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روزنامه خراسان
صاحب امتیاز:
مدیرمسئول:
سردبیر:
دفترمرکزی:
صندوقپستی:
تلفن:
نمابردبیرخانه:
پذیرشآگهی:

امیر مؤمنان ،حضرت علی(ع) می فرمایند:
َا ْل ِع ْل ُم َا ْص ُل ُك ِّل َخ ْي ٍر.
دانش ،ریشه هر خوبی است.
(شرح غررالحكم :ج  ،1ص )205
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••جمهوری اسالمی-این روزنامه نوشت :این که
دولت وضعیت مالی مناسبی ندارد و برای اداره
کشور با مضایق متعددی مواجه است ،هرچند هم
که درست باشد ،ولی هرگز نباید دلیلی برای وارد
آوردن فشار حداکثری به مردم از طریق حذف ارز
ترجیحیومطالباتتوانفرسایمالیاتیباشد.
••شرق-این روزنامه با اشاره به برخی مخالفت
های اصولگرایان با مذاکره مستقیم نوشت:بعید
نیست جریان اصولگرا به این نتیجه رسیده باشد
که هم برای مخاطب داخلی و هم برای مخاطب
خارجیالزماستشاهدچنیندعواییدراردوگاه
اصولگرایی باشد تا وقتی در نهایت کار به تصمیم
دیگری رسید ،مشخص باشد که جریان انقالبی
«بهراحتی»بهاینتصمیمنرسیدهاست.
••سازندگی –این روزنامه در شماره اخیر خود
به ماجرای اخــراج برخی استادان دانشگاه که
حواشی نیز به همراه داشته ،پرداخته و تیتر زده:
«افولدانشگاه»
••اعتماد-این روزنامه از «روند انفجاری ابتال به
کرونا» گزارش داده و نوشته «باز هم قرمز شدیم در
حالی که قابل پیشبینی بود ولی هیچ پیشگیری
نشد».
••همشهری-این روزنامه در گزارشی با عنوان
«رشد نجومی اجــاره خانه» نوشت:قیمت اجاره
مسکنشهریدیامسالنسبتبهدیسالقبل،
بهاندازه 2/5برابردرایندورهرشدکردهاست.

انعکاس
••حوزهنیوزخبرداد:تعدادیازطالبعلومدینی
حوزهعلمیهقمدراعتراضبهاظهاراتوزیرخارجه
دربارهمذاکرهمستقیمباآمریکاباانتشارنامهایبه
امیرعبداللهیانهشداردادندکهدوبارهاشتباهات
دولت روحانی و ظریف را به ویژه در امور مذاکرات
تکرارنکندوازایناشتباهاتعبرتبگیرد.
••اعتمادآنالین مدعی شد :سید حسن عاملی
امــام جمعه اردبیل گفت :امپراتوری رسانهای
دشمن خودش را با تمام توان آماده کرده بود که
با شکست ایران در مسابقه اخیر خود و در صورت
صعود نکردن به جام جهانی آن را به اقتصاد کشور
گره بزند و فشار مضاعفی به میز ایران در مذاکرات
هستهایواردکند.
••دیــده بــان ای ــران نوشت :نخستوزیر رژیــم
صهیونیستی با اشاره به خسارتهای مالی این
رژیــم ،گفت که ارتش تلآویو موشکهای 200
دالری«کتائبالقسام»راباموشکهای 100هزار
دالریرهگیریمیکند.
••همشهریآنالیننوشت:باهنر،دبیرکلجامعه
اسالمی مهندسین با اشاره به وجود  150حزب
در کشور گفت :این احزاب اغلب خود را نزدیک
بهانتخاباتنشانمیدهندکهبایدگفتایننظام
حزبی نیست .منظور از نظام حزبی وجود سه تا
چهارحزبقویوفراگیردرکشوراستکهازآینده
مردم ساالری پشتیبانی میکند نه این گونه که
فالنحزبدرمقابلنظامبایستدودراینخصوص
میتوانبهحزبمشارکتومجلسششمکهتوسط
تندروهایاصالحطلباتفاقافتاد،اشارهکرد.

بازدید از پروژه احداث خط آهن قزوین-رشت  -انزلی
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دستور رئیسیعلیه
دستگاههایدولتیساحلخوار

رئیسجمهوردرجریان پانزدهمینسفراستانیخودبهگیالنگفت:بهعنوان
رئیسدولتبهکلیهدستگاههایدولتیکهدرسواحلدریاتصرفغیرقانونی
کردهانددستورمیدهمتامرزقانونی،عقبنشینیکنند
گــــروه ســیــاســی-گــیــان ســرســبــز مقصد
پانزدهمینسفراستانیرئیسجمهوربود.بازدید
ازپروژههایزیربناییگیالن،بازدیدازواحدهای
تولیدی و صنعتی ،دیــدار با قشرهای مختلف
مردمونخبگاناستان،شرکتدرجلسهشورای
اداری و نشست خبری با اصحاب رسانه از جمله
مهم ترین برنامه های سفر یک روزه رئیس قوه
مجریه به استان گیالن بود .رئیس جمهور ابتدا

از شرکت صنایع پوشش ایران که پس از سالها
توقف فعالیت در چند ماه اخیر عملیات نوسازی
وراهاندازیآندردستاجراست،بازدیدکرد.او
همچنیندربازدیدازمرکزکنترلترافیکدریایی
بندر کاسپین از نزدیک در جریان ظرفیتها
و مــزیـتهــای توسعه ایــن بــنــدر ق ــرار گرفت.
آیت ا ...رئیسی در بازدید از پروژه احداث خط
آهنقزوین-رشت-انزلینیزبااشارهبهاهمیت

جزئیات خرابکاری در صداوسیما
همزمان با داغ شدن هشتگ «مرگ بر منافق»درفضای مجازی ،تسنیم نوشت:
احتمال نفوذ انسانی در ماجرای حمله هکری به سرور صداوسیما وجود دارد
عصر پنج شنبه در میان پخش آنونس برنامهها
به مدت  10ثانیه ،تصاویری از سران منافقین
و صوت یکی از سخنرانیهای آنها روی آنتن
شبکه یک دیده شد .مسئوالن فنی سازمان
صدا و سیما میگویند احتماال سرور ،هدف
حمله هکری قرار گرفته بود .اتفاقاتی مشابه
نیز در شبکه قــرآن ،رادیــو پیام و رادیــو جوان
رخ داده بود .رضا علیدادی ـ معاون توسعه و
فناوری صدا و سیما ـ در توضیح این اتفاق به
شبکه خبر گفت :باتوجه به این که زیرساخت
های مدنظر از قبل در نظر گرفته شده بود ،به
نظر می رسد این اتفاق ،کار ساده ای نیست؛
کار فوق العاده پیچیده ای است که به احتمال
خیلی زیــاد کسانی که صاحب این فناوری
هستند می توانند از بک دورهــا و امکاناتی
که خودشان از قبل روی سیستم ها در نظر
گرفتند ،بهره برداری کنند و به زیرساخت ها
صدمه بزنند.همزمان ،کاربران فضای مجازی
با داغ کــردن هشتگ #مرگ_بر_منافق به
رهبر انقالب ابراز عالقه کردند .خبرگزاری
تسنیم نوشت :با توجه به این که پخش شبکه ها
از طریق و در بستر اینترنت صورت نمیگیرد و
اگر هم ارتباطاتی از این دست باشد ،اینترانتی
است ،باید در کنار سایر احتماالت ،مسئله
امکان نفوذ عنصر انسانی را نیز در نظر گرفت
و در این راستا تحقیقات الزم را انجام داد.

خبرگزاری مهم هم نوشت:پیگیری های
خبرنگار ما حاکی است که با توجه به بسته
بودن سیستمهای رایانهای پخش ،احتمال
حمله هکری بسیار پایین است ،چرا که این
سیستمها امکان دسترسی از طریق اینترنت
را ندارند .یکی از کارشناسان مطلع در گفت
و گو با مهر اعالم کرد احتمال میرود کدهای
مخرب از طریق عامل انسانی به این سیستمها
وارد شــده باشند.به هــر ص ــورت احتمال
کمک عنصر نفوذی انسانی به اتفاق اخیر،
ایــن ضــرورت را بــرای مدیریت صداوسیما
ایجاب می کند که در مسئله نیروی انسانی و
موضوعاتی مانند حراست و  ...واکاوی های
متناسبی صــورت بگیرد.اما واکنش های
توییتری در خصوص هک شدن شبکه یک
نیز زیــاد بــود .بــرای مثال حسام الدین آشنا
نوشت«:از این سازمان منافقین هرچه بگویید
برمیآید؛ از جنایت تا خیانت!بر پیشانی
آنان داغ ننگ حک شد هاست ».محمدجواد
اخـــوان ،مــدیــر مسئول روزنــامــه ج ــوان نیز
نوشت « :در حالی که عصای_موسی سری
ترین اطالعات پنهان رژیم صهیونیستی را
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اتصال کریدور خط آهن شمال به جنوب اظهار
کرد:تکمیلاینخطآهنمیتواندضمنتسهیل
حمل و نقل کاال ،زمان و هزینههای انتقال کاال
را کاهش دهد .رئیس جمهور خاطرنشان کرد:
تکمیل کریدور شمال به جنوب فواید اقتصادی
فراوانیبرایکشورمان ونیزکشورهایهمسایه
شمالی دارد و میتوان آن را یک پروژه ایرانی-
منطقهای نامید.وی در ادامه برنامه های سفر
به استان گیالن وضعیت رودخانه گوهررود در
مرکز شهر رشت را از نزدیک بررسی کرد.در این
بازدید رئیس سازمان محیط زیست و مسئوالن
شهرداری رشت گزارشی از دالیل آلودگی این
رودخانه و آسیب های زیست محیطی ناشی
از آن ارائــه و تخلیه فاضالب شهری و صنعتی
در این رودخانهها را علت اصلی آلودگی اعالم
کردند.رئیسجمهورپسازاینگزارشباانتقاد
ازوضعیتنامناسبرودخانهگوهررودخواستار
برنامهریزیوساماندهیوضعیتاینرودخانهها
درکمترین زمان ممکن شد.رئیسی گفت :این
رودخانه می تواند از جلوه های زیبا وجاذبه های
گردشگریباشدومسئوالنبایدباهمکاریمردم
در این زمینه همت کنند.رئیسی در جریان این
بازدید همچنین در گفت وگوی چهره به چهره
با ساکنان این محل مشکالت آنان را از نزدیک
بررسی کرد.او با حضور برسر مزار میرزا کوچک
خان جنگلی و قرائت فاتحه به مقام شامخ این
مبارز شهید ادای احترام کرد .رئیس جمهور در
دیدار اقشار مردم گیالن نیز گفت :من به عنوان

رئیس دولت به کلیه دستگاههای دولتی که در
سواحل دریا تصرف غیرقانونی کردهاند دستور
میدهم تا مرز قانونی ،عقب نشینی کنند و در
اینراستاباهیچفردیمماشاتنخواهدشد.وی
همچنین ادامه داد :قوانین بر آزادسازی فضای
 ۶۰متریساحلتاکیددارندوتمامیدستگاهها
ونهادهابایدازاینقانونپیرویکنندوهیچکس
نبایدتصورکندبهدلیلجایگاهسازمانیونهادی
می تواند سواحل را که متعلق به مردم است  ،در
اختیار داشته باشد .رئیسجمهور با بیان این که
بانیانوضعموجودحقگرفتنپستمدیریتیرا
ندارند،افزود:مدیرانوبانیانوضعموجودنباید
به کار خود ادامه دهند زیرا شدیدترین خسارت
را به کشور وارد کردند.جالب این جاست که در
سال  1388گزارشی منتشر شد که در آن آمده
بود  ۹۵درصد سواحل دریای خزر در کشورمان
دراختیارسازمانهایدولتی،غیردولتیوبخش
خصوصی اســت و به همین علت گردشگران
شهرهای ساحلی در شمال ایــران دسترسی
بسیار محدودی به دریای خزر دارند .با این حال
یک آمار در فروردین ماه امسال منتشر شد که
نشان میداد بیش از  ۱۰درصد از نوار ساحلی
کشورمان در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی
استونامبسیاریازادارات،سازمانهایدولتی
و حتی نظامی هم میان شان دیده میشود .این
تصرفها با بستن مسیرهای ورودی به سواحل
کشور،ساحلهایاختصاصیبرایکارکناناین
دستگاههاوسازمانهاایجادمیکنند.

از الیههای شدید حفاظتی بیرون میکشد،
اوج هنر صهیونیستها انتشار تصویر و صدای
نحس رجوی برای چندثانیه روی تلویزیون
ماست ».کاربر دیگری نیز نوشت«:از  17هزار
ترور دهه  60تا همراهی با صدام در جنگ
علیه ملت و بعدها همراهی با غربی ها در نفوذ
و انتقال اطالعات کشور و تحریم ،کارنامه پر
از لجن و کثافات رجوی هاست که باعث شده
با اختالف منفورترین موجودات بین مردم
ایران باشند...هک یا نفوذ ،هرچه هست باید
با عامالنش به شدت برخورد بشه!» اما یاسر

جاللی ،دستیار ویژه رئیس سازمان تبلیغات
اسالمی با اشاره به توییت خود در خصوص
حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت
نوشت«:روشن است که نسبت دادن اتفاق
امــروز صداوسیما به حمله سایبری از منشأ
خارج یا هک شدن سرورها چندان دقیق و فنی
نیست .این اتفاق هم به «خرابکاری» عامل
داخلی مرتبط با دشمن نزدیکتر است .من
معتقدم انگیزه ایجاد حاشیه و درگیر کردن
صداوسیما و مدیران آن در یک بازی و تنش
جدید برجستهتر است».

طلوعآفتابفردا 7:07

نگاه سوم

 16روز پس از سفر امیرعبداللهیان به قطر و
گفت وگو با وزیــر خارجه این کشور«،محمد بن
عبدالرحمن آل ثانی» معاون نخست وزیر و وزیر
امورخارجهقطر،ظهرپنجشنبهباحضوردر وزارت
خارجه با وزیر خارجه کشورمان دیدار و گفتوگو
کرد.این در حالی است که یک روز قبل از سفر
یک روزه آل ثانی،دو طرف دو مرتبه با هم تماس
تلفنیداشتند.وزیرخارجهقطرهمچنیندردیدار
با آیت ا ...رئیسی دعوتنامه امیر قطر از رئیس
جمهور کشورمان برای شرکت در اجالس سران
کشورهایصادرکنندهگازراتقدیمکرد.اماجالب
اینجاستکهامیرقطرنیزقراراستروزدوشنبهبه
آمریکابرودتادرکاخسفیدباجوبایدنرایزنیکند.

بدون تیتر
معاون امنیتی وزارت کشور اعالم کرد حقابه ایران
از رود هیرمند که حقی قانونی اســت ،از مسیر
گفتوگوهادرحالپیگیریاستوهرگونهاقدامی
خارج از این مسیر از جمله فراخوان و تجمعات نه
تنها کمکی نمی کند ،بلکه در روند تحقق این حق
قانونی اخالل ایجاد خواهد کرد.بر اساس برخی
گزارشها،دیروزتعدادیازمردممنطقهسیستانو
بلوچستانباتجمعدرپایانهمرزیمیلکواقعدرمرز
ایرانوافغانستانبهکوتاهیمسئوالنافغانستانی
در رهاسازی آب هیرمند اعتراض و برخی افراد نیز
باسوءاستفادهازایناقدامبهتعدادیازخودروهای
باری مستقر در مرز خسارت هایی وارد کردند که
با اقدام به موقع ماموران مرزی جمهوری اسالمی
ایرانموضوعخاتمهیافت/.فردانیوز

