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هیل :فرمان هکری قطع برق آمریکا در روسیه است

فوبیای خرس قهوهای

هک شــدن ایمیل هــای هیالری کلینتون
در آستانه انتخابات ،اســراری سربه مهر از
روزهــایــی کــه تــرامــپ بــرای مــراســم «دختر
شایسته» در مسکو گذراند و کشف یک تراشه
انتقال اطالعات (متعلق به شرکت آدیداس)
در توپ اهدایی پوتین در هلسینکی ،همه
باعثشدهآمریکاییهانسبتبهکشورخرس
قهوه ای هراس داشته باشند.
این فوبیای مقامات امنیتی آمریکا از روسیه
حــاال ســر از بخش ان ــرژی در آورده اســت.
خبرگزاری «هیل» در گزارشی نوشت :بنابر
تحلیل های امنیتی نگرانی های اطالعاتی
وجود دارد که هکرهای روسی در یک حمله
سایبری قادر به از کار انداختن شبکه برق
در سراسر آمریکا هستند .چند مقام ارشد
اطالعاتی آمریکا گفته اند ،روس ها بیشترین
تــاش را بر نفوذ و حمله به زیرساخت ها

متمرکز کرد هاند و تحلیل های امنیتی هم
نشان می دهــد که هکرهای روســی برای
کاشت بدافزارها در شبکه های برق تالش
زیــادی می کنند .این بررسی تحلیلی پس
از اعالم وزارت امنیت کشور آمریکا ()DHS
انتشار می یابد که در آن گفته شــده نفوذ
روس ها به درون سیستم هــای آمریکایی
بزرگ تر و گسترده تر از آن است که تصور می
شد و هکرهای روسی به «اتاق های فرمان
و کنترل» برق در سراسر آمریکا دسترسی
یافته اند .رویترز  24اسفند 96نیز گزارش
داده بود که اوایل ماه مارس 2016هکرهای
دولت روسیه به چندین زیرساخت از بخش
هــای حیاتی آمریکا همچون بخش های
انرژی ،هسته ای ،آب ،هوانوردی و تاسیسات
تجاری رخنه کرده بودند که هشدار امنیتی
آمریکا را به همراه داشت.

اخبار
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آمریکاخواستارخروجنیروهایافغانستانازمناطقدوردستشده

تغییر راهبرد ترامپ

دولت دونالد ترامپ از نیروهای امنیتی افغانستان
تحت حمایت آمریکا خواست تا از مناطق دوردست
و کم جمعیت بیرون بــرونــد .ایــن خبر در حالی
منتشر شد که دو روز پیش اعالم شد نماینده ترامپ
مذاکرات مستقیم با طالبان را در دوحه پایتخت
قطر ،آغاز کرده است.
نیویورک تایمز نوشت« :این تصمیم بخش اعالم
نشدهراهبردیجنگرئیسجمهوریآمریکاست».
چند مقام آمریکایی به این روزنامه گفتهاند هدف از
این کار جلوگیری از حمالت ناگهانی علیه دولت
در مناطق آسیب پذیر و همچنین تمرکز نیروهای
امنیتی روی شهرهای بــزرگ مثل کابل و دیگر
مناطق پرجمعیت است .وزارت دفاع افغانستان
اما گفته است که این راهبرد «مالکیت افغانستان
است و اجــرای آن از قبل شــروع شده » .این ادعا
در حالی است که تاکنون چندین حمله مرگبار،
از جمله حمله به مرکز دریافت شناسنامه ،توسط

داعــش انجام شــده اســت .همچنین سخنگوی
طالبان نیز گفته که تا دیــوار هــای ارگ ریاست
جمهوری در کابل نفوذ کــرده اســت .هم اکنون
شمار نیروهای افغان به  ۳۵۰هزار نفر میرسد
که اکثرشان مشغول جنگ در جبهه هستند .در
پی اعالم پایان ماموریت جنگی نیروهای خارجی
و خروج دهها هزار سرباز از افغانستان ،چند سالی
است که نظامیان افغانستان رهبری بخش اعظم
عملیاتها را به عهده گرفتهاند .پیش از این «جان
سپکو» سربازرس ویژه آمریکا موسوم به «سیگار»
اعالم کرده بود که هم اکنون حکومت افغانستان
از جمع  407شهرستان ،کنترل  229شهرستان
( 56.3درصد خاک افغانستان) را در دست دارد،
در حالیکه طالبان بر  59شهرستان (14.5
درصد) مسلط است و همچنین  119شهرستان
دیگر ( 29.2درصــد) محل درگیری نیروهای
امنیتی و طالبان است.
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رئیس اتاق بازرگانی ایران:

فوالد و پتروشیمی ایران قابل تحریم نیست
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت :تحریم فروش
فـــوالد ،فــلــزات اســاســی و پتروشیمی بــه دلیل
پراکندگی فروشندگان و حضور فعاالن بخش
خصوصی با توجه به تجربیات تحریمهای قبلی
غیرممکن است .به گــزارش خبرگزاری فارس،
غالمحسین شافعی دی ــروز در اولــیــن همایش
مشترک سفیران و رؤسای نمایندگی جمهوری
اسالمی ایــران با فعاالن بخش خصوصی گفت:
خروج آمریکا از برجام ،ایران را در شرایط اقتصادی
و سیاسی جدیدی قرار داده است و اقدام ترامپ
برای خروج یکجانبه این سؤال را برای فعاالن
بازار ایجاد کرده است که شرایط کنونی تا چه حد
ما را به شرایط پیش از برجام نزدیک خواهد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افــزود :در این زمینه
نقشآفرینی اتحادیه اروپا و دیگر شرکای برجام در
بازداشتنآمریکاازاعمالتحریمهایهمهجانبهاثر
خروج آمریکا از توافقنامه برجام را به شدت تحت

ی ادامه داد :اکنون به رغم
تأثیر قرار خواهد داد .و 
خروج آمریکا از برجام سه کشور اروپایی و دو کشور
چین و روسیه پایبندی خود را به برجام اعالم کرده و
خواستار پایبندی ایران به تعهدات برجام شدهاند،
در مقابل ایران برای باقی ماندن در برجام خواستار
ارائه تضمینهای اجرایی از طرف اتحادیه اروپایی
مبنی بر تــداوم فعالیتهای اقتصادی ایــران در
سطح بینالمللی شده است.
شافعی اظهار کــرد :واقعیت آن است که به نظر
میرسد گرههای ایجادشده در جریان ارتباطات
مالی و بانکی ایران با دنیا به سادگی قابل گشایش
نباشد بنابراین ما باید به فکر رو شهــای بیاثر
کردن تحریمهای آمریکا باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود :برای این منظور
باید از پیما نهای پولی دوجانبه و فضای مالی
دیگر کشورهای دوست در حدی که بتوانیم به آن
ها اعتماد کنیم ،بهره بگیریم.

م فروش فوالد و فلزات اساسی
وی اظهار کرد :تحری 
و پتروشیمی به دلیل پراکندگی فروشندگان
و حضور فعاالن بخش خصوصی دشــوار به نظر
میرسد و تجربه تحریمهای قبلی نشان میدهد،
تحریم این گروه از صنایع تا حد زیادی غیرممکن
است.
وی با بیان ایــن که تبعات تحریم فــروش فــوالد،
فلزات اساسی و محصوالت پتروشیمی به شکل
افزایش هزینه فروش برای صادرکنندگان بروز
خواهد کــرد ،افــزود :باید توجه داشــت که اغلب
صادرکنندگان ایــرانــی اکــنــون و در کــل دوره
پسابرجام نیز از ارتباطات بانکی محروم بودند ،اما
به دادوستد و فروش محصوالت خود ادامه دادند.
شافعی افــزود :بنابراین با توجه به زمــان بندی
آغاز تحریمها ،میتوان امید داشت که صادرات
غیرنفتی با افت شدیدی مواجه نشود ،اگرچه آثار
درازمدت تحریمها نیازمند گذر زمان است.
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