفه من بوده
است ومن آن ها را انجام نداده ام دچارعذاب
وجدان شدیدی شده ام که آن هم فقط با
روشنگری های آن جنابان حکیم برطرف می
شود.پسلطفاکمکمکنید.
••همیشههمهامکاناتمملکتبرایکارمندان
دولته .حاال هم که مسکن قسطی! بقیه مردم
که در بخش خصوصی کار می کنند یا کارگر
سرگذرندیادربهدردنبالکار،انگارشهرونداین
کشورنیستند!کارمنداندولتکههمیشهوضع
شون از بقیه بهتره ،حقوق های باالتر از بخش
خصوصی می گیرند ،امنیت شغلی دارند ،هزار
جورواموتسهیالتبراشونهست،بازهمدولت
بهفکراوناست.جالبهواقعا!

خاموشی ابدی هاتگرام و تلگرام طالیی
فعالیت هاتگرام وتلگرام طالیی متوقف شد.
به گزارش خراسان ،شب گذشته چند پوسته
از اپلیکیشن تلگرام با ارسال پیامی با کاربران
خود وداع کردند.
ساعاتی قبل از این اتفاق بود که یکی از مدیران
هاتگرام و تلگرام طالیی به باشگاه خبرنگاران
جــوان اعــام کــرد :ایــن دو پوسته 31خــرداد
بــرای همیشه خاموش و به زودی پیا مرسان
مستقل ارائه میشود .وی در ادامه افزود :بنا
داریــم یک پیا مرسان بومی مستقل از تلگرام
را به زودی به بــازار عرضه کنیم ،اما چون در
تعداد سرو رها محدودیت داریــم باید در ابتدا
زیرساخت نرمافزاری تلگرام طالیی و هاتگرام

از این سرورها پاک شود تا بتوانیم پروژه بومی را
روی آن راهاندازی کنیم .همچنین چون نسخه
بومی باید توسط گوگل پلی تایید شود ،ارائه این
نسخه مدتی طول میکشد .این مدیر شرکت
راهکار سرزمین هوشمند تاکید کرد :هدف ما از

قطع کردن سرورهای تلگرام طالیی و هاتگرام
از نسخه اصلی تلگرام تمکین به قانون داخلی
کشور است.
به گزارش جماران این فرد گفت :اپلیکیشن
هــا از روی گوشی کــاربــران بــه دلیل ایــن که
آرشیوشان حفظ شــود ،پــاک نمیشود .این
اتفاق در حالی رخ داد که مدیران این کالینت
ها یک روز زودتــر از مهلت داده شده تصمیم
گرفتند کالینت های خود را از دسترس خارج
کنند .به گزارش خراسان ،مدتی پیش و پس از
حذف این دو برنامه از گوشیهای تلفن همراه،
کاربران چند ده میلیونی این دو پوسته ریزش
شدیدی داشته اند.

تشریح پرونده مفاسد اقتصادی در استان کرمان

فرارمالیاتی 23میلیاردتومانیدر کرمان
توکلی -رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمان
ازطـرح پرونـده هـای کالن برخـورد بـا مفاسـد
اقتصـادی در ایـن اسـتان روی میـز قضـات خبـر
داد و گفـت :پرونـده ای مربـوط بـه اداره کل امـور
مالیاتی اسـتان کرمان نیز مطرح اسـت که در آن
در مجمـو ع هفـت نفـر از کارکنـان ایـن مجموعـه
 600میلیـون تومـان ارتشـا بـرای فـرار مالیاتـی
 23میلیـارد و  600میلیـون تومانی داشـته اند.
بـه گـزارش خبرنـگار مـا ،موحـد روز پنـج شـنبه
در نشسـتی بـا اشـاره بـه ایـن کـه ایـن پرونـده در
مجموع  10متهم داشـته اسـت ،افزود :متهمان
اصلی این پرونده در بازداشت هستند و تعدادی
از آن هـا بـا قـرار وثیقـه مناسـب آزاد شـده انـد.
وی خاطرنشـان کـرد :پـس از طـرح ایـن پرونـده،
کارگـروه مبـارزه بـا فـرار مالیاتـی بـا همـکاری
ادارات کل اطالعـات اسـتان ،امـور مالیاتـی و

اقتصـاد و دارایـی تشـکیل شـد کـه عملکـرد ایـن
کارگـروه بسـیار مفیـد بـوده و تدابیـر الزم بـرای
پیشـگیری از فرارهـای مالیاتـی انجـام شـده
اسـت و تاکنـون  382پرونـده در ایـن کارگـروه
رصـد و آسـیب شناسـی شـده اسـت.رئیس کل
دادگسـتری اسـتان کرمـان بـه طـرح پرونـده ای
درشعبه15بازپرسـی کرمـان بـا موضـوع اخالل
درنظـام اقتصـادی کشـوردرحوزه ارزی اشـاره
کردوگفت:درایـن پرونـده بانـدی باهمـکاری
مشـترک اداره کل اطالعـات اسـتان واطالعـات
سـپاه ثارا ...شناسـایی شـدند که این بانـد بزرگ
اخالل در نظام اقتصادی کشـور از طریق جذب،
مسـتند سـازی و اقدامـات متقلبانـه بـرای جذب
و دریافـت تسـهیالت ارزی بـه منظـور ورود کاال
بـه کشـور اقـدام مـی کردنـد در حالـی کـه هیـچ
کاالیی وارد کشـور نشـده اسـت.وی اظهار کرد:

اعضای این باند در اسـتان کرمـان  416میلیون
دالر از سیسـتم بانکـی دریافـت کـرده بودنـد کـه
بـا اقدامـات انجـام شـده از خـروج ارز از کشـور
جلوگیـری شـد.وی خاطرنشـان کـرد :بعـد از
اقـدام اسـتان کرمـان در بسـیاری از اسـتان های
کشـور این موضـوع پیگیـری شـد و  17نفـر تحت
تعقیـب و بازداشـت هسـتند ،ردیابی آن هـا نیز از
طریق اداره کل اطالعات در دسـت انجام است و
مسـئوالن بانکی و کارکنانی که به طور عمدی با
ایـن باند همکاری داشـته انـد در حال شناسـایی
هسـتند .وی بـا تقدیـر از تلاش دسـتگاه هـای
اطالعاتی اسـتان کرمـان ،بـه پرونده بدهـکاران
کالن بانکی مشـهور بـه پرونده آقـای جهانگیری
نیـز اشـاره و بیـان کـرد :ایـن پرونـده پـس از یـک
سال کار اطالعاتی و مستند سازی تشکیل شده
و متهمـان دسـتگیر و بازداشـت شـدند.

 FATFتعلیقایرانازلیستسیاهراتمدیدکرد
«کارگروهویژهاقداممالی»()FATFکهمأموریتخودشرامقابلهباپولشوییو
تأمینمالیتروریسمدرجهانبیانمیکندروزگذشتهاعالمکردتصمیمگرفته
است تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند اما
نظارتبیشتریبرموسساتوفعالیتهایمالیکشورمان اعمالخواهدشد.
بهگزارشفارس،دربیانیهکارگروهویژهاقداممالیبااشارهبه«تالشهایصورت
گرفتهدرایرانبرایرفعکمبودهایراهبردیخوددرزمینهپولشوییوتأمین
مالیتروریسم»اعالمشدهکهتصمیمبهتمدیدتعلیقاقداماتتقابلیعلیهایران
گرفته است FATF .در ادامه بیانیه خود درخواست هایش از ایران را بار دیگر

تکرارکردهاست.دربخشیازایندرخواستهااشارهایبهاقداممناسببرای
اعالمتأمینمالیتروریسمبهعنوانجرمازجملهبارفعمعافیتازگروههاییکه
برای«پایاندادنبهاشغالخارجی،استعمارونژادپرستیتالشمیکنند»شده
است .در این بیانیه در عین حال از اعضا خواسته شده تا با حساسیت بیشتری
بر فعالیتهای ایران نظارت کنند .همچنین به گزارش ایسنا FATF  ،در بیانیه
خود از اعضا و دادگاههای قضایی خواسته است که در راستای بیانیه عمومی
فوریه سال ،۲۰۱۹نظارت بر شعبات و بخشهای فرعی مؤسسات مالی واقع
درایرانراتشدیدکنند.

