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ویژه های خراسان

دولت پیگیر افزایش باران با
کمک یونیزاسیون جو
بر اساس ابالغیه روزهای اخیر یک مقام مسئول
در نهاد ریاست جمهوری به تعدادی از سازمان
ها و وزارتخانه های دولتی همچون وزارت دفاع،
سازمان انــرژی اتمی ،معاونت علمی ریاست
جمهوری و وزارت نیرو ،مقرر شده با توجه به
پیشنهادهای ارائــه شده برای یونیزاسیون جو
پایین که قــرار اســت به کمک افزایش نــزوالت
جــوی در برخی مناطق کشور بیاید ،دستگاه
های مربوط در اسرع وقت راجع به اعالم نظرات
و پیشنهادهای خود درباره اثرات مثبت و منفی
این روش بر سالمت انسانی و محیط زیست کشور
اقدام کنند.

ذره بین نهادهای نظارتی روی
واردات «سایر»
یک نهاد نظارتی در نامه جدید خود به تعدادی
از سازمان ها و دستگاه های مرتبط با موضوع
واردات کاال به کشور ،از آن ها خواسته است با
توجه به وصول گزارش هایی در خصوص واردات
میزان قابل توجهی محصوالت ذیل عنوان «سایر»
در تعرفه های واردات ،ضمن تهیه گزارش درباره
میزان و ارزش واردات با عنوان این تعرفه ،در
خصوص این موضوع حساسیت الزم را داشته
باشند چراکه قرار گرفتن ذیل عنوان سایر ،باعث
دریافت هزینه های ارزی متفاوت از واردکننده
می شود.

چهره ها و گفته ها

سقوطهیبتدالر
حجتاالسالمحاجیصادقینمایندهولیفقیهدر
سپاه:درزمانمذاکرهولبخندها وهرگزثباتدالر
نداشتیم اما همان روزی
کهاینبچههایانقالبی
الهی پهپاد آمریکایی را
زدند هیبت دالر سقوط
کرد/.الف
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ناگفتههاازنقشارتشدرسرنگونیپهپادآمریکایی

فرمانده ارتش :برخی اقدامات اخیر ارتش به دالیل امنیتی و مالحظات
اطالعاتیمنعکسنشد
همزمانباآنکهفرماندهکلارتش ازمنعکسنشدن
برخی اقدامات این نیرو به دلیل مالحظات امنیتی
سخن گفت ،معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند
هوایی ارتش نیز تأکید کرد که در جریان سرنگون
کردنپهپادآمریکایی«گلوبالهاوک»،ایننیرونقش
داشته است .به گزارش تسنیم ،امیر سرلشکر سید
عبدالرحیمموسویدرمراسمقدردانیازرزمندگان
ارتشکهدرماموریتهایاخیراطالعاتیوعملیاتی
حوزههای پدافند هوایی ،دریایی ،هوایی و زمینی
تاثیرگذاربودند،باتأکیدبراینکه،شرایطمطلوبو
امنیت و آرامش حاکم بر مرزهای میهن اسالمی ،در
سایه مجاهدتهای مخلصانه و بیریای رزمندگان
به دست آمده است ،افــزود :برخی اقدامات اخیر
ارتشبهدالیلخاصامنیتیومالحظاتاطالعاتی
منعکس نشد که برای حفظ مصالح نظام ،این روند
در برخی اقدامات مهم و محرمانه ادامــه خواهد
داشت .وی ضمن قدردانی از آحاد رزمندگان ارتش
که به دور از تبلیغات و در عین حال مقتدرانه تالش
میکنند ،تصریح کرد :اگر چه رسانهها در تبیین و
تبلیغ خدمات بخشهای مختلف موثرند ،لیکن در
حالی که بسیاری از اقدامات و خدمات به هر دلیلی
مطرح نشود ،یا امکان و میل به رســانـهای کردن
آنها وجود نداشته باشد ،در صورتی که برای خدا و
صادقانهباشد،خداوندبهبهتریننحوجبرانخواهد
کرد .امیر سرلشکر موسوی با بیان این که کارهای
بزرگدرگمنامیوبدونتبلیغاتارزشمندترندوراز
محبوبیت و مقبولیت برخی اقدامات نیز در همین
خدمتصادقانهوخالصانهوبهدورازتبلیغاتاست،
افزود :ما به عنوان سربازان ایران سربلند اسالمی،
تنها باید به تکلیف و وظیفه خودمان در دفاع از این
نظام،کشور،استقاللوتمامیتارضیآنبیندیشیم
و برابر رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی و
فرماندهیکلقوا،ایمانداشتهباشیمخداوندناظر
و واقف به امور ماست و این خود بزرگ ترین پاداش
است.
▪ماموریتهایمابرایدیدهشدننیست

همچنین در ویدئویی که از صحبت های فرمانده
ارتش روز گذشته منتشر شد ،وی با بیان این که «بنا
به یک مصلحت باالتری این کار بزرگ هیچ جا گفته
نشد» اظهارکرد :در هیچ رسانه ای هم آن طور که

بایدوشایدانعکاسپیدانکردوخبمردمهممتوجه
نشدند ،البته حضرت آقا به صورت کامل در جریان
بودند و خداوند هم ناظر و واقف به این کار هست و
همینهمبرایهمهمادرواقعباالترینپاداشاست.
وی با تاکید بر این که «ماموریت های ما برای دیده
شدن نیست» ،افزود :ما قرار است تکلیف و وظیفه
خودراکهدفاعازنظامواستقاللکشورومردماست
انجام دهیم ،اگر همین کار را انجام دهیم یعنی به
تکلیف خود عمل کرده ایم .فرمانده ارتش تاکید
کرد:همینکهدشمندردسیلیمارارویصورتش
احساس کند برای ما کفایت می کند و قرار نیست
جایدیگریدربارهآنزیادصحبتشود.
▪نقشارتشدرانهدامپهپادآمریکایی

در همین باره امیر سرتیپ ابوالفضل سپهری راد
معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی ارتش
در گفت و گو با دفاع پرس درباره اقدامات این نیرو
برای مقابله با تهدیدهای خارجی گفت :هر اقدام
پدافند از قبیل کشف ،شناسایی ،اخطار ،رهگیری،
درگیری یا انهدام هرگونه اهداف و تهدیدات هوا
فضایی توسط هر نیروی یگان قطع ًا ماحصل یک
مجموعه اقدامات پیشنیاز است که همگی در
کنترل شبکه یکپارچه و تحت فرماندهی این شبکه
پیشرفته و پیچیده پدافند هوایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران انجام میشود که ازجمله میتوان
به مشارکت در عملیات دستگیری «عبدالمالک
ریگی» در اسفند  ،۸۸انــهــدام پهپاد «هرمس»
اسرائیل در شهریور  ،۹۰فــرود «آر کیو »۱۷۰
در اسفند  ،۹۰فــرود اجباری هواپیمای ائتالف
«ایساف» در بندرعباس در شهریور  ،۹۳مدیریت
صحنه هوایی دستگیری ملوانان آمریکایی در
دیمــاه  ۹۴و همچنین سرنگونی پهپاد «گلوبال
هاوک» آمریکا اشاره کرد.

پاسخ وزیر اطالعات به سواالت
نمایندگان درباره مازیار ابراهیمی
روز گذشته وزیــر اطالعات بــرای پاسخ
گویی به سواالت چهار تن از نمایندگان
در کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس حضور یافت .بخشی از
توضیحات وزیر اطالعات درباره موضوع
مازیار ابراهیمی بود که پیشتر به عنوان
متهم بــه تــرور دانشمندان هسته ای
مستندی از وی پخش شده بود .براساس
گزارشباشگاهخبرنگاران،محمدمهدی
برومندی نایب رئیس کمیسیون امنیت
ملی مجلس در تشریح نشست این
کمیسیون گفت :محمود صــادقــی و
مصطفی کواکبیان نمایندگان تهران،
جاسمی نماینده کرمانشاه و حسینی کیا
نماینده سنقر سواالتی را درباره مباحث
مختلف از وزیر مطرح کردند .برومندی
ادامــه داد :وزیــر اطــاعــات به ســواالت
پاسخ داد که جاسمی و حسینی کیا از
پاسخهای علوی قانع شدند ،اما دیگر
نمایندگان قانع نشدند ،بنابراین قرار
شد کار کارشناسی بیشتری در وزارت
اطالعات روی مباحث مطرح شده  ،انجام
شود.
▪ادعـــای صــادقــی دربـــاره پرداخت
4میلیاردبهمتهمانبیگناهیکپرونده

در همین حال به گزارش ایرنا ،محمود
صادقی در خصوص سوال خود درباره
پــرونــده تــرور دانشمندان هستهای و

ادعاهای اخیر مازیار ابراهیمی که پیش
از این اعترافاتش در صدا و سیما به عنوان
عامل این ترورها اعالم شده بود ،نوشت:
پرسش و پاسخها بیش از  ۴۰دقیقه
طــول کشید .بهعلت کمبود وقــت قرار
شد توضیحات تکمیلی ظــرف یک ماه
آینده به این جانب ارائــه شــود .صادقی
در ادامــه مدعی شد :بنابر اظهار علوی
کارشناسان واجا درباره دخالت متهمان
در ترورها اختالف داشتهاند که پس از
ی کارشناسی معاون حفاظت واجا
بررس 
عدم انتساب اتهام به آن ها محرز شده
است .نماینده تهران در ادامه به نقل از
وزیر اطالعات ادعا کرد :متهمان  ۵۳نفر
بودهاند و پس از احراز بیگناهی آن ها
چهار میلیارد تومان بابت جبران خسارت
به آن ها پرداخت شــده اســت .آن گونه
که صادقی توضیح داده است ،براساس
گفت ه وزیر واجا ،عامل ترور شهید مسعود
علیمحمدی ،مجید جمالی فشی بوده
و ارتکاب ترور توسط او محرز و به همین
دلیلاومحکومبهاعدامشدهوحکماعدام
او اجرا شده است« .صادقی همچنین در
گفت و گو با ایلنا مدعی شد :درواقع به
طور سربسته اعالم شد کسانی که در این
قضیهدخالتداشتنداالندیگردروزارت
اطالعات نیستند و این که چه برخوردی
با آنها شده باید در پیگیری بعدیمان
روشن شود».

خارج از دستور
محمد اکبری

info@khorasannews.com

انتقاد یک نماینده از چهارشنبه های
تعطیل بهارستان
عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس
در تــذکــری شفاهی تصمیم مجلس دربــاره
تعطیلی صحن در روزهای چهارشنبه را موجب
وهن قوه مققنه دانست و خطاب به هیئت رئیسه
گفت :با چه اجــاز های چهارشنبهها را تعطیل
کــرد هایــد؟ وی گفت :مجلس چهارشنبهها را
تعطیل کرده که ما به حوزه های انتخابیه برویم
تا نماینده شویم؟ االن هم نماینده هستیم .این
درست نبود .هر چه به پایان عمر مجلس دهم
میرسیم باید برای قانون گذاری و نظارت بیشتر
وقت بگذاریم.

قدردانی 150نفر از نمایندگان از
رئیس جمهور
 150نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی
طی نامه ای از مواضع رئیس جمهور برای مذاکره
نکردن با آمریکا قدردانی کردند .در متن این
بیانیه خطاب به روحانی آمــده اســت :مواضع
اخیر جناب عالی در رد مذاکره پیش از آن که نوع
مطالب منتشر شده قبلی دغدغه جدی در دل
دلسوزان نظام اسالمی به وجود آورده بود و باعث
به وجود آمدن امید واهی غربیها شد؛ بنابراین
از مواضع اخیر شما قدردانی کرده و امید راسخ
داریم در این مسیر مهم و سرنوشتساز همچنان
در راه امام راحل و رهبری ثابتقدم و استوار
باشید.

پایان مجلس کاغذی؛ از اول مهر
بــه گفته ابوالفضل ابــوتــرابــی نماینده مــردم
نجفآباد در مجلس شورای اسالمی براساس
طرحی که به صورت دایم اجرایی خواهد شد
مکاتبات مجلس از ابــتــدای مهر مــاه امسال
الکترونیکی میشود و به ایــن وسیله کاغذ
به طــور کل از مکاتبات در قــوه مقننه حذف
خواهد شد.

یاهونیوز از نقش دستگاه اطالعاتی هلند در خرابکاری در برنامه هسته ای ایران خبرداد

ادعاهایجدیددرباره«استاکسنت»

عاجزازپاسخ!
احسان شریعتی استاد دانشگاه :متاسفانه
اصالحطلبان درون قدرت هیچ چشمانداز جد 
ی
ارائه ندادهاند و اگر چند سوال
اساسی و استراتژیک از
بسیاری از آن ها شود،
گــــاه از پ ــاس ــخ عــاجــز
میمانند/ .جماران

خبر

قانونگذارآمریکایی:طرحجلوگیریاز
جنگباایرانبهقانونتبدیلمیشود
فارس -رو کانا ،قانون گذار مجلس نمایندگان
آمریکا حدود دو ماه پیش طرحی را که خواستار
جلوگیری از اعالن جنگ توسط ترامپ علیه ایران
است ،تدوین کرده و خواستار رأیگیری بر سر آن
برای اضافه شدن متن الیحه بودجه دفاعی آمریکا
شد.با این حال طرح کانا برای تبدیل شدن به
قانون در هالهای از ابهام قرار گرفت ،زیرا مجلس
سنا در تصویب این طرح ناکام مانده بود.

وب ســایــت خــبــری «یــاهــو نــیــوز» در گــزارش
مفصلی که روز دوشنبه دوم سپتامبر منتشر
کــرد جزئیات تــازه ای از چگونگی نصب و
حمالت با ویروس استاکسنت که برای آسیب
رســانــدن به تاسیسات اتمی ایــران طراحی
شده بود ،ارائــه کرد .به گــزارش عصر ایران،
استاکسنت یــک بــدافــزار ساخت آمریکا و
اســرائــیــل بــود کــه در ســال  ۱۳۸۹بــا آن به
تاسیسات هستهای ایران حمله شد .یاهو نیوز
در این گزارش سعی می کند به این سوال پاسخ
دهد که آمریکا و اسرائیل چگونه این بدافزار
را در سیستم های به شدت امن غنی سازی
اورانیوم ایران نصب کردند .این گزارش می
نویسد« :عامل آن حرکت نفوذی ،که موجودیت
و نقش او قبال گــزارش نشده بــود ،یک مهره
دستگاه های اطالعاتی هلند در داخل ایران
بود که به درخواست سیا و موساد ،سازمان
های اطالعاتی آمریکا و اسرائیل ،استخدام
شده بود»« .به گفته چهار منبع آگاه اطالعاتی،
یک مهندس ایرانی که دستگاه اطالعاتی هلند
موسوم به ایآیویدی را اجیر کرده بود ،داده
های حساسی که به آمریکایی ها کمک کرد
این بدافزار را وارد سیستم های نطنز کنند
جمع آوری کرد و همین مهره بود که سپس
دسترسی الزم برای وارد کردن استاکسنت
به آن سیستم ها به وسیله یک حافظه فلش را
فراهم کرد».
به گــزارش یاهو نیوز ،سیا و موساد در سال
 ۲۰۰۴از هلند خواستند بــرای دسترسی

به نطنز به آن ها کمک کند و این شخص که
مهندس مکانیک بود در نهایت در سال ۲۰۰۷
استاکسنت را وارد سیستم های دیجیتال
نطنز کــرد .او بــرای شرکتی صــوری کــار می
کرد که در نطنز پــروژه داشــت .سیا ،موساد و
ایآیویدی هیچ یک به سواالت یاهو نیوز در
این باره پاسخ ندادهاند .منابع آگاه به یاهو نیوز
گفته اند که آمریکا و اسرائیل در این عملیات
از کمک سه کشور دیگر شامل هلند و آلمان
برخوردار بودند؛ تصور می شود کشور دیگر
فرانسه بوده باشد هرچند دستگاه اطالعاتی
بریتانیا هم در آن نقش داشت.
▪واکنش وزارت خارجه به احتمال مشارکت
سرویس امنیتی هلند در خرابکاری هستهای

در همین باره سید عباس موسوی سخنگوی

وزارت امور خارجه در واکنش به خبر منتشر
شده در خصوص احتمال مشارکت سرویس
امنیتی هلند در خرابکاری سایت هستهای
نطنز از طریق ویروس استاکس نت اظهار کرد:
این خبر با دقت از سوی وزارت امورخارجه و
سفارت کشورمان در هلند در دست بررسی
است .موسوی افزود :در همین باره نیز صبح
روزگذشته (۱۲شهریور) رئیس اداره اول غرب
اروپای وزارت امورخارجه در مالقات با معاون
مدیر کل سیاسی وزارت خارجه هلند که در
سفر از قبل تنظیم شده در تهران به سر می برد
مراتب نگرانی و حساسیت جمهوری اسالمی
را با هیئت هلندی و سفیر این کشور در تهران
مطرح و هیئت هلندی در پاسخ اظهار کرده
است که موضوع را به دولت متبوع خود منعکس
خواهد کرد.

طرحانتزاعسازمانزندانهاازقوهقضاییهاعالموصولشد
انوار -علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه
مجلس اعالم کرد :طرح انتزاع سازمان زندان ها
از قوه قضاییه و الحاق به وزارت کشور به صورت
عادیاعالموصولشد.دراینبارهمحمدعلیپور
مختاردرگفتوگوباخراسان بااشارهبهاینکهاین
طرحازسوی کمیسیونحقوقیوقضاییمجلس
تهیهنشدهاست،گفت :توجیهطراحانایناست
کهامورمربوطبهسازمانزندانهااداریاستوبا
انتزاع سازمان زندان ها باری از دوش قوه قضاییه
برداشتهخواهدشد.اینعضوکمیسیونحقوقی
وقضایی مجلساضافهکرد:ایندرحالیاستکه
قوه قضاییه توجیه طراحان را قبول ندارد و تاکید

داردکهامورمربوطبهزندانوفردزندانیقضایی
است.پورمختارمعتقداست:اینطرحناپختهاست
و نیاز به بحث و بررسی زیادی دارد .نماینده بهار و

کبودر آهنگ همچنین گفت :از آن جایی که این
طرحبهصورتعادیاعالموصولشده بعیداست
که به این زودی ها و در این مجلس در دستورکار
کمیسیونحقوقیوقضاییقراربگیرد.درهمین
حال اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانها و
اقداماتتامینیوتربیتی،جداکردناینسازمان
ازقوهقضاییهوالحاقآنبهزیرمجموعهدولتوقوه
مجریهراخالفقانوناساسیواستقاللقوااعالم
کردهودربرابرآنموضعگرفتهبود.بهگزارشایرنا
ویگفتهبودزندانبخشیازفراینداجرایاحکام
کیفری است و زنــدان را می تــوان مصداق بارز
اجرایاحکامکیفریدانست.

