
فضای مجازی؛ ابزاری برای ضربه به دشمن
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مردم قم: »مردم در مقابل تبلیغات دشمن ایستادگی و علیه آن حرکت کنند و جوانان با هوشمندی، فضای مجازی را به ابزاری برای 

زدن تودهنی به دشمنان تبدیل کنند.«

کسی مسئولیت نسخه های غیررسمی تلگرام
 را برعهده نمی گیرد

در  کشور  کل  دادستان  مجازی  فضای  معاون 
بومی  پیام رسان های  عملکرد  بررسی  نشست 
تأکید  طالیی  تلگرام  و  هاتگرام  مسدودسازی  به 
کرد و اذعان داشت که این برنامه ها نتوانستند در 

موعد مقرر استقالل پیدا کنند.

بدافزار ماینینگ در نرم افزارهای ایرانی

شناسایی  از  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
بدافزارهایی در مارکت های ایرانی خبر داد و اعالم 
کاوش  و  تبلیغاتی  اهداف  با  بدافزارها  »این  کرد: 
اجازه  بدون  دیجیتال  ارز  ماینینگ(  یا  )استخراج 

کاربران فعالیت دارند.«

در برابر حمله  به زیرساخت های سایبری کشور، منطقی نیست سکوت کنیم

وزیر دفاع گفت: »منطقی نیست مقابل تهدیدات رژیم اشغالگر قدس 
به زیرساخت های سایبری ما حمله  و حامیان آن ها و کسانی که 

می کنند، سکوت نماییم.«
امیر حاتمی، ادامه داد: »انقالب اسالمی، مقاومت سوریه، عراق و 
یمن نشان دهنده این واقعیت است که غرب دیگر محور تحوالت 
منطقه نیست و خروج به اجبار آمریکا از سوریه نشان دهنده 

شکست راهبردهای آن ها در منطقه است.«
وزیر دفاع تأکید نمود: »سیاست های آمریکا شکست خورده 
امنیت روی  به تجارت  ندارند و  آینده  به  امیدی  و آن ها 
آمریکایی ها  به  اعتمادی  هیچ  دلیل  همین  به  آورد ند 
نیست. همه دیدند آمریکا باوجود معاهده امنیتی با عراق 

آن ها را در مقابله با داعش تنها گذاشت، اما ایران اسالمی 
با  و  است  منطقه  ملت های  کنار  در  برادرانه  که  داده  نشان 

خواست دولت سوریه و عراق به کمک آن ها رفت. «
وی خطاب به برخی رژیم های منطقه گفت: »خروج آمریکا از 

معاهدات بین المللی نشان می دهد که هیچ تضمینی به آمریکا نیست 

و در مواقع ضروری هم پیمانان خود را تنها می گذارند. «
 وزیر دفاع با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت: »خروج آمریکا از 
برجام چهره واقعی آمریکا را بیش ازپیش برای همگان روشن ساخت و 
نشان داد آمریکایی ها از هر ابزاری برای آسیب به استقالل کشورها 
رژیم  تهدیدات  مقابل  می پذیرد،  منطقی  کدام  می کنند.  تالش 
زیرساخت های  به  اشغالگر قدس و حامیان آن ها و کسانی که 
سایبری ما حمله می کنند، سکوت کرد؛ پاسخ ما به آن ها این 
است که امروز زمان مناسبی برای آزمودن اراده ما نیست. «
با همکاری و  وی در پایان تأکید کرد: »کشورهای منطقه 
هماهنگی می توانند امنیت و ثبات را به غرب آسیا برگردانند. 
رقابت  دنبال  به  است.  فعال  بازدارندگی  ایران  نظامی  راهبرد 
به  ما متعلق  نیستیم و قدرت دفاعی  با هیچ کشوری  تسلیحاتی 
کشورهای  برای  ما  پیشنهادی  الگوی  است.  مسلمان  برادران  تمام 

منطقه همکاری و هماهنگی بر اساس اصول اسالم است.«

برگزاری  از  اخبار  آخرین 
الکترونیکی انتخابات ۹۸

کمیسیون  رئیس  کولیوند،  محمدجواد 
شورای  مجلس  داخلی  امور  و  شوراها 
اسالمی، با اشاره به احتمال برگزاری انتخابات سال آینده 
مجلس به صورت الکترونیکی، اظهار داشت: »برای اخذ 
انتخابات مجلس،  الکترونیکی در  آرای  رأی و شمارش 
نظر  نگهبان  شورای  باید  جمهوری  ریاست  و  خبرگان 
به عنوان  نیز  کشور  وزارت  و  کند  اعالم  را  خود  نهایی 
مجری آن را اجرا کند؛ که تاکنون این اتفاق رخ نداده 

است.«

پیوند خودروی الکتریکی و روبات

نیمه  الکتریکی  خودروی  هیوندا،  شرکت 
از  می تواند  که  است  کرده  تولید  روبات 
این  برساند.  مقصد  به  را  خود  و  کرده  عبور  موانع  همه ی 
خودرو  نیمی  و  داشته  نام   )Elevate( الیوت  نقلیه  وسیله 
نیمی روبات به حساب می آید. الیوت، خودرویی به شکل ون 
است که با هدف کمک به گروه های واکنش سریع ساخته 
خواهد شد. این وسیله می تواند در مناطق صعب العبوری که 
هیچ خودروی دیگری توان عبور از آن ها را ندارد، تردد کند.

ماهواره های  از  شبکه ای  راه اندازی 
مینیاتوری در فضا

منتشرشده،  گزارش های  به  توجه  با 
دره  در  واقع  سوآرم،  نام  به  استارت آپی 
دنبال  به  کوچک،  ماهواره  ده ها  پرتاب  به منظور  سیلیکون 
 )FCC( دریافت مجوز از کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا

است.

با  سازگار  روتر  از  دی لینک  رونمایی 
5G شبکه

به  امکان  دی لینک  جدید  روتر 
با   5G پرسرعت  شبکه  اشتراک گذاری 
 ۳ تا  انتقال  نرخ  و  می سازد  میسر  را  دیگر  دستگاه های 
برابر   ۴۰ رقمی  می آورد؛  ارمغان  به  را  ثانیه  بر  گیگابیت 
بیشتر از میانگین سرعت پهنای باند ثابت ایاالت متحده! 
. تنظیم این روتر نیز بسیار ساده است و تنها با استفاده 
بسیار  فای  وای  شبکه  ایجاد  امکان  پاور  و  سیم کارت  از 

پرسرعتی را به شما می دهد. .

انتشار سیستم عامل رایگان از سوی آژانس امنیت ملی
معکوس  مهندسی  برای  جدید  نرم افزار  یک  انتشار  وعده 
ایاالت متحده،  ملی  امنیت  آژانس  سوی  از  سیستم ها، 
گمانه زنی های بسیاری را در پی داشته است. این آژانس، طی 
حرکتی نامتعارف، در ماه مارس، یک ابزار مهندسی معکوس را 
به صورت رایگان برای استفاده عموم منتشر می کند؛ هرچند 
که این ابزار پیش تر، از سوی پایگاه »Wikileaks« به عنوان 
جاسوسی،  سازمان  این  محرمانه  اطالعات  نشت  از  بخشی 
بود.نرم افزار یادشده، موسوم به »GHIDRA« که  اعالم شده 
در بخش داخلی آژانس، طی یک دهه مورد استفاده قرار گرفته 
است، به صورت عمومی و رایگان، ابتدا در تاریخ 5 مارس، به 

نمایش گذاشته خواهد شد.

پلیس آلمان به دنبال اطالعات حیاتی مسروقه
در پی حمله سایبری و سرقت اطالعات حساس مقامات دولتی 
است.  مظنونین  بازداشت  دنبال  به  کشور  این  پلیس  آلمان، 
پلیس آلمان اعالم کرد که خانه یک متهم 19 ساله را، به منظور 
یافتن اطالعات حساس و حیاتی که به ادعای پلیس، توسط این 

فرد سرقت شده است، تفتیش و بازرسی کرد.
اما دادستان آلمان اعالم کرده است که او، تنها به عنوان شاهد 
مورد پرسش قرار خواهد گرفت. گروهی از هکرها، روز جمعه 
اطالعات شخصی صدها سیاستمدار آلمانی، ازجمله مشخصات 
در  و  کرده  سرقت  را  آن ها  همراه  تلفن  شماره  و  کارت بانکی 

شبکه اجتماعی توییتر منتشر کردند.

پیدایشش  ابتدای  از  دشمن  سرسخت ترین  با  اسرائیل 
روبروست

قدرت  به  اذعان  با  مقاله،  جدیدترین  در  وب سایت  هاآرتص، 
سایر  و  نتانیاهو  صهیونیستی،  رژیم  برابر  در  ایران  منطقه ای 
با  برای مقابله  برنامه ای مشخص  فاقد  را  این رژیم  دولتمردان 
اسرائیلی،  کارشناسان  عقیده  به  کرد.  قلمداد  تهران  تهدیدات 
ایران، با اتخاذ راهبردی طوالنی و مدون، قدرتمندترین دشمنی 
است که این رژیم تاکنون با آن روبه رو بوده است. این گزارش 
معظم  مقام  سوی  از  اعالم شده  ساله   50 برنامه  به  استناد  با 
رهبری، هدف کلی ایران را کسب اقتدار، از طریق خودکفایی 
فّناورانه، افزایش توان بازدارندگی نظامی و مقاومت در برابر نظم 

جهانی موجود، اعالم می کند.
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