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حمله سایبری گســترده به سامانه 
هوشمند ســوخت و هک شدن برخی 
بیلبوردهای دیجیتال در شهر اصفهان 
یک بار دیگر توجه ها را به وضعیت امنیتی، 
اطالعاتی کشور جلب کرد. روز گذشته دو 
نماینده مجلس نسبت به امنیت کشور 
هشــدار دادند و رئیس جمهور که برای 
پیگیری مشکالت بوجود آمده در سامانه 
سوخت به وزارت نفت رفته بود، گفت: این 
حمله سایبری نه اولین بار است نه آخرین 
بار؛ خودتان را برای پیشــگیری و مقابله 

آماده و ایمن کنید.
پنج حمله سایبری در یک سال

ابراهیم رئیسی درست گفته این اولین 
حمله سایبری نبوده است؛ حمله سایبری 
به سامانه هوشمند سوخت، که روز سه 
شنبه اتفاق افتاد پنجمین حمله سایبری 
تنها در یکسال گذشته بوده است. حمالت 
موفقی از هکرها که به اطالعات امنیتی 
دسترسی یافته و ضرباتی را وارد کرده اند. 
پیش از آن در مهرماه ســال99 سامانه 
گمرک شهید رجایی با اختالل مواجه 
شد که در نتیجه آن فرایند ترخیص کاال به 
مشکل برخورد. پس از آن مرکز مدیریت 
امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای 
رایانه ای این حمله سایبری را تایید کرد. 
در26 اســفند 99 حمله گسترده ای به 
دیتاسنترهای شرکت ابرآروان که میزبان 
تعداد زیادی از ســایت های مهم ایرانی 

است، رخ داد. در نتیجه این حمله سایبری 
این سایت ها برای چندین روز از دسترس 
خارج شدند. حمله سایبری به وزارت راه و 
شهرسازی نیز در 18 تیر 1400 اتفاق افتاد. 
کارمندان راه آهن ناگهان با پیامی عجیب 
روی صفحه مانیتورهای خود مواجه شدند 
که نشان از حمله سایبری به سیستم های 
شرکت راه آهن داشت. بعدا مشخص شد 
کل سامانه های وزارت راه و شهرسازی 
با اختالل مواجه شده است. تا جایی که 
سامانه ثبت نام طرح ملی مسکن، وام و 
ودیعه مسکن بیش از یک ماه با مشکل 

مواجه شد.
اما اول شــهریور ماه امســال برخی 
رسانه های خارجی اعالم کردند، گروهی 
که خود را عدالت علــی معرفی کرده اند 
فیلم های دوربین مدار بسته زندان اوین را 
برای شان ارسال کرده است. این گروه برای 
یک هفته هر روز ویدئوها و اسناد جدیدی از 
فضاهای داخل زندان اوین منتشر می کرد 
که واکنش های بسیاری را بدنبال داشت. 
رئیس قوه قضاییه نسبت به این موضوع 
واکنش نشان داد و دادستان کل کشور 
مامور شد به موضوع زندان اوین با اولویت 

رسیدگی کند.
آنچه حمله سایبری به سامانه سوخت 
هوشــمند را از حمالت پیشین متمایز 
ساخته شاید گستردگی آن از یک سو و 
دربرگیری مستقیم شهروندان با تجربه 
کردن حمله سایبری بوده است. در موارد 
پیشین اینگونه بصورت گسترده مردم 

در ارتباط مستقیم با حمله سایبری قرار 
نگرفته بودند. در همین خصوص مسعود 
رضایی، مدیر سامانه هوشمند شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران تایید کرده 
که تاکنون سه تا چهار بار دیگر این سیستم 
هدف حمله سایبری قرار گرفته اما چون 
ساعات حمله بامداد بوده، آنها توانسته اند تا 
صبح مشکل را حل کنند. اما به گفته او  این 
دفعه اختالل در نظام توزیع سوخت ظهر 

اتفاق افتاد و مشکالتی را به وجود آورد. 
هشدارها درباره آلودگی امنیتی

اما این همه ماجرا نبوده است. آنچه 
پیش از این موجب نگرانی درباره ضعف 
سیستم های امنیتی اطالعاتی کشور شده 
و انتقاداتی را به دنبال داشته، ترور شهید 
محسن فخری زاده و حمله به تاسیسات 

هسته ای نطنز بوده است.
محسن رضایی که در آن زمان دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، حادثه 
نطنز را رخدادی حیثیتی برای کشــور 
دانست و گفت: کشــور به طور گسترده 
یک آلودگی امنیتی پیدا کرده اســت و 
نمونه آن این است که کمتر از یک سال، 
ســه رویداد امنیتی اتفاق افتاده است؛ 
دو انفجار و یک ترور. محســن رضایی 
آن زمان گفت که از اسناد به کلی سری 
هسته ای ما سرقت شده است و قبل از آن 
چند ریزپرنده مشکوک آمدند و کارهایی 
انجام دادند. پس معلوم اســت آلودگی 
امنیتی پیدا کرده ایم و سالم سازی امنیتی 
باید یکی از برنامه های مهم دولت آینده 

باشد که آن را در تمام رده ها، وزارتخانه ها 
و جاهای حساس انجام دهد و این موارد 
مشکوکی که وجود دارد و منابع نفوذی 
احتمالی را پاکسازی کند.این هشدارها 
به شکل صریح تری در سخنان محمود 
احمدی نژاد مطرح شــد که انتقاداتی را 
در پی داشت.اکنون یک بار دیگر با حمله 
سایبری به ســامانه هوشمند سوخت 
توجه ها به این ضعف هــای اطالعاتی، 
امنیتی جلب شده است. مجتبی توانگر، 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان 
اینکه اطالعات نگران کننده ای از وضعیت 
امنیت اطالعات کشور به گوش می رسد، 
گفته است: اینترنت را رها کنید و به امنیت 
کشور برسید. رئیس کمیته اقتصاد انرژی 
مجلس در توئیتر در یک رشــته توئیت 
نوشــت: اطالعات نگران کننــده ای از 
وضعیت امنیت اطالعات کشور به گوش 
می رسد، شایع است که زیرساخت انتقال 
داده های چند ســامانه حیاتی کشور بر 
روی   ماهواره یکــی از رقبای منطقه ای 
قرار دارد. سهل انگاری، غفلت یا نفوذ در 
 حفاظت سایبری  کشور باید ریشه یابی 

و رفع شود.          
این نماینده مجلس نوشت:در شرایطی 
که ســامانه های حیاتی کشور روی وب 
یا اینترنت نیستند برخی افراد با اغراض 
نامعلوم دغدغه ای بجز محدودســازی  
دسترسی و استفاده مردم و کسب وکارها 
از اینترنت ندارند و با طرح موضوعاتی مثل 
 پهنای باند  خارجی آدرس غلط مخابره 
می کنند. اینترنت را رها کنید و به امنیت 

کشور برسید.     
اشاره توانگر به حمله سایبری روز سه 
شنبه به زیرساخت های سامانه هوشمند 
سوخت است که علی رغم اینکه سامانه به 
اینترنت متصل نبوده و در بستر یک شبکه 
داخلی فعالیت می کند مورد حمله قرار 

گرفته است.
از ســوی دیگر یک عضو کمیسیون 
انرژی مجلس در توئیتی نوشت: شبکه 
جاسوسی در وزارت نفت را می بایستی 
جــدی گرفت چراکه شــاید تهدیدات 
باالتری در راه باشــد. هادی بیگی نژاد، 
نماینده مالیر در مجلس نیز در صفحه 
شخصی خود در توئیتر، نوشت :لو دادن 
کشتی های نفتکش در شرایط دور زدن 
تحریم ها، حمله به مرکز مدیریت سوخت 

کشور و حواشی متعددی که برای پرسنل 
زحمت کش وزارت نفــت رخ می دهد، 
بیانگر این است که شبکه  جاسوسی در 
وزارت نفت را می بایست جدی گرفت. 

شاید تهدیدات باالتری در راه باشد.
 تحلیل رسانه اسرائیلی

 از حمله سایبری
یک رسانه اسرائیلی در گزارشی درباره 
مشکل ایجاد شده در جایگاه های سوخت 
در ایران مدعی شد که احتمال دارد یک 
کشور پشت این ماجرا قرار داشته باشد 
.به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه تایمز 
آو اسرائیل، شــبکه عبری زبان کان در 
گزارشی به مشکل ایجاد شــده در ارائه 
ســوخت در برخی جایگاه های سوخت 
بنزین در ایران در روز سه شنبه پرداخت 
و آن را یک حمله سایبری بسیار جدی 
توصیف و تصریح کــرد که احتماال یک 
سازمان با قابلیت های تهاجمی باال پشت 
پرده این حمله قرار داشته است. این شبکه 
صهیونیستی به نقل از کارشناسان حوزه 
سایبری گزارش داد: این هکرها کودک 
نیستند. آنها هکرهای حرفه ای هستند. 
بعید نیست که یک دولت )کشور( پشت 

پرده این حمله قرار داشته باشد.
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای 
عالی فضای مجازی نیز با بیان این که حمله 
سایبری به جایگاه های سوخت رسانی 
توسط یک کشــور خارجی انجام شده، 
گفت: با تمهیداتی کــه از قبل از لحاظ 
امنیتی در نظر گرفته شده بود، به هیچ 
وجه به اطالعات سهمیه مردم لطمه ای 
وارد نشده و فقط در نظام خدمت رسانی 

اختالل ایجاد شده است.
این موضوعی است که سردار سرتیپ 
غالمرضا جاللــی نیز به آن اشــاره و در 
جمع خبرنگاران اعالم کرده است: بین 
مخاطرات، اختالالت و حمله تفاوت هایی 
وجود دارد، درباره این حادثه نتیجه قطعی 
را پس از بررسی قفل های امنیتی سامانه 
اعالم خواهیــم کرد. اما حمله و منشــا 
بیرونی جزو احتماالت قوی بوده که در 

حال بررسی است .وی همچنین گفته 
متاسفانه دولت قبل در امنیت سایبری 
سهل انگاری داشت و با ناهماهنگی  در 
امر اجرا در زمینه های مختلف، نکاتی را 
که در این زمینه به آنها تذکر داده می شد، 
اجرا نکرد .در حادثه دیروز از محل آسیب 
پذیری هایی که قبال کشف کرده و کتبا 
اعالم کرده بودیم تا برطرف شود، آسیب 
خوردیم.ســردار جاللی با بیان این که 
بررســی ها در موضوع سامانه هوشمند 
سوخت تکمیل شده است، افزود: نتایج 
گزارش خود را درباره کسانی که ترک فعل 
کردند به مراکز  قضایی ارسال می کنیم. 
عبدالعلی رحیمی مظفــری، نماینده 
مجلس اما  با رد احتمال نقش کشورهای 
خارجی در ایجاد خرابکاری به ایلنا گفته 
ذکر این نکته ضروری است که سیستم 
بنزین و جایگاه های سوخت در بستری 
نیست که از بیرون بتواند توسط افراد هک 
شود.علی رغم این اختالف نظر بررسی ها 
درباره این حمله ســایبری ادامه دارد و 
سازمان پدافند غیرعامل کشور اعالم کرده 
است: تیم ویژه تحقیقات پدافند سایبری با 
در نظر گرفتن تمامی احتماالت، درحال 
تکمیل شواهد فارنزیک منشا اختالل 
سایبری می باشد که با توجه به حساسیت 
و تخصصی بودن موضوع نتایج آن پس از 

تکمیل اطالع رسانی می شود.

افزایش نگرانی ها و هشدارها نسبت به وضعیت امنیتی، اطالعاتی کشور؛

حمالت سایبری از خارج یا نشت اطالعات از داخل؟

دیپلماسی

سرانجام روز گذشته در قفل مذاکرات کلیدی 
چرخید و علی باقری معاون سیاســی وزیر امور 
خارجه کشورمان همان طور که وعده اش را داده بود 
با انریکه مورا هماهنگ کننده کمیسیون مشترک 

برجام در مقر اتحادیه اروپا دیدار کرد.
دیداری که اگرچه پشــت درهای بسته و در 
ســاختمان اتحادیه اروپا انجام شــد و محتوای 
آن به طور کامل در اختیار رســانه ها قرار نگرفت 

اما توئیت های مقامــات دیدارکننده حکایت از 
چرخیدن کلید در قفل مذاکرات دارد.

آن طور که در ســاعات پایانی دیروز باقری با 
اشاره به دیدارش با هماهنگ کننده کمیسیون 
مشترک برجام در این ارتباط در حساب توییترش 
نوشــت خبر از توافقی ابتدایی داد و اعالم کرد: 
» گفتگویی جدی و سازنده با انریکه مورا در مورد 
عناصر ضروری مذاکرات موفق داشــتم. توافق 
کردیم  پیش  از پایان ماه نوامبر مذاکرات را شروع 

کنیم. تاریخ دقیق هفته بعد اعالم خواهد شد.«

هم چنین آن گونه که از توئیت روزهای قبل 
باقری برمی آید طی این گفت وگوها ایران تالش 
کرده است مذاکرات را به گونه ای سامان بدهد که 
تحریم های ظالمانه و غیرقانونی را به صورت کامل 
و مؤثر لغو و عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی 
با ایران را تضمین کند و البته ضمانت های معتبری 

برای عدم بدعهدی بیشتر به دست آورد.
بر همین مبنا هم معاون سیاســی وزیر امور 
خارجه پیش از این دیدار به صداوســیما درباره 
دیدارش توضیح داده بود که: »در پی آن هستیم 
زمینه های الزم و  مناســب برای شــکل گیری 
مذاکرات جدی جهت دستیابی به توافقی که نتیجه 

عملی در برداشته باشد را  ایجاد کنیم . «
باقری اما در این ســفر با یک مقام بلژیکی هم 
دیدار کرد و درباره آن در صفحه توییترش نوشت: 
»در یک روز شلوغ فعالیت دیپلماتیک در بروکسل، 

صبح زود با تئودورا گنتزیس، دبیرکل وزیر خارجه 
پادشاهی بلژیک، در کاخ اگمونت جلسه و صبحانه 
کاری داشتم و در مورد انبوهی از مسائل دوجانبه، 
افغانستان و سایر موضوعات بین المللی گفتگو 

کردیم.«
در پی این توئیت وزارت امور خارجه بلژیک 
هم در نوشته ای در حساب کاربری خود تأکید 
کرد: »بروکسل همچنان بر این باور است که 
برجام بهترین ابزار برای یک راه حل موردقبول 
دوجانبــه در جهت حل موضوع هســته ای 

)ایران( است.«
در همین حال اگرچه با توجه به مشخص شدن 
حدودی زمان مذاکرات حکایت از گشایش هایی 
درروند مذاکرات دارد اما ســایت فرارو به نقل از 
برخی رسانه های اروپایی نوشت که آن ها مدعی 
شــده اند »ایران دیدار با نمایندگان ســه کشور 

اروپایی )آلمان، انگلیس و فرانسه( در بروکسل را رد 
کرده است. « گرچه بالفاصله به نقل از یک منبع 
آگاه ایرانی این ادعا را تکذیب کرد و نوشــت که: 
»بر اساس گفته این منبع ایران برای گفت وگوی 
مستقیم با سه کشور اروپایِی برجام یعنی فرانسه، 
انگلستان و آلمان به صورت رسمی اعالم آمادگی 
و از آنان برای سفر به تهران و یا پایتخت های سه 
کشور دعوت کرده است که تاکنون پاسخی از طرف 

اروپایی داده نشده است.«
به این ترتیب به نظر می رسد در روند پرونده 
مذاکرات هســته ای ایرانی گامی به پیش نهاده 
شده و قفل مذاکرات می رود که باز شود؛ هرچند تا 
باز شدن کامل این قفل چند زمانه راه درازی باقی 
است اما باید صبر کرد و دید چرخش اول با اعالم 
زمان دقیق آغاز مذاکــرات در هفته آینده کلید 

خواهد خورد یا خیر؟

دیدار مثبت برجامی در مقر اتحادیه اروپا

 چرخش کلید در قفل مذاکرات 
باقری:مذاکراتپیشازپایاننوامبرآغازمیشود
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 با حمله سایبری به سامانه 
هوشمند سوخت یک بار 

دیگر توجه ها به ضعف های 
اطالعاتی، امنیتی کشور 
جلب شده است. مجتبی 
توانگر، عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس با ابراز 

نگرانی از این حمالت، گفته 
است: اینترنت را رها کنید و 

به امنیت کشور برسید

امیرعبداللهیان: 
 به زودی گفتگوها 

با ۴ به اضافه ۱را ازسرمی گیریم
وزیر خارجه گفت: بــه زودی درباره اینکه چه 
زمانی گفتگو با کشورهای چهار به عالوه یک از سر 

گرفته شود تصمیم گیری خواهد شد.
حســین امیرعبداللهیان در نشســت خبری 
دومین نشســت وزیران امور خارجه کشــورهای 
همسایه افغانستان به عالوه روسیه گفت مذاکرات 
هسته ای از دو هفته پیش در تهران بین علی باقری 
کنی معاون سیاســی وزیر خارجــه و انریکه مورا، 
نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات ایران با شش قدرت 
جهانی آغاز شده اســت و آقای باقری در بروکسل 

گفتگوها را ادامه می دهد.
وی تصریح کرد: ما نمی خواهیم از نقطه بن بست 
وارد مذاکرات وین شویم و فرمتی که در مذاکرات 

وین شکل گرفته را قبول داریم.
امیرعبداللهیان تاکید کرد: لغو کامل تحریم ها 
برای ایران اهمیت دارد نه صرف بازگشت کشورهای 

دیگر به برجام.
    

رایزنی مکرون با رئیس جمهور چین 
درباره ایران

دفتر ریاست جمهوری فرانســه اعالم کرد که 
امانوئل ماکرون رئیس جمهور این کشــور و شی 
جینپینگ رئیــس جمهور چین روز سه شــنبه 
گفت وگویــی تلفنی دربــاره موضوعاتی از جمله 
افغانستان و ایران داشته اند.به گزارش ایسنا، طبق 
بیانیه دفتر ریاســت جمهوری فرانسه، ماکرون بر 
ضرورت پایان بخشــیدن به آنچه که فعالیت های 
ناقض برجام از سوی ایران خوانده شده، تاکید کرد. 
ماکرون همچنین گفت که ایران باید همکاری کامل 

با آژانس بین المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد. 
    

 رد گزارش حقوق بشری 
سازمان ملل علیه ایران 

ســخنگوی وزارت امور خارجــه تاکید کرد: 
گزارش ارائه شده به نشست هفتاد و ششم مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد را مبتنی بر نگرش 
گزینشی و دارای اهداف سیاســی ارزیابی کرده 
و ادعاهای ســخیف و فاقد ارزش طرح شــده در 
این گزارش را مــردود و محکوم خواند.بهگزارش 
ایسنا، ســعید خطیب زاده در واکنش به گزارش 
گزارشــگر ویژه وضعیت حقوق بشــر جمهوری 
اســالمی ایران، با تأکید بر اینکــه این گزارش بر 
خالف اصول و معیارهای مندرج در قواعد حاکم بر 
کار گزارشگران از جمله لزوم دستیابی به حقایق از 
طریق اطالعات عینی و قابل اعتماد برآمده از منابع 
معتبر تهیه شده، تصریح کرد: این گزارش به هیچ 
وجه نمی تواند ارزیابی  واقعی و صحیح از وضعیت 

حقوق بشر در ایران ارائه دهد.
    

 سردار غیاثی فرمانده
 سپاه امام رضا)ع( شد

در حکمی از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، سردار سید هاشم غیاثی به سمت 
فرمانده سپاه امام رضا)ع( منصوب شد.به گزارش 
ایسنا در این مراســم با تقدیر از تالش های سردار 
نظری در مدت تصدی مسئولیت، با حکم  فرمانده 
کل سپاه ، سردار سرتیپ دوم پاسدار سیدهاشم 
غیاثی به سمت فرمانده سپاه امام رضا)ع( خراسان 
رضوی منصوب شد.ســردار نظری  با حکم وزیر 
کشــور به سمت اســتانداری خراســان رضوی 

منصوب شد.
    

۶ نماینده ایرانی در پارلمان 
جدید آلمان

شش نماینده پارلمان جدید آلمان ایرانی تبار 
هســتند، برخی در آلمان از والدینی که مهاجرت 
کرده اند متولد شــده اند، برخی نیــز قبل از ترک 
کشــور در ایران متولد شــده اند. برخی در احزاب 
خود جایگاه برجســته ای دارند که گاه در سیاست 
خارجی تخصــص دارند. پارلمان جدیــد با ۷۳6 
نماینده، بزرگترین مجلس در تاریخ وندســتاگ 
)پارلمان فدرال آلمان( خواهــد بود. همچنین با 
حدود 11 درصد یا دست کم 8۳ نماینده دو تباری، 
بیشترین تعداد نماینده با پیشینه مهاجرت را در 

تاریخ خود دارد.
    

 انتصابات
 درسازمان انرژی اتمی ایران

 معاون رییس جمهوری و رییس سازمان انرژی 
اتمی ایران در احکام جداگانه ای، محمدرضا کاردان 
و سید پژمان شیرمردی را به ترتیب به عنوان معاون 
سازمان و رییس مرکز نظام ایمنی هسته ای، و معاون 
سازمان و مدیر عامل شرکت توسعه کاربرد پرتو ها 

منصوب کرد.

روی موج کوتاه

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به برخی اخبار مبنی 
بر ثبت شکایت از حسن روحانی در قوه قضاییه اعالم کرد 
که طبق بررسی که داشتیم در این خصوص پرونده ای در 

دادسرای تهران تشکیل نشده است.
به گزارش ایسنا، ذبیح اهلل خداییان در نشست خبری 
گفت: دستگاه قضایی دررسیدگی به گزارش ها  به مقام و 
موقعیت افراد توجه نمی کند و تبعیضی قایل  نمی شود 

و هر گزارشی که واصل شود طبیعتا برخورد می شود.وی 
افزود: در خصوص رییس جمهور محترم سابق اگر چنانچه 
گزارشی تهیه شود با توجه به این که روحانی هستند به 
دادگاه ویژه روحانیت ارســال می شود و باید از آن مرجع 
سوال شــود. طبق بررسی که داشــتیم در این خصوص 

پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل نشده است.
سیلی زننده  به استاندار دربازداشت است

خداییان در پاسخ به سوالی در مورد روند رسیدگی به 
ماجرای سیلی زدن به استاندار جدید آذربایجان شرقی 
گفت: ما در این قضیه شاهد یک اقدام ناشایست از سوی 
یکی از افرادی که در جلسه حضور داشت بودیم.  بالفاصله 
دادستان تبریز دستور رسیدگی به موضوع را صادر کرد و 

شخص خاطی به اتهام اخالل در نظم بازداشت و هم اکنون 
با قرار تامین در بازداشت است.مطالبی که به نقل از وی در 
فضای مجازی منتشر شده جعلی است و صحت ندارد.وی 
افزود: انگیزه وی شخصی بوده اســت و با چنین اعمالی 
برخورد قاطع می کنیم.وی افزود:درشرایطی که استانداراز 
فرد مورد نظر شکایتی نداشت، اما متهم تحت تعقیب قرار 
گرفت و آن فرد به جرم اخالل در نظم که از جرایم غیرقابل 
گذشت است، بازداشت شــد و در حال حاضر هم از بابت 
جنبه عمومی جرم این شــخص تحت بازداشت است و 
تحقیقات این پرونده ادامــه دارد.  برخی نقل قول هایی از 
سوی این فرد در فضای مجازی منتشر شد، اما صحت ندارد 
و اعالم شد دلیل اقدام این فرد انگیزه شخصی بوده و به مقام 

قضایی گفته است در یکی از بازدیدهای استانداردر زمانی 
که در سپاه کار می کرده با یکی از سربازان رفتار مناسب 
نداشته است.ما با این رفتارها برخورد کرده و این رفتارها 
مورد قبول دستگاه قضایی نیست.وی در پاسخ به سوالی در 
مورد حکم پرونده نازنین زاغری گفت: ایشان دومحکومیت 
داشــت. محکومیت قبلی که  حبس بود و تحت مراقبت 
الکترونیک بود به اتمام رسیده است و دومی قطعی شده، 
اما هنوز پرونده جهت اجرا به اجرای اجکام واصل نشده و به 

اجرا گذاشته نشده است.
محکومیت »نازنین زاغری« قطعی شد 

سخنگوی قوه قضائیه درمورد حکم نازنین زاغری نیز 
گفت: محکومیت ایشان در پرونده دوم قطعی شده است. 
وی با بیان اینکه محکومیت اول نازنین زاغری به اتمام 
رسیده، گفت: محکومیت ایشــان در پرونده دوم قطعی 
شده، اما هنوز جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال 

نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه:

پرونده ای برای حسن روحانی تشکیل نشده است 

اعظم ویسمه

نفیسه زارع کهن

ابراهیم رئیســی: باید در عرصه جنگ ســایبری آمادگی جدی داشت و 
دستگاه های مربوطه با تقسیم کار مناســب، اجازه ندهند دشمن در این عرصه 
اهداف شوم خود را پیگیری کرده و در روند زندگی مردم مشکل ایجاد کند.عده ای 
قصد دارند با ایجاد بی نظمی و اخالل در زندگی مردم آنان را عصبانی کنند. هدف از 

این اقدام مختل کردن زندگی مردم بود تا بتوانند به مقاصد مشخص خود برسند.


