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ویژه های خراسان

زرنگیمالیاتیبرخینهادها
بابتکمکبهسیلزدگان
در حالی که یکی از تشکل های اقتصادی مشهور
در نامه ای به برخی مسئوالن اقتصادی دولت،
از آن ها خواسته بود کلیه وجوهی را که کارکنان
آن تشکل به صــورت داوطلبانه از حقوق خود
کسر و بابت کمک به سیل زدگان مناطق مختلف
ک های ستاد
کشور در ابتدای سال به حساب کم 
مدیریت بحران واریز کرده بودند ،از شمول درآمد
مشمول مالیاتهای مستقیم خارج شود ،این
موضوع با واکنش منفی برخی وزیران مواجه شده
است و فعال با آن مخالفت کرده اند.

طرحجدیددولتبرایجذب
سرمایهخارجی
یک نهاد مهم اقتصادی در گزارش جدید خود به
مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری ،با اشاره به
این که از سال  ۱۳۸۵و پس از ایــرادات قانونی
مصوبه دولت وقت ،صدور ضمانتنامه پرداخت
به نفع مجریان طرحهایی که به روش ساخت،
مالکیت و بهر ه برداری یا  B.O.Oاز طریق سرمایه
گذاری خارجی منع قانونی دارد ،متذکر شده این
موضوع ،کشور را از مزیت جذب سرمایهگذاری
خارجی به این شیوه بیبهره ساخته اســت .با
توجه به این گزارش ،مقرر شده اصالحاتی در این
شیوه جذب و ضمانت اعمال شود.

چهره ها و گفته ها

قهر با انتخابات؟!
محمدتقی فاضل میبدی عضو مجمع محققین و
مدرسینحوزه:شرکتنکردندرانتخاباتبههیچ
قیمتی درست نیست و چیزی
هــم نصیب مــردم نمیشود.
چه تحریم کنیم و چه قهر کنیم
چیزی نصیب مردم نمیشود.
/ایلنا

وظیفهنظامبرایامربهمعروف
محمدحسن ابوترابی امام جمعه موقت تهران:
نظام جمهوری اسالمی ایران یک وظیفه دارد و آن
امر به معروف و نهی از منکر است و تمام قدمهایی
کــه نــظــام در جهت تعالی
برمی دارد ،در مسیر امر
به معروف و نهی از منکر
است/ .صداوسیما
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در نمایشگاه وزارت اطالعات تشریح شد

ناگفتههاازشگردهایسرویسهایبیگانه
برایجاسوسی
مــعــاونــت ضــدجــاســوســی وزارت اطــاعــات
بــا بــرگــزاری نمایشگاهی بــا هــدف صیانت و
پیشگیری به تشریح برخی از اقدامات سرویس
هایبیگانهبرایجاسوسیازدستگاهها،نهادها
و وزارتخانه هــای کشور پــرداخــت .براساس
گزارش فارس ،هدف از برگزاری این نمایشگاه
«صیانت و پیشگیری» بــوده و مخاطب آن نیز
شاملکسانیاستکه«درمعرضخطرجذبو
نزدیکیازسویجاسوسان،مرتبطانوکارکنان
ســروی ـسهــای بیگانه جاسوسی هستند».
خبرآنالین درباره بازدید 100نفره جمعی از
اهالی رسانه از این نمایشگاه نوشت :به وضوح
مشهود بود که زبان کارشناسان ضدجاسوسی
در بیان جزئیات پرونده ها بسته است و گاه
که یک همکار رسانه ای با 3-2سوال متوالی
قصد گــودبــرداری! و کسب اطالعات بیشتر
را داشــت با کوچه علی چپ مواجه می شد و
گاه نیز به وضــوح می شنید که به دلیل طبقه
بندی حفاظتی ،حــرف بیشتری نمی تواند
بشنود .آن گونه که این رسانه گــزارش داده،
برابر آن چه کارشناسان ضدجاسوسی در
این نمایشگاه مطرح کردند ،عوامل نفوذی یا
چهره هایی که فریب سازمان های اطالعاتی
را خورده بودند ،گرچه به قشرخاصی محدود
نمی شدند امــا ویژگی مشترکشان،نخبگی
و دسترسی شان به اطالعات بود.همچنین
نفوذی ها ،هم در لباس روحانیت بودند و هم
پزشک،مهندس،دانشجو،کارمند نظامی،
غیرنظامیو....
آن گونه که خبرآنالین روایت کرده است ،نکته
مهمیکهدرالبهالیحرفهایکارشناسانبه
اشاره ای اکتفا شد ،اطالعاتی است که حریف،
بدون هیچ هزینه ای آن ها را از دست مان می
قاپد .این برمی گردد به اظهارنظرهای برخی
مسئوالن کشور در رده های مختلف مدیریتی
که گاه و بی گاه در یک دعوای سیاسی ،نه پته
همدیگر که منافع ملی کشور را روی آب می
ریزند و بــرای ایــن که در مشاجره،دست باال
را داشته باشند،اطالعات طبقه بندی شده
را فــاش می کنند .براساس گــزارش انصاف
نیوز ،در بخش دیگری از این بازدید ،فیلمی از
برخی افــراد دستگیر شده که در سازمان ها،
نهادها و وزارتخانه های مختلف ،اطالعاتی
را به سرویس های بیگانه منتقل کرده بودند،
نمایش داده شد.براساس گــزارش فــارس،

یکی از بخش های جالب توجه و قابل تامل در
این نمایشگاه ،آسیب شناسی فرهنگی جامعه
ایران توسط سازمان اطالعاتی آمریکاست .در
این بررسی که سند پنهان آن توسط معاونت
ضدجاسوسی کشف شده است ،این سازمان
طی ابالغ رسمی به افسران اطالعاتی فعال در
موضوعایرانتوصیهکردهکهایرانیانمردمانی
عاطفی و احساسی هستند بنابراین تالش
کنید تا در تعامالت خود آن ها را با دادن هدیه،
تسهیالت ،دعوت به یک رستوران و ...مدیون
کنید چرا که آنان در این شرایط تالش خواهند
کردتامحبتشماراجبرانکنندودراینفرایند
است که می توان یک ایرانی را از طریق ارتباط
دوستانهباخودهمراهوبهتدریجتبدیلبهخائنو
جاسوسکنید.انصافنیوزهمچنیندرگزارش
خود مدعی شد :در فقره دیگری دیپلماتی با
سابقهبودکهازسال ۷۲واردوزارتخارجهودر
سال  ۸۴ماموریتی ثابت در یکی از کشورهای
اروپــای مرکزی به او داده شده بود و سه سال
بعد از آن آغاز همکاریاش با سیا بوده است.
او سال  ۸۸به ایــران بازمیگردد و در وزارت
امور خارجه به عنوان دستیار یکی از معاونان
مشغول کار میشود و همچنان ارتباطش با
 CIAازطریقراههایامنادامهداشتهودرازای
اطالعات سری مربوط به جلسات و همکاری با
این سازمان امنیتی جاسوسی ،پولی هنگفت
دریافت میکرده است .او از زمانی که متوجه
میشود در داخــل به او مشکوک شدهاند به
سرعتمتواریمیشودوتاامروزهماطالعیاز
اودردستنیست.
▪عملیاتتلهعسل!

انصاف نیوز در بخشی از روایــت خــود از این
نمایشگاه به راه هــای مختلف جــذب عامل از
سویسرویسهایبیگانهاشارهکردوازعملیات
«تله عسل» نام برد که در آن از پرستوها استفاده
می شود .این پایگاه خبری درخصوص این فقره
افزود :فیلمی کوتاه نیز نمایش داده شد از زنی
خارجیوتقریبامسلطبهزبانفارسیکهازسوی
سرویسامنیتییکیازکشورهابهکارگیریشده
بود،برایبرقراریارتباطباکارکنانکنسولگری
ایران؛ از سوی سرویس امنیتی کشور بیگانه در
خانهاش دوربین و میکروفن نصب شده بود و
کارفرماهایاواصرارداشتهاندکهبهسرعتافراد
مدنظررابهخانهاشبکشاند.

باتاکیدبراینکهدرمبارزهبافسادبایدازافراطوتفریط
پرهیزکرد

رئیسی:اتهامزنیبدونسند،بهروند
مبارزهبافسادضربهمیزند

رئــیــس قــوه قضاییه بــا تاکید بــر ضــرورت
نهادینه ســازی فرهنگ امــر بــه مــعــروف و
نهی از منکر در کــشــور ،اتــهــام زنیهای
بــدون سند را موجب وارد آمــدن ضربه به
رونــد مــبــارزه با فساد دانست و گفت:هم
بی عملی و هم انگشت اتهام بی سند به
سمت کسی گرفتن ،هر دو به روند مبارزه
با فساد ضربه میزند .وی تاکید کرد :نباید
کسانی خواسته یا ناخواسته امــری غیر
مستند را در فضای مجازی یا حقیقی به
کسی نسبت دهند.به گزارش میزان ،آیت
ا ...سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای
عالی قضایی تاکید کرد« :اگر سندی وجود
دارد ،باید به دستگاه قضایی ارائــه شود،
زیرا اتهام زنی در فضای حقیقی و مجازی،
موجب سلب امنیت روان ــی و اخــاقــی از
جامعه میشود و باید این موضوع به دقت
کنترل شود» .هفته گذشته نیز غالمحسین
اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا ،از
کسانی که اطالعاتی دربــاره فساد دارند
درخواست کرد این مطالب را در رسانه ها
منتشر نکنند و به دستگاه قضا ارائه دهند
و تاکید کــرده بــود« :موضوعاتی که ثابت
نشده باید از رسانهای کردن آن ها اجتناب
شود و این توصیه ما ،هم به گویندهها و هم
به رسانههاست و فرقی هم نمیکند که
گوینده چه کسی باشد یا رسانه چه رسانهای
باشد» .براساس گزارش میزان ،اسماعیلی
ایــن مطلب را در پاسخ به سوالی دربــاره
اظهارات اخیر «علیرضا زاکانی» دربــاره
مفاسد اقتصادی بیان کرده بود .درعین
حال روز گذشته آیت ا ...رئیسی ،در ادامه
توصیه های خود در این زمینه با بیان این که
دلسوزان نظام باید مستند سخن بگویند،
اظهار کرد :دستگاه قضایی به هیچ عنوان
ظلم به هیچ کس را روا نمیداند .ما معتقدیم

در عین قاطعیت باید عادالنه و بر اساس
آن چه منطبق با حق و عدل است ،برخورد
کنیم ،زیرا به اعتقاد ما چنین برخوردی است
که میتواند امیدها را در جامعه افزون کند.
▪در مبارزه با فساد باید از افراط و تفریط
پرهیز کرد

رئیسدستگاهقضاهمچنیندربخشدیگری
از سخنان خود گفت :کسانی که به هر دلیل
دچــار هــوای نفس شده و به امــوال مــردم با
گرفتن رشوه ،پورسانت ،اختالس و  ...دست
انــدازی کرده اند ،بهتر است قبل از این که
دستگاه قضایی به سراغ شان برود ،خودشان
این اموال را بازگردانند.رئیسی با تاکید بر
این که در مبارزه با فساد باید از افراط و تفریط
پرهیز کرد ،یادآور شد :بی عملی و انگشت
اتهام بی سند به سمت کسی گرفتن ،هر دو
به روند مبارزه با فساد ضربه میزنند.
▪تــردیــد در صــاحــیــت 17قــاضــی در
کرمانشاه و کردستان

در ایــن جلسه همچنین حجت االســام و
المسلمین موحد ،دادستان انتظامی قضات
نیز از تــردیــد در صالحیت  ۱۷قاضی در
استانهای کرمانشاه و کردستان خبر داد و
اتهامات منتسب به این افراد را عمدتا مالی و
در برخی موارد نیز مواد مخدری اعالم کرد.

اخبار

ادعاینشنال:نفتکشآدریاندریادر
نزدیکیسوریهسرعتخودراکاهشداد
روزنامه انگلیسی نشنال ادعا کرد :نفتکش آدریان
دریــا حرکت خود را نزدیک به ساحل سوریه کند
کــرده اســت .به گــزارش تسنیم ،طبق ادعــای این
نشریه ،اطالعاتردیابیکشتیهانشانمیدهداین
نفتکشمقصدخودراازاسکندرونترکیهتغییردادهو
حدود 90کیلومتریغربشهرهایطرطوسوبانیاز
سوریه در حرکت است .بانیاز محل یک پاالیشگاه
نفتی است.بر اساس این گزارش ،نفتکش آدریان
دریا پس از آزادی از جبل الطارق در هجدهم اوت
بارها مقصد خود را تغییر داده است .در همین حال
ایران هفته گذشته اعالم کرد محموله این نفتکش
که  130میلیون دالر ارزش دارد به یک خریدار
ناشناس فروخته شده است .دراین میان آسوشیتد
پرس گزارش داد که «نفتکش آدریان دریا اکنون در
سواحلطرابلسدرشماللبنانقراردارد».

خبرگزاریفرانسه:توانپهپادیتلآویو
مقابلایرانوحزبا...بهچالشکشیده
شدهاست
درواکنشبهعملیاتتالفیجویانهحزبا...لبنانو
انهدامیکخودروینظامیصهیونیستهادرشمال
سرزمین اشغالی ،خبرگزاری فرانسه در گزارشی
تاکید کرد که تل آویو شاهد به چالش کشیده شدن
توان پهپادهای خود دربرابر قدرت ایران و متحدش
حزب ا ...است.همچنین محمد باقر قالیباف عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب توئیتر
نوشت :پاسخ حزب ا ...به تجاوز پهپادی نشان داد
که اسرائیل چقدر آسیبپذیرتر از گذشته است و
االن وقت آن است که بیشترین فشار بر آنها وارد
شود .در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه
گفت :اقدام تجاوزکارانه رژیم اسرائیل علیه لبنان،
نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی یک کشور
مستقلعضوسازمانمللمتحدواقدامیعلیهصلح
و امنیت جهانی است.به گزارش خبرگزاری صدا
وسیما،موسویازمجامعبینالمللیبهویژهسازمان
ملل متحد خواست در مقابل تجاوزهای مکرر رژیم
اشغالگرفلسطینکهبرهمزنندهثباتوامنیتمنطقه
و کل جهان است ،سکوت نکنند و برای جلوگیری از
اینتجاوزهاتالشکنند.

