
نماینده ســیرجان زیان هفتگی 10 غول صنعتی کشــور را در 
اثر قطعی مکرر برق معادل 191 میلیون دالر اعالم کرد.

شــهباز حســن پــور بیگلــری کــه در نطق روز یکشــنبه خود در 
مجلــس شــورای اســامی بــه موضــوع زیــان ناشــی از قطع بــرق به 
صنایــع کشــور پرداختــه بود، در گفت  وگو با عصر اقتصــادی با ارائه 
جدولی که میزان خســارت هفتگی ده واحد بزرگ در صنایع فوالد 
و آلومینیــوم را شــامل می شــود، اعام کرد این واحدهــای بزرگ از 
محل افت تولیدی که به دلیل قطع برق دارند، هر هفته معادل 191 

میلیون دالر خسارت می بینند.
او افــزود: ایــن میــزان خســارت بــا توجــه بــه نیاز جدی کشــور 
بــه محصــوالت فــوالدی و آلومینیومی که توســط این صنایع عرضه 
می شــود، تنهــا خســارت مســتقیم ایــن واحدهــای بزگــر محســوب 
می شود و کمبود و گرانی که در پایین دست این واحدهای صنعتی 
رخ خواهد داد، خســاراتی به مراتب بیشــتر از آنچه در این جدول 

محاسبه می کنید به اقتصاد کشور تحمیل می کند.
نماینــده ســیرجان دربــاره دیگــر تبعــات قطــع برق نیــز گفت: 
تعطیلی کارخانجات که بر اثر نبود برق است؛ باعث به وجود آمدن 
صف هــای طویــل بــرای خرید ســیمان و فــوالد و حتی لــوازم خانگی 
شــده اســت. اگــر دولت ایــن وضع را پیش بینی می کــرد، باید مثل 
همه جای دنیا مصرف برق را مدیریت می کرد ولی امروز می بینیم 
در نتیجــه تعلــل در مدیریــت بــرق معــاش مــردم مورد تحدیــد قرار 

گرفته است.
او تاکیــد کــرد: عقب افتادگی از برنامه های پیش بینی شــده 

در تولید برق خورشیدی و دیگر منابع تجدید پذیر 
انــرژی نیــزاز دیگــر تعللهای رخ داده اســت و دولت 
جدیــد بایــد بــه ســرعت برای تولیــد حداقــل 3هزار 
مــگاوات بــرق خورشــیدی اقدام کنــد. همچنین اگر 
مقایسه ای داشته باشیم بین میزان استانداردهای 
دنیا در زمینه اتاف برق در شبکه توزیع می بینیم 
در دنیــا ایــن اســتاندارد 5 درصــدی بــرای اتــاف در 
شــبکه رایج اســت در حالی که در شــبکه توزیع در 

ایــران 10 درصــد برق قبل از رســیدن به دســت مصــرف کننده تلف 

می شود، همین اتاف غیر استاندارد رقمی نزدیک 
بــه 800 مــگاوات مــی شــود و بایــد برای اصــاح این 

وضعیت نیز اقدامی جدی صورت گیرد.
حســن پــور در نطــق خود در مجلــس نیز طی 
بررســی گــزارش کمیســیون انــرژی ایــراد شــد بــه 
ایــن موضــوع پرداختــه بــود و راه حــل ایــن مشــکل 
را هماهنگــی بیــن ارکان انــرژی کشــور دانســته و از 
دولت ســیزدهم درخواســت کرده بود در اولین روز 

کاری خود تکلیف وزارت انرژی را مشخص کند.

زیان قطع برق برای 10غول صنعتی کشور: هفته ای 191 میلیون دالر

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در پیامــی بــه مســلمانان جهان 
به مناســبت ایام حج، اســتمرار حســرت دل های مشتاق از حضور 
در ضیافــت بیــت هللا را امتحانی گذرا خواندند و با تأکید بر لزوم 
کمرنگ نشدن پیام های حج، مقاومت در برابر قدرت های متجاوز 

به ویژه آمریکا را از جمله این پیام های متعالی دانستند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظــم رهبری، 
ایشــان ضمــن اشــاره بــه مشــکالت و ناگواری های دنیای اســالم، 
سربرافراشتن عناصر مقاومت و بیداری بخصوص در فلسطین، 
یمن و عراق را از واقعیت های امیدآفرین منطقه خواندند و تأکید 
کردند: وعده صادق الهی، نصرت مجاهدان است و نخستین اثر 
ایــن مجاهــدت، بازداشــتن آمریکا و دیگــر زورگویــان از دخالت و 

شرارت در کشورهای اسالمی است.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
و الحمــد للّــه رّب العالمیــن و صلّــی اللّــه علــی محمّــد و آله 
الطّاهریــن و صحبــه المنتجبیــن و مَــن تَبِعهــم بِاحســان الــی یوم 

الدّین.
برادران و خواهران مسلمان در سراسر جهان!

امسال نیز امّت اسامی از نعمت عظیم حج محروم ماندند 
و دلهای مشــتاق، با آه و افســوس، ضیافت در خانه ی محترمی را 
که خدای حکیم و رحیم برای مردم بنا نهاده است، از دست دادند.
این دومین ســال اســت که موسم شادمانی و بهجت معنوی 
حــج، بــه موســم فــراق و حســرت تبدیــل میشــود و بــای بیمــاری 
همه گیر، و شاید نیز بای سیاستهای حاکم بر حرم شریف، چشم 
مشــتاق مؤمنان را از مشــاهده ی نماد وحدت و عظمت و معنویت 
امت اسامی محروم می سازد و این قله ی پرشکوه و سرافراز را با 

ابر و غبار می پوشاند.
ایــن امتحانــی همچون دیگــر امتحان های گــذرای تاریخ امّت 
اسامی است که می تواند فردایی تابناک در پی داشته باشد؛ مهم 
آن اســت کــه حــج در شــاکله ی حقیقــی اش، در دل و جــان آحــاد 
مسلمانان زنده بماند و اکنون که کالبد مناسکیِ آن موقّتاً حضور 

ندارد، پیام متعالی آن کمرنگ نشود.
حج، عبادتی پُر رمزوراز است. ساخت و ترکیب زیبای حرکت 
و سکون در آن، سازنده ی هویت فرد مسلمان و جامعه ی مسلمان 
و نمایش دهنــده ی زیبایی هــای آن در چشــم جهانیــان اســت. از 
ســویی دلهــای آحــاد بنــدگان را بــا ذکــر و خشــوع و تضــرع، عــروج 
معنوی می بخشــد و به خدا نزدیک می کند، و از ســویی با پوشــش 
و پویش یکســان و حرکات هماهنگ، برادران را که از چهارگوشــه  
جهان گِرد آمده اند، به یکدیگر پیوند می دهد، و از ســویی برترین 
نماد امت اسامی را با همه ی مناسک پرمعنی و رازآلودش در برابر 
چشم جهانیان می گذارد و عزم و عظمت امت را به رخ بدخواهان 

میکِشد.
امســال، حج بیتِ معظم در دســترس نیســت ولی توجه به 
رب البیت و ذکر و خشــوع و تضرع و اســتغفار در دســترس است؛ 
حضور در عرفات میسر نیست اما دعا و مناجات معرفت افزا در روز 

عرفه میسر است؛ رمی شیطان در منا ممکن نیست اما دفع و طرد 
شــیاطین قدرت طلب در همه جا ممکن اســت؛ حضور یکپارچه ی 
بدن ها در گِرد کعبه فراهم نیست؛ حضور یکپارچه ی دلها بر گرد 
آیات روشن قرآن کریم و اعتصام به حبل اللّه وظیفه ی همیشگی 

است.
مــا پیــروان اســام کــه امــروز از جمعیــت عظیــم، ســرزمین 
و  زنــده  ملت هــای  و  بی شــمار،  طبیعــی  ثروت هــای  گســترده، 
بیــدار برخورداریــم، بایــد بــا داشــته ها و ممکن هــای خــود، آینــده 
را رقــم بزنیــم. ملت هــای مســلمان در 150 ســال اخیــر، نقشــی در 
سرنوشــت کشــورها و دولت های خود نداشته و به جز استثناهای 
معــدود، یکســره بــا سیاســت دولت هــای متجــاوز غربــی مدیریــت 
شــده و دســتخوش طمــع ورزی و دخالــت و شــرارت آنهــا بوده انــد. 
عقب ماندگی علمی و وابستگی سیاسیِ امروزِ بسیاری از کشورها 
محصــول آن انفعال و بی کفایتی اســت. ملت های مــا، جوانان ما، 
دانشمندان ما، علمای دینی و روشنفکران مدنی ما، سیاست ورزان 
و احــزاب و جمعیت هــای مــا، امــروز باید آن گذشــته ی بی افتخار و 
شرم آور را جبران کنند؛ باید بِایستند و در برابر زورگویی و دخالت 

و شرارت قدرت های غربی »مقاومت« کنند.
همه ی ســخن جمهوری اســامی ایران که دنیای اســتکبار را 
نگــران و خشــمگین کــرده اســت، دعــوت بــه ایــن مقاومت اســت: 
مقاومــت در برابــر دخالــت و شــرارت آمریــکا و دیگــر قدرت هــای 
متجاوز و به دست گرفتن سررشته ی آینده ی دنیای اسام با تکیه 

بر معارف اسامی.
طبیعتاً آمریکا و همراهانش در برابر عنوان »مقاومت« دچار 
حساسیتند و به انواع دشمنی با »جبهه ی مقاومت اسامی« کمر 
بســته اند. همراهــی برخــی از دولتهای منطقه بــا آنان نیز واقعیت 

تلخی در جهت تداوم آن شرارتها است.
صراط مستقیمی که مناسک حج -سعی و طواف و عرفات و 
جمرات- و شعائر و شکوه و وحدت حج به ما نشان می دهد، توکل 
بــه خــدا و توجــه به قدرت الیــزال الهی، و اعتماد بــه نفس ملّی، و 
اعتقاد به تاش و مجاهدت، و عزم راســخ بر حرکت، و امید وافر 

به پیروزی است.
واقعیــات صحنه در منطقه ی اســامی بــر این امید می افزاید 
و آن عــزم را تقویــت می کند. از ســویی ناگواری های دنیای اســام، 
عقب ماندگی های علمی و وابستگی های سیاسی و نابسامانی های 
اقتصــادی و اجتماعــی، مــا را در برابــر وظیفه ای بــزرگ و مجاهدتی 
خســتگی ناپذیر قــرار می دهــد؛ فلســطین مغصــوب، ما را بــه یاری 
می طلبد؛ یمن مظلوم و خون آلود دل ها را به درد می آورد؛ مصائب 
افغانستان همه را نگران می سازد؛ حوادث تلخ در عراق و سوریه 
و لبنان و برخی دیگر از کشــورهای مســلمان که دســت شــرارت و 
دخالت آمریکا و یارانش در آن مشهود است، غیرت و همت جوانان 
را برمی انگیزد، و از سوی دیگر، سر برافراشتن عناصر مقاومت در 
همــه ی ایــن خطه ی حســاس، و بیــداری ملت ها، و انگیزش نســل 
جوان و پرنشاط، دلها را لبریز از امید می کند؛ فلسطین در همه ی 
بخش های خود »شمشیر قدس« را از نیام بیرون میکشد؛ قدس 

و غزه و کرانه و سرزمینهای ۴8 و اردوگاه ها همه برمی خیزند و در 
طــی دوازده روز بینــی متجــاوز را به خاک می مالند؛ یمن محصور و 
تنها، هفت ســال جنگ و جنایت و مظلوم کشــیِ دشــمن شــرور و 
قســی القلب را تاب می آورد و با وجود قحط غذا و دارو و امکانات 
زیستی، تسلیم زورگویان نمی شود و آنها را با اقتدار و ابتکار خود 
سراسیمه می کند؛ در عراق، عناصر مقاومت با زبان رسا و صریح، 
آمریکای اشغالگر و داعش دست نشانده ی آن را به عقب می رانند 
و عزم راســخ خود بر مقابله با هر نوع دخالت و شــرارت از ســوی 

آمریکا و همراهانش را بی لکنت ابراز میدارند.
تــاش تبلیغاتــی آمریکاییان بــرای تحریف عزم و خواســته و 
عمل جوانان غیور و عناصر »مقاومت« در عراق و سوریه و لبنان 
و دیگر کشــورها، و منتســب کردن آن به ایران یا هر مرجع دیگر، 
توهین به آن جوانان شــجاع و بیدار، و ناشــی از عدم فهم و درک 

درست آمریکایی ها از ملت های این منطقه است.
همین درک غلط موجب شد که آمریکا در افغانستان تحقیر 
شــود، و پس از آن ورود پرســروصدا در بیســت سال پیش، و پس 
از به کار بردن ســاح و بمب و آتش در برابر مردم بی دفاع و غیر 
نظامــی، خــود را در باتــاق حــس کنــد و نیــرو و ابــزار نظامــی خود 
را از آن بیــرون بــرد. البتــه ملــت بیدار افغان بایــد مراقب ابزارهای 
اطاعاتــی و ســاح های جنــگ نــرم آمریــکا در کشــورش باشــد و 

هشیارانه در برابر آن بایستد.
ملتهــای منطقــه نشــان داده اند که بیــدار و هشــیارند و راه و 
رویکــرد آنــان از برخــی دولت ها که برای راضی نگه داشــتن آمریکا 
حتی به خواســته ی او در مســئله ی حیاتی فلسطین تن می دهند، 
جدا اســت؛ دولت هایی که با رژیم غاصب صهیونیســت، آشــکار و 
پنهان، نرد دوستی می بازند، یعنی حق ملت فلسطین را در میهن 
تاریخی اش انکار می کنند. این، دستبرد به سرمایه ی فلسطینی ها 
اســت. آنها به تاراج ســرمایه های طبیعی کشــورهای خود بســنده 

نکردند و اکنون سرمایه ی ملت فلسطین را تاراج میکنند.
برادران و خواهران!

منطقــه ی مــا و حــوادث ســریع و گوناگــون آن، نمایشــگاه 
درس هــا و عبرت هــا اســت؛ از ســویی قــدرت ناشــی از مجاهدت و 
مقاومت در برابر زورگوی متجاوز، و از سویی ذلت ناشی از تسلیم 

و اظهار ضعف و تحمل تحمیلهای او.
وعــده ی صــادق الهــی، نصــرت مجاهــدان راه خــدا اســت: اِن 
ِّت اَقدامَکُم. نخستین اثر این مجاهدت،  َّهَ یَنُصرکُم وَ یُثَب تَنُصرُوا الل
بازداشــتن آمریکا و دیگر زورگویان بین المللی از دخالت و شــرارت 

در کشورهای اسامی است، ان شاءاللّه.
از خداوند متعال نصرت ملّتهای مســلمان را مســئلت میکنم 
و به حضرت بقیّةاللّه )ارواحنا فداه( درود میفرستم و علوّ درجات 

امام خمینیِ عظیم الّشأن و شهدای بزرگوار را از خدا میطلبم.
والّسالم علی عباداللّه الّصالحین
سیّدعلی خامنه ای
۲۶ تیر 1۴00
۶ ذی الحجه 1۴۴۲

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m

 »ملت های مسلمان در ۱۵۰ سال اخیر 
با سیاست دولت های غربی مدیریت شدند«
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نقض دستور روحانی درباره اعتبار رفع 
کم آبی خوزستان از سوی سازمان برنامه

اساسنامه »صندوق های سرمایه گذاری 
امالک و مستغالت« تصویب شد
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هوالرزاق

دوران گذار
مجتبی حیدری

کارشناس مدیریت فرهنگی

هــای  ســاختار  در 
مــدرن  دموکراتیــک 
قــدرت  انتقــال  جریــان 
منتخــب  دولتهــای  بیــن 
کارکردهــای  از  خــارج 
نمادین آن فرصتی اســت 
گذشــته،  ارزیابــی  بــرای 
برنامه ریــزی جهت اصاح 

خطاها و بهبود روندها. 
جمهــوری اســامی ایــران نیــز بــه عنــوان ســاختاری 
مبتنی بر مردمساالری از این قاعده مستثنی نبوده و هر 
چهار سال با تغییر دولت ها این دوره های گذار را تجربه 

می کند.
دوره گذار در ایران مقطع زمانی است که دولت قبل 
پــس از فــارغ شــدن از برگــزاری انتخابات ســاختار اداری را 
برای واگذاری مســئوالن جدید آماده می کند و تا زمانی که 
ساختار مدیریتی جدید مستقر شود ادامه می یابد که یک 
دوره زمانی چند ماهه را شامل می شود که طی آن اعضای 
هیات دولت جدید از مجلس رای اعتماد می گیرند به عزل 

و نصب ها در محل خدمت خود می پردازند.
امــروز هــم در چنیــن دوران گــذاری قــرار گرفته ایــم. 
روزهای انتخاب را پشت سرگذاشته و دولت آقای روحانی 
روزهای پایانی خود را پشت سر می گذارد و تیم آقای رئیسی 
در حــال آماده ســازی جهــت تحویــل گرفتــن مســئولیت ها 
هســتند. در ایــن مجال با نگاهی بــه دوران فعالیت دولت 
آقای روحانی ضمن ارزیابی ضعف ها و قوت های این دولت 
باید با بهره گیری از این تجارب، برنامه های مناسب جهت 
پاســخ بــه نیازهــا و اولویت هــای اصلی مردم آماده شــود و 
این هر دو در صورتی ممکن خواهد شــد که رئیس دولت 
سیزدهم بتواند ترکیب مناسبی از مدیران را برای همراهی 

خود به مجلس معرفی کند.
 اما با توجه به شرایط سخت کشور چه کسانی برای 
ســکاندار مدیریــت اجرایی کشــور مناســبند؟ من معتقدم 
دوران تصدیگــری سیاســی ســپری شــده اســت و عمــق 
چالش های پیش روی کشــور ایجاب می کند آقای رئیســی 
با بهره گیری از مدیرانی که توان آکادمیک و تجربه مدیریت 
اجرایــی را توامــان دارنــد، بــه دور از برخــی صــف بندیهــای 

سیاسی، تیمی عالم و عامل را به کار گیرد.
در دهه هــای گذشــته اقدامــات دقیــق و قابــل دفــاع 
فراوانــی در ســاختار اجرایــی انجــام شــده امــا نتایــج ایــن 
تصمیم هــا نتوانســته اســت کشــور را بــه نقطــه مطلــوب 
برســاند  کــه دلیــل آن را میتوان در رویکــرد جزیره ای نظام 
تصمیم ســازی جست وجو کرد. جای خالی تفکر سیستمی 
در ســاختار وزارتخانه هــا و ســازمان ها مشــهود اســت. در 
وضــع فعلــی ضــروری اســت تمــام ظرفیــت گفتمــان درون 
حاکمیــت بــا هــدف برخورد با بحرانها به کار گرفته شــود و 

این بدون نگاه سیستمی ممکن نخواهد بود. 
اقــدام شایســته قدردانــی آقــای رئیســی در دعــوت از 
نامزدهای ریاست جمهوری برای تقویت اتاق فکر مدیریت 

اجرایی گامی جدی در همین مسیر است.
همچنین دعوت از صاحبنظران در معرفی سامانه ای 
مدیران کمتر شناخته شده میتواند کمک شایانی به بانک 

اطاعات مدیران کشور تلقی شود.
کام آخر آنکه، استفاده از فنساالران متبحر با تاکید 
بــر اســتفاده و اصــاح تجارت گذشــته در ســال مانع زدایی 
یــک ضــرورت اســت تــا امکان دســتیابی به رشــد اقتصادی 
بــه دســت جوانــان کشــور فراهــم شــود. یکــی از راه هــای 
برون رفت پیروزمندانه از جنگ با زورگویان دنیا ایجاد تفکر 
و استفاده از دانش بر پایه فهم از اوضاع و ایجاد توان بین 

فرهنگ میدان و فرهنگ دیپلماسی است.

رسیدن واردات نفت 
هند به کمترین میزان 

9ماهه اخیر
ترجمه: سلیم حیدری

خــام  نفــت  واردات 
مصرف کننــده  ســومین 
جهــان،  در  نفــت  بــزرگ 
هند، ماه گذشته میالدی 
بــه دلیل کاهــش مصرف 
ناشــی از محدودیت های 
کرونــا،  ویــروس  جدیــد 

کاهش یافت.
بــه گــزارش رویتــرز بــه نقــل از منابــع تجــاری، ایــن 
کشور در ماه ژوئن )11 خرداد تا 9 تیر( روزانه حدود 3.9 
میلیون بشــکه نفت خام وارد کرده اســت که این مقدار 
7 درصد کمتر از ماه قبل بوده است. تقاضای نفت خام 
هنــد در فوریــه و مــارس )13 بهمن و 10 فروردین( ســال 
جــاری افزایــش مداومــی را نشــان داده بــود؛ امــا  پس از 
آنکه دولت محدودیت های جدیدی را به دلیل موج دوم 
ویــروس کرونــا ایجاد کــرد، تقاضای نفت خــام در آوریل 
و مــه )11 اردیبهشــت و 10خــرداد ( بــه طــور قابل توجهی 
کاهــش یافــت. ایــن اقــدام باعــث ذخیــره بیــش از حــد 

سوخت در پاالیشگاه های داخلی شد. 
یــک منبــع بــدون ذکــر نــام بــه رویتــرز گفــت: »مــا 
بــه انــدازه کافــی ذخیره ســوخت پاالیش شــده داشــتیم، 
بنابرایــن هدف گذاری جدیدی برای افزایش واردات نفت 
خــام وجــود نداشــت.  ایــن منبــع همچنیــن خاطرنشــان 
کــرد: بــازار صــادرات از نظر پاالیشــگاه های هند به دلیل 
پتانســیل پاییــن ســوددهی جذاب نیســت. با ایــن حال، 
طبــق داده هــای ورود نفتکش هــا، واردات ماه ژوئن هند 
حــدود 22 درصــد بیشــتر از مــاه مشــابه ســال گذشــته 
قرنطینــه سراســری  جدیــد  اقدامــات  زیــرا  اســت؛  بــود 
ســختگیرانه تر از اقدامات ســال 2020 در اوج همه گیری 

کرونا نبوده است. 
ادامه در صفحه ۴

جاسوسی گسترده 
نرم افزاری از خبرنگاران
فعاالن حقوق بشر و 
سیاستمداران جهان

ترجمه: محمود نواب مطلق

نتایج یک بررسی که 
یکشنبه 18 جوالی )۲7تیر( 
در رســانه ها منتشــر شــد 
جاسوســی  از  حکایــت 
از  پگاســوس  نرم افــزار 
بشــر،  حقــوق  فعــاالن 
خبرنــگاران و معترضان در 
مدتــی  در  جهــان  سراســر 

طوالنی دارد. این نرم افزارســاخت اســرائیل اســت و دهها 
قــرار گرفته انــد. خبرنــگاران  کشــور هــدف جاسوســی آن 
خارجی شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ نیز از جمله افراد تحت 

جاسوسی بوده اند. 
شــرکت اســرائیلی ان. اس. او. گــروپ، ســازنده ایــن 
نرم افــزار، در ســال 2011 در شــمال تل آویــو تأســیس شــد و 
نرم افزاری را تولید کرده اســت که اگر برگوشــی تلفن همراه 
نصب شود جاسوسی از تمامی اطاعات آن شامل عکس ها، 
پیام ها، تماس ها و حتی شنود مکالمات نیز میسر می شود.

ان. اس. او. گــروپ همچنیــن متهــم اســت کــه برخــی 
رژیم های خودکامه نیز از نرم افزار جاسوسی پگاسوس آن 
استفاده کرده اند؛ اما این شرکت با رد اتهام ادعا کرده است 
از ایــن نرم افــزار صرفــا بــرای جمع آوری اطاعات شــبکه های 

جنایی و تروریستی استفاده کرده است. 
بین الملــل  عفــو  ســازمان  تحقیقاتــی  مجموعه هــای 
امنیســتی  و فوربیدن اســتوریز در سال 201۶ به فهرستی از 
پنجاه هزار شماره تلفن دست یافتند که مشتریان ان. اس. 

او. گروپ به منظور رصد انتخاب کرده بودند.
بر اساس نتایج منتشرشده، شماره تلفن های حداقل 
180 خبرنــگار، ۶00 مــرد و زن سیاســتمدار، 85 فعال حقوق 

بشر و ۶5 مدیر شرکت تجاری در این فهرست قرار دارند.
یکــی از اســامی منــدرج در ایــن فهرســت نــام خبرنــگار 
مکزیکی، سسیلیا پینتو برتو است که چند روز پس از منتشر 
شــدن نامــش در ایــن اســناد در شــهراتادو گــه ره رو مکزیک 
کشته شد. خبرنگاران خارجی رسانه های بسیار چون فرانس 
2۴، ال پائیــس، وال اســتریت ژورنــال، ســی. ان. ان ، مدیــا 

پارت و خبرگزاری فرانسه نیز در این فهرست قرار دارند.
مرکز تحقیقاتی فوربیدن اســتوریز فاش ســاخت رژیم 
مراکش طی ســال های 2019 تا 2020 به کمک این نرم افزار 
از مدیا پارت جاسوســی کرده اســت. اســامی افراد دیگری از 
رســانه هایی چون لوموند، گاردین و واشنگتن پســت نیز طی 
روزهای آینده منتشــر خواهد شــد. ۶7 دستگاه تلفن همراه 
از خبرنگاران این رســانه ها در آزمایشــگاه ســازمان عفو بین 
الملــل مــورد آزمایش هاییگوناگون فنی قرار گرفتند و در 37 
عدد از آنها  وجود نرم افزار جاسوسی پگاسوس ساخت ان. 

اس. او. گروپ تأئید شد.
تلفــن دو زن از نزدیــکان جمال خاشــقچی نیز این نرم 
افزار را داشــتند. در ســال 2018 یک مأمور مخفی عربســتان 
ســعودی در کنســولگری این رژیم در استانبول ترکیه جمال 
خاشوقچی را به قتل رساند. برای 30 تلفن همراه دیگر وجود 
این نرم افزار ثابت نشد آن هم به این دلیل که صاحبانشان 

شماره خود را تغییر داده بودند.
واشنگتن پســت تأکیــد کــرده اســت میــان قرارگرفتــن 
هــر شــماره تلفــن در فهرســت و جاسوســی از آن همزمانــی 

مشاهده می شود.
نتایج تحقیقات آزمایشگاه سیتیزن در دانشگاه تورنتو 
نیز وجود نرم افزار جاسوسی پگاسوس را در تلفن ده ها تن 

از کارکنان شبکه الجزیره در قطر ثابت کردند.

چرا پگاسوس پیشرفته ترین نرم افزار 
جاسوسی است

ژرژان شــنک، معاون اروپا، آفریقا و خاورمیانه شــرکت 
آمریکائی لوک آوت که شرکت امنیت رایانه ای  است بر این 
عقیده اســت که نرم افزار پگاســوس پیشرفته ترین نرم افزار 
جاسوسی در نوع خود است. او می گوید: »ما تاکنون نظیر 
این نرم افزار را نداشــته ایم که خود کاربر نمی تواند از وجود 
آن مطلــع شــود. هیچ رمزگزاری  ای هم بــرای خنثی کردن آن 
نتواســتیم، پیــدا کنیــم. در ایــن حــال، بــه طور همزمان ســه 
اشــکال امنیتی در گوشــی به وجود می آید . به همین دلیل 
تمامی گوشی های اندروید، اپل و باک بری از این حیث باید 
آزمایــش شــوند.« اَپــل طی فراخوانی  25 اوت )3 شــهریور( 
را برای به روزرســانی امنیتی برای تمام صاحبان این گوشــی 
بــه منظــور پیشــگیری از آلودگی بــه این نرم افزار جاسوســی 

اعام کرده است. 
و  می شــود  مســتقر  گوشــی  هســته  در  پگاســوس 
رمزگزاری های حمایتی امنیتی نیز بر آن بی تأثیرند؛ از این رو 
می تواند همه اطاعات را رصد کند.  بنابراین سرویس های 
اطاعاتی به آســانی می توانند از آن اســتفاده کنند. از آنجا 
که قوانین مربوط به فروش ساح های سایبری بسیار مبهم 
اســت گروه ان. اس. او. به آســانی می تواند پگاســوس را به 
هرکــس کــه می خواهــد، بفروشــد. البتــه ایــن شــرکت ادعــا 
می کند فروش این نرم افزار منحصر به خریداران مجاز است  
ولی تنها مرجع تصمیم گیر خود این شرکت است و کسی بر 
آن نظارت ندارد. خریدار می تواند یک دولت سرکوبگرباشــد 
یا یک سیســتم جاسوســی خطرناک. این خاء قانونی از این 

حیث بسیار خطرناک است.
شــرکت اَپــل بــرای به روزرســانی امنیتی فراخــوان داده 
اندرویــد و  بــر روی گوشــی های  ایــن نرم افــزار  اســت ولــی 
باک بــری هــم نصــب اســت. از طرف دیگــر در به روزرســانی 
امنیتی اَپل صرفا این نتیجه به دست می آید که از این پس 
پگاسوس نمی تواند در گوشی مستقر شود؛ ولی بسیاری از 
گوشــی ها وجود دارند که از قبل پگاســوس در آنها مســتقر 

شده است و خودشان خبر ندارند.
باید صبرکنیم و ببینیم آیا این اقدام شــرکت اَپل برای 

جلوگیری از اینگونه حمات سایبری موفق خواهد بود.
منبع: فرانس ۲۴

رهبر انقالب در پیامی به مسلمانان جهان به مناسبت ایام حج، سر برافراشتن عناصر مقاومت در همه  
منطقه اسالمی را موجب لبریز شدن دل ها از امید دانستند
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میزان تولید قبل از محصولنام کارخانه
قطع برق)تن(

افت تولید
)درصد(

افت تولید
خسارت - هفتگی)تن(

512۴0000 $8۴000%8۴000100اسلب – بیلتفوالد خوزستان
57750000 $77000%112000۶9اسلبفوالد مبارکه

22995000 $30۶۶0%30۶۶0100اسلبفوالد هرمزگان
20587500 $33750%3750090شمش فوالد بیلتکاوه جنوب

12810000 $21000%21000100شمش فوالد بیلتجهان فوالد سیرجان
875000 $350%350010شمش آلومینیومایرالکو

۴250000 $ 1700%3750۴5شمش آلومینیومالمهدی
875000 $350%350010شمش آلومینیومسالکو

ارقام به صورت کلی بدون اشاره به میزان تولید و کنسانتره گندلهگهرزمین
افت از سوی نماینده سیرجان  اعام شده است

$ 12727273
7000000 $اسفنجیتوسعه آهن و فوالد

191109773 $جمع زیان هفتگی:


