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تازههای مطبوعات
••شرق-اینروزنامهدرگزارشیدربارهفرارمالیاتی
برخی وکال آن را «تاریکخانه فرار مالیاتی» خواند و
نوشت :کارشناس مطلعی که مدتها روی فعالیت
وکــا پژوهش و بررسی داشته اســت ،راه اصلی
فرارمالیاتی وکــا را کماظهاری در حقالوکاله
دریافتی آنان و نبودن شفافیت در اطالعات آنان
میداند.
••هفت صبح -این روزنامه در گزارشی دربــاره
آخرین آمــار تن دادن اطبا به استفاده از دستگاه
کارت خوان خبر داد که در این باره نصف پزشکان
پایکارآمدهاند.
••کیهان -حسین شریعتمداری با رد اظهارات
رئیس جمهور مبنی بر این که «اولین روزنامه ای که
از تصمیم اختصاص ارز4200تومانی تعریف کرد،
کیهان بود» ،نوشت :برخالف ادعای آقای روحانی،
کیهان نه فقط هرگز از اقدام یاد شده دولت حمایت
نکرد بلکه اولین روزنامهای بود که در اولین شماره
خود در اولین روز بعد از تصمیم دولــت ،تیتر یک
روزنامه را به نفی این تصمیم اختصاص داد و آن را به
شدتمحکومکرد.
••ایـــران -محمد مهاجری فعال رســانــه ای در
یادداشتی پیشنهاد داد :چه خوب است که رئیس
جمهور عــاوه بر حضور در جمع اصحاب رسانه،
نشستهایی کوچک (در حد  5-4نفر) با نخبگان
سیاسی،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی داشته
باشد و مشروح آن به صورت زنده از تلویزیون پخش
شود.حضوردرجمعنخبگانبرایرئیسدولتیک
بازی برد-برد است به ویژه که این نخبگان دارای
گرایشهای مختلف باشند که هم فال است و هم
تماشا.
••آرمانملی -وزیرورزشوجوانانگفت«:بارعایت
حدودفرهنگیوشرعی،آمادگیوامکاناتپذیرایی
از خانمهای تماشاگر فوتبال در 10ورزشگاه کشور
فراهماست».
••جام جم -فتح ا ...تاری استاد دانشگاه با انتقاد از
فعالیت افرادی که دارای درآمد و در عین حال فاقد
شغلهستند،گفت:درسادهترینحالتشایدافراد
دارایچندینمسکنباشندکهباگرفتناجار هدرآمد
کسب میکنند که این درآمد به دلیل ضعف قانونی
است .اگر دولت طرح های مالیاتی برای بیش از
مصرفموردنیازخانواردرنظرمیگرفت،اینپدیده
بهوجودنمیآمدواینگونهدرآمدهایغیرمولدوغیر
مفیدبرایاقتصادشکلنمیگرفت.

انعکاس
••تابناک نوشت  :به نظر میرسد از سه جهت
عبارت تکراری رئیس جمهور که «من آماده ام خود
را قربانی کنم» ،بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد .اول این
که عقال و عرفا چنین قربانی شدنی توجیه ندارد.
دومآنکهمنشروحانیومکانیسموپویایینظامبه
چنینسمتیکشیدهنمیشودوسوماینکهچنین
قربانیشدنی،نهتنهامنافعملتراتأمیننمیکندکه
انسجامداخلیرابیهودهبرهممیریزد؛بنابراین،اگر
مراد رئیس جمهور از قربانی شدن ،موارد باال باشد،
بهتراستدرهمانحدودژستتبلیغاتیبماند.اگر
هممراددیگریدارندکهخوباستبرایتنویرافکار
عمومیآنرابیانکنند.
••عصر شهروند خبر داد:جمعیازخانوادههای
شهدای آتش نشان حادثه پالسکو به علت محقق
نشدن برخی از وعدههای شهرداری و شورای شهر
تهران ،روزگذشته (سه شنبه) در مقابل شهرداری
تهرانتجمعکردند.
••الف مدعی شد  :انتشار فیلم کوتاه اعترافات
تلویزیونی روح ا ...زم آن هم با جمالت همیشگی به
دلیلتاثیرمنفیکهبرباورپذیریمخاطبمیگذارد
بیشازهرچیزجفادرحقتالشهایامنیتیصورت
گرفتهدراینزمینهبود.ایناتفاقزمانیرویدادکه
خاطرهتلخیکاشتباهدرپخشاعترافاتتلویزیونی
یکیازمتهمانامنیتیکهبهتازگینیزبهصراحتبر
اشتباهبودنآنازسویوزارتاطالعاتتاکیدشداز
خاطرمخاطبنرفتهاست.
••عصرشهروند نوشت :محمدجهانگیریمعاون
نظارتوبرنامهریزینظامپزشکیباتاکیدبراینکه
قانونی برای ایجاد محدودیت در عملهای زیبایی
نامتعارف در صورت وجود ندارد ،گفت :این که یک
نفرتاچهحدودیحقدارد،تغییرقیافهبدهد،بایدبا
همکاریعلما،حقوقدانانوهمکارانبررسیشود.
••صبحانهآنالینخبرداد:غالمحسینمهرعلیان،
مدیرکل دارویــی سازمان غذا و دارو اظهار کرد:
دولتکرهجنوبیبهتازگیصادراتداروومواداولیه
داروییرابهایرانمنعکردهاست.
••خبرآنالین نوشت :در مقدماتی جام جهانی
 ۲۰۰۲وقتی بحرین سه بر یک ایران را برد ،خیلی
شایعات مطرح شد .مثال میگفتند قبل از بازی
بازیکنان کشک و بادمجان خوردند .رضا چلنگر
مترجمبالژویچگفت:نهشایداینرابهشوخیگفتند.
قبلازبازیانواعغذاهابود.ازکبابسلطانیبگیرید
تابرگ،چنجه.تازهبعدازناهارکافهگالسههمزدیم.
بهخاطرهمینهمهسنگینشدهبودند.
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 2روایت از عملیات اطالعاتی سپاه برای شکار «زم»
سردار توالیی :با همکاری سرویس های اطالعاتی دیگر توانستیم زم را دستگیر کنیم

یک مقام ارشد سپاه و یک مقام سازمان اطالعات
سپاه در گفت و گوهایی جداگانه جزئیات تازه ای
درباره دستگیری سرشبکه رسانه معاند آمدنیوز
ارائه کردند .براساس گزارش رسانه ها ،یکی از
مسئوالنطراحیواجرایعملیاتاخیرسازمان
اطالعات سپاه که با نورنیوز گفت و گو می کرد،
در خصوص اهمیت عملیات انجام شده از نظر به
کارگیری شگردهای اطالعاتی گفت :مهم ترین
ویژگی این عملیات ،معماری دقیق و چند الیه
اطالعاتی است که طی آن و با استفاده از روش
ِ
های نرم اطالعاتی ،ســوژه مد نظر از مجموعه
س پرهای حفاظتی که از ســوی سرویسهای
جاسوسی بیگانه برای او فراهم شده بود جدا و
وارد تور سازمان اطالعات سپاه شد .وی با بیان
این که به طور طبیعی دستگیری یک فرد نمی
تواند هدف اصلی طراحی و اجرای این عملیات
پرمخاطره باشد ،افزود :فرد دستگیر شده کانون
تالقی و تبادل پیام در شبکه تغذیه و پشتیبانی
جریان آمدنیوز در داخل و خارج کشور بوده و در
اختیار گرفتن وی می تواند شناسایی و انهدام
مجموعه این شبکه را به دنبال داشته باشد .این
مقاماطالعاتیتأکیدکرد:دراینعملیات،شبکه
پیچیدهایکهبرایجنگادراکیعلیهجمهوری
اسالمی طراحی شده بود با مجموعه ساختارها
و بسترهای ارتباطی و اطالعاتی آن در داخل و
خارج از کشور هدف ضربه قرار گرفت که ابعاد و
دستاوردهای آن به تدریج اطالع رسانی خواهد
شد.
▪س ــردار توالیی :با همکاری سرویس های
اطالعاتیدیگرتوانستیمزمرادستگیرکنیم

مسئول اشراف دفتر فرماندهی کل سپاه هم در
گفت و گویی درباره جزئیات عملیات دستگیری

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان این که حمله
به نفتکش ایرانی سابیتی اقدامی دولتی بوده
است ،افزود :براساس اطالعات دریافتی ،حمله
به نفتکش ایرانی توسط یک یا چند دولت انجام
شده اســت .به گــزارش خانه ملت ،محمدجواد
ظریف دربــاره حمله به نفتکش ایرانی SABITI
در نزدیکی بندر جده عربستان ،گفت :براساس
اطالعاتدریافتی،حملهبهنفتکشایرانیتوسط
یک یا چند دولت انجام شده ،البته بررسی ها در
حال انجام است اما تا زمانی که به نتایج متقن در
اینبارهدستنیابیم،دولتیرامتهمنخواهیمکرد.

پروندهسلمانخدادادی
بهدادگاههمترازرفت
دیــوان عالی کشور رای دادگــاه بدوی درباره
پروندهسلمانخدادادیرانقضکرد.یکمنبع
آگاهدرگفتوگوباباشگاهخبرنگاران،بااشاره
به پرونده سلمان خدادادی نماینده ملکان در
مجلس گفت :این نماینده پیش از این به حکم
دادگاه بدوی مبنی بر مجازات شالق و تبعید،
اعتراضکردهاست.اوتاکیدکرد:دیوانعالی
کشور حکم دادگاه اولیه را نقض و بیان کرده
که این پرونده باید دوبــاره در دادگــاه همتراز
بررسی شود.براساس گزارشی که ایرنا پیشتر
درباره این ماجرا منتشر کرده بود دادستانی
ملکان،مرگاینزنرا«خودکشی»اعالمکرده
بود  .براساس گزارش تابناک ،در  ۲۲اسفند
 ،۹۷سایت خبری رکنا اعالم کرد« :خدادادی
برایپروندهخانم«ن»بااتهام«رابطهنامشروع»
بهدوسالانفصالازخدمتوتبعیدو ۹۹ضربه
شالق از سوی شعبه  ۵دادگاه کیفری استان
تهران محکوم شده است ولی این حکم قطعی
نبوده و در صورت اعتراض طرفین پرونده در
دادگاهتجدیدنظربررسیمجددخواهدشد .در
اینگزارش،قاضیبراساسمدارکموجوددر
پرونده ،متهم را از تجاوز مبرا دانسته  ،اما اتهام
رابطهنامشروعراپذیرفتهبود ».درهمینحال
روز گذشته «شرق» در گزارشی نوشت :دیوان
عالی کشور با استناد به موارد زیر رأی صادر
شده از سوی دادگاه رسیدگی کننده را نقض
کرد .یکی این که محلی که ادعا شده زن جوان
درآنجاموردتعرضقرارگرفته افراددیگرهم
بهآنجاآمدوشدداشتندکهبروزاینعملبعید
است.دوم درفایلصوتیارائهشدهبهدادگاهبه
اقرارمتهممبنیبربرقراریرابطهجنسی اشاره
نشده است و سوم این که براساس مدارکی که
متهم به دادگــاه ارائه داده وی به بیماری قند
خونمبتالستوانسولینتزریقمیکندوقادر
به برقراری رابطه جنسی نیست و این موضوع
باید از سوی پزشکی قانونی بررسی شود .نام
سلمان خــدادادی پس از مرگ مشکوک زنی
جوانبهنام«ز.ن»مطرحشد.

زم بیان کــرد :نیروهای اطالعاتی ،مدت های
مدیدیبودکهروحا...زموتحرکاتویرازیرنظر
داشتند و تقریبا از دو سال پیش در تور اطالعاتی
سپاهپاسدارانقرارداشتودرنهایتباهمکاری
سرویس های اطالعاتی دیگر توانستیم وی را
دستگیرکنیم.سردارمحمدتوالییافزود:اینفرد
شدیداموردحمایتسرویسهایاطالعاتیقرار
داشتامادریکعملیاتبسیارپیچیدهاطالعاتی
توانستندزمرادرتوراطالعاتیخودشانبیندازند
ودستگیرکنند.اینمقامارشدسپاهضمنهشدار
به فریب خوردگانی که در دامــان سیستم های
اطالعاتیافتادند،گفت:آنهابایدبدانندسرویس
های اطالعاتی این کشورها به محض این که
فشاری به آن ها بیاید یا تهدیدی علیه آن ها ایجاد
شود ،همه داده های خودشان را فدا می کنند.
سردار علیرضا افشار مشاور سابق فرمانده کل
سپاه هم در گفت و گویی تأکید کرد که روح ا...
زم ،مفسد فیاالرض و محارب با نظام جمهوری
اسالمیایراناست؛اینفردآموزشهایفراوانی
درزمینههایمختلفازجملهآشوبدرکشوررادر
قالبسایتوکانالآمدنیوزطیسالهاتبلیغکرد
وبههمینخاطرمفسدفیاالرضاست.

▪زم:اعتمادبهدولتهاکاراشتباهیبود

در فیلم منتشرشده از بازداشت روح ا...زم ،او
ضمن پشیمانی از فعالیت سال های اخیرش
گفت:دربحثاعتمادبهدولتهامشخص ًااعتماد
بهدولتفرانسهکاراشتباهیبود.آمدندمقطعی
قبول کردند از من محافظت کنند .او ادامه داد:
در مجموع اعتماد به دولت ها اعتماد صحیحی
نیستمخصوصادولتهاییکهنشانمیدهندبا
جمهوریاسالمیرابطهخوبیندارندمثلدولت
آمریکا ،اسرائیل ،عربستان و ترکیه .زم با اشاره به
این که بازداشت شدم و فکر نمی کردم بازداشت
شــوم ،گفت :بابت اتفاقاتی که افتاده باید یک
عذرخواهیازمجموعهنظامانجامبدهم.
▪قدردانیهاازسربازانگمنام

در ادامــه واکنش ها و استقبال مقامات و چهره
هایبرجستهکشور،آیتا...نوریهمدانی،آیت
ا ...رئیسی رئیس قوه قضاییه و حجت االسالم
منتظری دادستان کل کشور هم در سخنان و
پیام های جداگانه ای از مأموریت موفق سازمان
اطالعات سپاه قدردانی کردند .محمود واعظی
رئیسدفتررئیسجمهورهمدریادداشتیتأکید

سرنختازهظریفدربارهحملهبهسابیتی

حمله به نفتکش ایرانی توسط یک یا چند دولت انجام شده است
وزیر امور خارجه افزود :حمله به نفتکش ایرانی
اقدامی پیچیده بوده که حامی دولتی داشته و
اقدامی دولتی بوده است.ظریف همچنین در
پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا سفر محرمانه
برادر ولیعهد امارات به ایران صحت دارد یا خیر،
تصریح کرد :دربــاره این ادعا تحقیق کرده ام و
چنینخبریصحتندارد.

▪ا لمیادین :انفجار نفتکش ایرانی نشان
دهنده کالفگی محور محاصره ایران است

در همین حال پایگاه خبری المیادین هم در
گزارشی درخصوص انفجار در نفتکش ایرانی
سابیتی نوشت :از نظر مکانی ،ایــن حادثه
در آبهــای دریــای ســرخ ،نزدیک شهر جده
عربستان سعودی اتفاق افتاد .داللت مکانی
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کــرد :بــازداشــت روحا ...زم در حالی که تحت
حمایت سرویسهای اطالعاتی غرب خودش را
در مصونیت کامل میدانست ،نشان از اشراف
اطالعاتی و توان امنیتی سپاه پاسداران دارد.
وی افــزود :این عملیات بعد از سرنگونی پهپاد
آمریکایی بیش از هر چیز قدرت و توان ایران را
در دو مصاف نظامی و اطالعاتی-امنیتی به رخ
دنیا کشید تا بدانند خوابهای شومشان برای
ایران عزیز ،هیچگاه تعبیر نخواهد شد .نیروی
انتظامی،رئیسدیوانعدالتاداری،بنیادحفظ
آثارونشرارزشهایدفاعمقدس،سازمانبسیج
مستضعفین ،رئیس سازمان پدافند غیرعامل،
دبیر ستاد مــبــارزه با مــوادمــخــدر ،حــزب ندای
ایرانیان ،کانون دانشگاهیان ایران اسالمی و...
همدرپیامهایخودازدستگیریعنصررسانهای
ضدانقالبتجلیلکردند.
▪تحمیلاقتداراطالعاتیایرانبهسرویسهای
جاسوسیآمریکا،رژیمصهیونیستیوفرانسه

ســرلــشــکــر مــحــمــد بــاقــری رئــیــس ســتــادکــل
نیروهای مسلح هم در پیامی با «موفق ،حرفه
ای و شگفت انگیز» خواندن فریب و غافلگیری
و ش کار سرشبکه کانال آمدنیوز تأکید کرد
که ایــن اقـــدام« ،اقــتــدار اطالعاتی جمهوری
اسالمی ایــران را به سرویس هــای اطالعاتی
دشمن به ویژه سازمان های جاسوسی آمریکا،
رژیــم صهیونیستی و فرانسه و برخی دیگر از
کشورهای اروپایی و منطقه طی یک عملیات
اطالعاتی پیچیده ،حرفه ای و نوآورانه تحمیل
کرد و بیانگر تیزهوشی ،اخالص ،تدبیر ،توکل
،صبر و عقالنیت راهبردی در به کارگیری روش
های نوین و ابزارهای مدرن صحنه اطالعات و
عملیات است».
و در کنار آن ،نزدیکی حادثه به عربستان،
حکایت از آن دارد که آ بهای دریای سرخ،
ت بدیل به محل تمرکز آمریکا و اسرائیل و
تالشهای دایمی آنها برای مقابله با حضور
ایران شده است.
المیادین با اشاره به این که انفجار نفتکش
ایرانی نشان دهنده کالفگی محور محاصره
ایـــران بــه رهــبــری واشنگتن اســت ،افــزود:
حرکت نفتکشهای ایرانی در دریاهای بین
المللی ،به معنای شکست مفتضحانه سیاست
تحریمهای واشنگتن است.
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احزاب

ابتکار:اصالحطلبانبازهمبهسمت
ائتالفانتخاباتیخواهندرفت

انتشار خبر نشست اخیر مجمع روحانیون مبارز
و شورای عالی سیاست گذاری درحالی بود که
اخبار متفاوتی از آن به بیرون درز کرد .اما آن چه
بیش از هرموضوعی مورد توجه قرار گرفت نحوه
ورود اصالح طلبان به انتخابات بود .بنا به گفته
چهره های نزدیک به این دو تشکل ،خروجی این
نشست حضور اصالح طلبان در انتخابات آینده
مجلس فقط با کاندیداهایی که اصــاح طلب
باشند بوده است.این درحالی است که معصومه
ابتکار معتقد است اصالح طلبان در نهایت باید
به سمت ائتالف پیش بروند.این چهره سیاسی
اصالح طلب و معاون روحانی که با خبرآنالین
گفت وگو می کرد ،اظهار کرد :وقتی تصمیمی به
صورت جمعی گرفته میشود یعنی تصمیم آخر و
نهایی گرفته شده منتها نکته جالب این است که
امروز بسیاری از نیروهای صرفا اصالح طلب با
جریان اعتدال همگرایی زیادی دارند.وی افزود:
ما در نهایت باز هم به سمت ائتالف خواهیم رفت
به دلیل واقعیت ها ،شرایط و محدودیتهایی که
اعمال میشود ،باید بپذیریم که واقعیتها در
صحنه عمل چیز دیگری است؛ با همه این اوصاف
نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت این است
که باید کماکان در انتخاب هایمان دقت کنیم تا
بهترین انتخاب ها را داشته باشیم .ابتکار در عین
حال تاکید کرد :خود ارزیابی ،خوداصالحی و
بازگشت به مبانی ،یکی از مسائل مهمی است که
جریان اصالحات نمی تواند آن را نادیده بگیرد.
در همین حال یک عضو شورای سیاست گذاری
اصال حطلبان در گفت وگو با ایسنا با اشــاره به
ا ق ــدام اصال حطلبان بــرای تصویب آییننامه
تشکیل ستاد انتخاباتی شورای سیاست گذاری
اصالحطلبان اظهار کرد :هنوز این ستاد تشکیل
نشده است تا برای آن رئیس انتخاب شود .جواد
امام ادامه داد :هنوز هیچ بحثی درباره انتخاب
رئیس ستاد انتخابات مطرح نیست البته مرعشی
از گزینههای مطرح میتواند باشد و اگــر وی
این مسئولیت را بپذیرد ،اصال حطلبان از وی
استقبال می کنند.

