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کدام کشور بیشترین آمار استفاده از نرم افزار کرک شده را دارد؟
در یک نظرسنجی مشخص شده است که از تعداد 166 کامپیوتر خریداری شده در کشور های آسیایی، تقریبا تمام دستگاه های خریداری شده در

کره جنوبی، مالزی، ویتنام و تایلند از نرم افزار های غیر قانونی مایکروسافت استفاده می کنند.

حضور ایران در نمایشگاه باکوتل
کشور  مقامات  با  گفتگو  در  جهرمی،  آذری 
در  حضور  برای  نهایی  توافقات  آذربایجان 
نمایشگاه باکوتل را انجام داد. وی گفت: »کسب 
تشکیل  امسال  ایرانی  موفق  نوپای  کارهای  و 
باکوتل  نمایشگاه  در  ایران  غرفه  دهندگان 
هستند. حمایت دولت از این کسب و کارها برای 
حضور در بازارهای بین المللی به صورت ویژه در 

دستور کار قرار دارد.«

بالن اینترنت در 31 استان نصب می شود
کاربرد  به  اشاره  با  ایران  فضایی  رئیس سازمان 
بالن فضایی برای مدیریت ارتباطات، از نصب این 
بالن در ۳۱ استان کشور خبر داد. وی ادامه داد: 
»در ایام اربعین سال گذشته و امسال، این بالن 
باال و ترافیک  با حجم جمعیت  در نقاط مرزی 
دهی  خدمات  به  نسبت  ارتباطی،  چشمگیر 

اینترنت به کاربران اقدام کرد.«

امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
متنوعی  تهدیدات  با  امروز  ما  مسلح:» 

این  به  پاسخگویی  و  مواجهیم 
تهدیدات نیازمند ابزار متنوعی 

آن  از  هوایی  توان  است. 
خودش  که  است  مواردی 
پشتیبانی  در  تنهایی  به 
از نیروی سطحی و دفاع 
تعیین  کشور  آسمان  از 
کننده خواهد بود. در حوزه 

ما  الهی  لطف  به  راداری 
راداری  نیازمندهایی  امروز 

کشور در برد های مختلف  را 
تامین و صادر می کنیم و هیچ 

نیازی در این زمینه به کسی نداریم. عملیاتی 
تروریستی  عملیات  به  پاسخ  در  اخیرا  که 
اهواز توسط نیروهای هوافضای سپاه 
که  تصاویری  و  گرفت  صورت 
می  گرفته  پهپادها  توسط 
با  شلیک های  یا  شود 
انجام می شود،  دقتی که 
اپتیکی  تجهیزات  نیازمند 
با کیفیت بسیار باال است 
در  کشور  داخل  در  که 
باشد  می  تولید  حال 
کشورهای  برخی  و 
دارای فناوری درخواست 

استفاده از آنها را دارند.«

به توان صادرات محصوالت راداری رسیدیم

تکذیب حمله سایبری مشابه استاکس نت 
منابع  از  نقل  به  رسانه ها  برخی  گذشته  هفته  اواخر 
شبیه  جدید  بدافزار  یک  حمله  از  صهیونیستی 
دادند.  خبر  ایران  زیرساخت های  به  استاکس نت 
رئیس  مشاور  و  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  کارشناسان  از  یکی 
سازمان پدافند غیرعامل در این خصوص گفت: »سازمان پدافند غیرعامل 
این  در  می کند.  رصد  را  کشور  هسته ای  تأسیسات  تمام  مستمر  طور  به 
من  پیگیری های  و  غیرعامل  پدافند  سازمان  در  ما  بررسی های  مورد 
می دهد  نشان  ماهر  مرکز  در  ما  همکاران  و  مربوطه  سایت  مسئوالن  از 
می شود.« تکذیب  قویاً  و  ندارد  وجود  وجه  هیچ  به  چیزی  چنین  که 

»هیئت نظارت بر شبکه های اجتماعی« با هدف مرزبانی 
سایبری در کشور تشکیل می شود

با  غیرعامل؛  پدافند  سازمان  رئیس  جاللی،  سردار 
اشاره به تدوین طرحی برای سامان دهی شبکه های 
اجتماعی در کشور از تشکیل هیئت نظارت برشبکه های اجتماعی در آینده 
نزدیک خبرداد. به گفته وی هدف از تشکیل این هیئت را اعمال نظارت 

بیشتر بر مرزهای سایبری کشور است.

همکاری سایبری شرکت های اسرائیلی- هندی
بخش  مدیرکل   ،)Esti Peshin( پشین  استی 
سایبری شرکت سیستم های التا به عنوان شرکت تابعه 
امضای  برای  امسال  اکتبر  اسرائیل،  هوافضای  صنایع 
کرد.  سفر  دهلی  به  هندی  فناوری  بزرگ  شرکت  با  مشارکت  تفاهم نامه 
بر این اساس، صنایع هوافضای اسرائیل به عنوان شرکت بزرگ هوافضای 
دفاعی و تجاری، فناوری های امنیت سایبری را با تخصص فناوری اطالعات 

شرکت هندی در صنایع مختلف ترکیب می کند.

CIA ادعای نفوذ ایران به شبکه ارتباطات
امنیتی  نیروهای  است  مدعی  نیوز  یاهو  خبرگزاری 
ارتباطی  وبگاه  های  کشف  برای  گوگل  از  ایرانی، 
ادعا،  این  اساس  بر  کرده اند.  استفاده  سیا  سازمان 
ایرانی  ها از سال ۲۰۱۱ یک شبکه از جاسوسان مربوط به سازمان سیا را 
کشف و آن را متالشی کردند. گفته می  شود در حدود سال ۲۰۱۰، ایران ا 
ز طریق یک جاسوس دوجانبه موفق به کشف یکی از وبگاه  های سیا شد و 
سپس با جستجوی کلید واژه  های مشابه در موتور جستجوی گوگل، سایر 
آنها استفاده می  کردند، شناسایی            از  وبگاه  های وابسته و گروه هایی که 

شده است. 

روسیه ارز دیجیتال خود را خواهد ساخت
رئیس کمیته دولتی روسیه در بازارهای مالی اعالم کرده است 
که این نهاد در نظر دارد ارز دیجیتال دولتی خود را با پشتوانه 
این  رئیس  آکساکوف،  آناتولی  کند.  راه اندازی  روسیه  روبل 
بدهی  افزایش  مورد  در  مطبوعاتی  کنفرانس  یک  در  کمیته، 
خانوار با اطمینان اعالم کرد که دولت روسیه یک ارز دیجیتال 
روسیه  روبل  بر  مبتنی  ارز  این  ولی  کرد  پشتیبانی خواهد  را 
که سکه  کرد  بیان  کمیته  این  معاونت  بود. همچنین  خواهد 
موردنظر بر بستر بالک چین ساخته شده و با نسبت یک به یک 

توسط ارز روبل پشتیبانی خواهد شد.

فیسبوک و گوگل بیش از حد قدرتمند شده اند
مردی  لی  برنرز-  تیم  به  معروف  لی  برنرز-  تیموتی جان  سر 
است که شبکه وب جهان گستر را ساخته و به پدر اینترنت 
معروف شده است. اخیراً او مدعی شده که فیسبوک و گوگل 
بسیار  شرکت های  به  باید  و  شده اند  قدرتمند  حد  از  بیش 
کوچکتر تقسیم شوند. این دانشمند بریتانیایی علوم کامپیوتر 
از وضعیت کنونی اینترنت و عدم حفاظت از حریم خصوصی یا 
دیتای شخصی کاربران نا امید شده است. وی همچنین معتقد 
است که شبکه های اجتماعی به جایی برای انتشار شایعات و 

نفرت پراکنی تبدیل شده است.

نگرانی آمریکا در مورد بمب های الکترومغناطیسی
به ادعای مقامات غربی، کشورهای چین، روسیه، کره شمالی 
در  فضا  از  الکترونیک هسته ای  بمب  پرتاب  دنبال  به  ایران  و 
و  متحده  ایاالت  نیروهای  کردن  فلج  برای  آینده  در  جنگی 
زمینه  این  در  یادداشت  یک  در  هستند.  کشور  این  نابودی 
آمده است :»ایران در جنگ آینده، حمالت هماهنگ با بمب 
الکترومغناطیسی هسته ای و غیرهسته ای، سایبری و تسلیحات 
برنامه ریزی  نابودی و فروپاشی تمام کشورها  برای  فیزیکی را 

کرده است.«
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