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اخبار
رکورد حمل بار از طريق
راهآهن شکسته شد

مس��ئول برنامه و بودجه راه آهن کشور
از رک��ورد زن��ي خطوط ريلي کش��ور با
جابجاي��ي  ۴۷ميليون تن بار در س��ال
 ، ۹۶در ط��ول تاريخ فعاليت اين بخش
خبرداد.به گزارش مهر ،س��عيد رس��ولي
با اش��اره به اينکه اين رکورد س��ال ۹۵
نخس��تينپ بار با حم��ل  ۴۰ميليون تن
در کشور زده شده بود ،گفت :با توجه به
ظرفيت قاب��ل توجه راه آهن در حمل و
نقل ،در سياس��تهاي کلي نظام و برنامه
شش��م توسعه ،دولت و مجلس به دنبال
ايجاد ظرفيته��اي قانوني جديدي براي
اين بخش هستند تا زمينه جذب سرمايه
گذاران غير دولتي و پيش برد فعاليتهاي
دولت��ي در خطوط ريلي کش��ور امکان
پذير شود.وي با اشاره به تصويب قوانين
مترق��ي در اين حوزه گف��ت :درصورت
اجراي��ي ش��دن قوانين موج��ود ،تحول
عظيميدر بخش راه آهن کشوري ايجاد
خواهد شد .مس��ئول برنامه و بودجه راه
آهن کشور ،جابجايي  ۳۰درصد حمل و
نقل بار و  ۲۰درصد حمل مسافر را سهم
تعيين شده براي خطوط ريلي کشور در
برنامه شش��م توسعه عنوان کرد و ادامه
داد :رسيدن به اين هدف نيازمند تحقق
بندهاي ديگر قانون برنامه ششم توسعه
است.
هواپيماي اهواز ـ مشهد
در آسمان آتش گرفت

ي��ک فرون��د هواپيم��اي مس��افربري
مس��ير اهواز ـ مش��هد در آس��مان دچار
آتشس��وزي در يکي از موتورها شد اما
خوشبختانه به سالمت به زمين نشست.
مديرکل فرودگاههاي اس��تان خوزستان
با تائي��د اين حادثه در تش��ريح جزئيات
آن به مهر گف��ت :يک فروند هواپيماي
مس��افربري مس��ير اهواز ـ مش��هد که
س��اعت  ۲۳:۲۰پنجشنبه با  ۱۶۱مسافر،
ف��رودگاه اهواز را ت��رک کرد به محض
برخاس��تن يک��ي از موتوره��اي آن ب��ا
آتشسوزي مواجه شد.محمدرضا رضايي
اف��زود :به مح��ض مطلع ش��دن خلبان
از اي��ن وضعيت ،فورا درخواس��ت فرود
اضطراري ميکند و بالفاصله هواپيما در
فرودگاه اهواز به زمين مينشيند .رضايي
عنوان کرد :با تالشهاي صورت گرفته،
مس��افران همگي به سالمت از هواپيما
خارج شدند .وي بيان کرد :با هماهنگي
صورت گرفته ،مس��افران اي��ن پرواز با
يک فرون��د هواپيماي ديگر به مش��هد
اعزام ش��دند و هم اکنون در اين ش��هر
حضور دارند.

گروه عمران و ارتباطات :چند هفته پس از
اعالم تصميم ترامپ براي خروج از برجام،
س��رانجام نخس��تين تصميم نهايي اعالم
شده به بزرگترين هواپيماساز اياالت متحده
آمري��کا تعلق گرفت تا عمال قراردادي که
بسته شده بود ،به بنبست برسد.در اين بين
هرچند دولت آمريکا اين ش��رط را گذاشته
بود که فروش هر هواپيماي مسافري که
 ۱۰درصد يا بيش��تر از آن را شرکتهايي
آمريکايي س��اختهاند نياز به دريافت مجوز
دولت و وزارت خزانه داري اين کشور دارد
اما عمال با توجه ب��ه حضور دولت آمريکا
در برجام امکان عدم تاييد مجوزهاي الزم
براي فروش هواپيما به ايران وجود نداشت.
با وجود تمام س��نگ اندازيها اين شرکت
هواپيماس��از آمريکايي بويينگ بود که با
حضور در ايران ،به عنوان نخستين شرکت
فروش  ۸۰فروند هواپيماي مسافري را به
ايران اير نهايي ک��رد .بويينگ پس از آن
نيز مذاکراتي با ش��رکت آس��مان داشت و
در دو مرحل��ه فروش  ۶۰فروند هواپيما به
اين ش��رکت ايراني را نيز در دس��تور کار
قرار داد.به گزارش ايسنا ،بر اساس برنامه
ريزيهاي انجام شده بايد نخستين فروند
هواپيماي بويينگ ايران اير در ارديبهشت
امس��ال تحويل ميشد اما در عمل سنگ
اندازيه��اي سياس��ي دول��ت و کنگ��ره
آمريکا ،نهايي نشدن فاينانس هواپيماها و
تهديدهاي مکرر مبني بر خروج از برجام و
به دنبال آن لغو مجوزهاي فروش هواپيما
به ايران باعث شد ،اجرايي شدن قرارداد با
بويينگ متوقف شود موضوعي که سرانجام
سخنگوي بويينگ بر آن صحه گذاشته و
گفته در شرايط فعلي امکان اجرايي شدن
قراردادها با ايران وجود ندارد.
بوئين�گ :هي�چ هواپيماي�ي ب�ه اي�ران
نميدهيم

س��خنگوي بوئينگ اعالم ک��رد که اين
ش��رکت با ته��ران هم��کاري نميکند و
ب��ه عل��ت تحريمهاي آمري��کا از تحويل
هواپيم��ا به ايران خ��ودداري خواهد کرد،
به اين ترتيب قرارداد بزرگ اين ش��رکت
با دو شرکت هواپيمايي ايران ،عمال فسخ
ميشود.
س��خنگوي بوئين��گ گفت :ما ت��ا کنون
هي��چ هواپيمايي به ايران تحويل ندادهايم
و ب��ا توجه به اينک��ه ديگر مجوزي براي
ص��ادرات به ايران نداريم ،هيچ هواپيمايي
ه��م از اين پس به ايران تحويل نخواهيم

اخبار

شرکتهاي خصوصي حضور داشتند ،اين
امر در مجلس مورد بررس��ي قرار نگرفت،
تصريح کرد :از طريق قراردادهاي خارجي
ميتوانيم بس��ياري از کش��ورها را به خود
وابس��ته کنيم که نکتهاي مثبت است اما
بايد در قراردادها مواردي وجود داشته باشد
تا شرکتهاي خارجي نتوانند خروج داشته
باشند و يا در صورت خروج از قرارداد تاوان
آن را پرداخت کنند.
از تمام ظرفيتهاي قانوني و قراردادي
استفاده ميکنيم

داد.به گزارش مهر به نقل از اسپوتنيک ،در
ماه ميگزارش ش��د که قرارداد  ۲۰ميليارد
دالري ب��ا ايران به عل��ت تحريمها بلوکه
شده اس��ت .ايراناير پيش از اين ،قرارداد
 ۱۶.۶ميليارد دالري با بوئينگ براي خريد
 ۸۰هواپيماي مس��افربري امضا کرده بود،
همچنين قراردادي ب��ه ارزش  ۱۰ميليارد
دالر هم براي تحويل  ۱۰۰هواپيماي جت
با ش��رکت رقيب بوئين��گ ،ايرباس ،امضا
کرده بود .ب��ا تحريمهاي آمريکا هر دوي
اين قراردادها لغو ميشود چراکه برخي از
قطعات هواپيم��اي ايرباس هم در آمريکا
توليد ميشود و براي فروش به آنها نياز به
مجوز آمريکا وجود دارد.
شرفبافي ،مديرعامل ايران اير اخيرا گفته
که اين ش��رکت در س��ال جاري ميالدي
 ۱۱فروند هواپيماي جديد از ايرباس و اي
ت��ي آر درياف خواهد کرد و اين موضوع با
توجه به بازگشت قريب الوقوع تحريمهاي
آمريکا اين ابه��ام را به وجود آورده که آيا
تمام اين هواپيماها ظرف چند هفته آينده
وارد کش��ور خواهند ش��د يا ايران طريق
ديگري براي ورود اين هواپيماها به کشور
باز کرده است.

نميتوانند اينگونه به م��ا ضرر وارد کنند.
به گزارش خبرگزاري تس��نيم ،وي ادامه
داد :همواره براي حل مشکالت اقتصادي
بايد نگاهمان به درون باش��د زيرا نگاه به
بي��رون و کش��ورهاي خارجي اش��تباهي
بزرگ است.اين عضو کميسيون اقتصادي
مجلس اضافه ک��رد :بايد در همه حال بر
طبق بيانات رهب��ر معظم انقالب به توان
داخل��ي متکي باش��يم و اگر نياز اس��ت از
روي ضرورت با کش��ورهايي قراردادهايي
داش��ته باشيم ،آنان بايد تضمينهاي الزم
را بدهند و به آنها متعهد باشند.وي اضافه
کرد :ما بايد در درازمدت ،توان داخلي خود
را ارتقا دهيم تا دشمنان نتوانند به ما ضربه
بزنند.کبيري اف��زود :در تجربيات قبلي ما
از آمريکاييها ،شاهد نقض قراردادهايشان
با ديگر کش��ورها هم بوده اي��م ،با خروج
اين کش��ور از برجام ،بهانهاي براي فسخ
اينگونه قرارداده برايشان ايجاد شد.نماينده
مردم خ��وي در مجلس تاکيد کرد :بايد از
هم��ان ابتدا تضمين قوي از اين ش��رکت
هوايپماس��ازي ميگرفتي��م تا ب��ه راحتي
قراردادهايشان را نقض نکنند البته در اين
راستا تذکراتي داده بوديم.

شکايت ايران از بوئينگ به دليل فسخ
قرارداد فروش هواپيماها

انتظار لغو قرارداد بوئينگ وجود داشت

سيدتقي کبيري درباره اقدام گروه هواپيما
س��ازي بويين��گ آمريکا مبني بر فس��خ
ق��رارداد با ايران ،با اش��اره به بيانات رهبر
معظم انق�لاب مبني بر اس��تفاده از توان
داخل��ي گفت :اي��ن گونه اقدام��ات هيچ
تاثيري در عزم ما نخواهد داش��ت و آنان

سيداحسن علوي در گفتوگو با خانه ملت،
درخص��وص لغو ق��رارداد بوئينگ با ايران
در پ��ي خ��روج آمريکا از برج��ام و اعمال
تحريمهاي جديد ،اظهار داشت :اين انتظار
از شرکت بوئينگ وجود داشت تا با خروج
آمري��کا از برجام ق��رارداد خود را لغو کنند
اما مس��ئله مهمتر ک��ه در خبرها آمده لغو

قرارداد ايرباس با ايران اس��ت که ظاهرا از
تحويل هواپيماهاي باقي مانده خودداري
ميکند.عضو کميس��يون عمران مجلس
ش��وراي اس�لاميبا بيان اينکه مشخص
نيس��ت در متن قرارداد چه مواردي آورده
شده است ،گفت :در مورد لغو قرارداد توتال
نيز جاي تعجب داش��ت که وزارت نفت و
دولت قرارداد را به گونهاي منعقد نکردهاند
تا در صورت لغو قرارداد توس��ط ش��رکت
ضمانتي وجود داشته باشد ،اين نکات بايد
در معاهدات بينالمللي بايد وجود داش��ته
باش��د که نيس��ت.نماينده مردم سنندج و
ديوان��دره در مجلس ش��وراي اس�لاميبا
اشاره به اينکه بايد بر اساس قانون برخي
از قراردادهاي بين المللي به مجلس آورده
ميش��د ،ادامه داد :اينک��ه در قراردادهاي
خارجي تضميني وجود ندارد و براي خروج
ش��رکتها از قرارداد مانعي قرار نميدهيم
يک اشکال بزرگ است.
عدم تحوي�ل هواپيماه�اي ايرباس به
ايران جاي تعجب دارد

وي با تاکيد بر اينکه ش��رکت بوئينگ در
کشور آمريکا قراردارد و بر اساس قوانين و
قواعد اين کشور مسير خود را طي ميکند،
عن��وان کرد :اي��ن انتظار وجود داش��ت تا
خروج آمريکا از برجام مواردي را به همراه
خود ببرد ام��ا عدم تحوي��ل هواپيماهاي
ايرباس که يک شرکت فرانسوي است به
ايران جاي تعجب دارد.
اي��ن نماينده م��ردم در مجلس ش��وراي
اس�لاميبا بي��ان اينک��ه به دلي��ل آنکه
در قرارداده��اي خري��د هواپيم��ا بيش��تر

وزير راه و شهرسازي در واکنش به احتمال
عدم تحوي��ل  ۱۱هواپيماي جديدبوئينگ
گف��ت که ما از تم��ام ظرفيتهاي قانوني
و قراردادي اس��تفاده ميکنيم.به گزارش
ايسنا ،عباس آخوندي در حاشيه راهپيمايي
روز قدس در جمع خبرنگاران در پاسخ به
س��وال خبرنگاري مبني بر اينکه دريافت
 ۱۱هواپيماي جديد بوئينگ در اين شرايط
امکان پذير اس��ت يا خير گفت :ما از تمام
ظرفيتهاي قانوني و قراردادي اس��تفاده
ميکنيم .ما بايد در هر ش��رايطي بتوانيم
ب��ا تکيه بر ظرفيتهاي موج��ود در قالب
قرارداد اقدام کنيم.
نوس�ازي ناوگان هوايي ب�ا توليدات

ديگر شرکتهاي هواپيماسازي

سيدحس��ين افضلي نماينده م��ردم اقليد و
عضو کميسيون عمران مجلس در گفتگو با
«عصرايرانيان» گفت :با وضعيتي که براي
قرارداد بوئينگ پيش امده است بهتر است
مذاکره با ساير شرکتها از بلوک شرق براي
خريد هواپيما ديگر شرکتها اقدام شود تا نياز
صنعت هوايي کشور به روش ديگري حل
شود.عضو کميسيون عمران مجلس با بيان
اينکه خريد هواپيما از بلوک ش��رق بهطور
حتم با مدنظر قرار دادن استانداردهاي روز
دنيا خواهد بود و قطع ًا دغدغههاي مرتبط با
بحثهاي ايمني رعايت خواهد شد ،افزود:
دولت با تمام امکانات و ابزار به سمت خريد
ايمنترين سيس��تمها ميرود ت��ا حوادثي
مشابه سقوط هواپيماهاي توپولوف و تبعات
آن براي کشور تکرار نشود.افضلي در پايان
اظه��ار ک��رد :در حال حاضر ش��رکتهاي
هواپيماسازي در بلوک شرق نيز خود را به
اس��تانداردهاي روز دنيا رساندهاند و با توجه
به تشديد نظارتهاي بينالمللي در رابطه با
رعايت استانداردها شرکتهاي رشرقي خود را
ملزم به رعايت قوانين استاندارد ميکنند.

عشايري مطرح کرد

برنامه ملي بازآفريني شهري به دنبال تأمين مسکن حمايتي است نه مسکن اجتماعي

مع��اون وزير راه گف��ت :برنامه بازآفريني ش��هري
تالش دارد تا در تأمين مس��کن اقشار مياني جامعه
در مناطق ناکارآمد گام بردارد .به گزارش باش��گاه
خبرنگاران جوان ،هوشنگ عشايري معاون وزير راه
و شهرسازي و مديرعامل شرکت بازآفريني شهري
ايران در چهارمين نشس��ت از سلسله نشستهاي
دفت��ر هفدهم ش��رکت بازآفريني ش��هري ايران با
موضوعيت بررس��ي نقش توس��عهگران در برنامه
ملي بازآفريني شهري بيان کرد :در حقيقت ترکيب
توس��عهگران و فعاليتهاي اقتصادي آنها در بعد
کالب��دي برنامه با اقدامات تس��هيلگران به عنوان
کس��اني که در حوزه اجتماعي برنامه فعاليت دارند
با نقش کس��اني ک��ه در حوزه اقتص��اد و مديريت

هستند داراي تضاد اخالقي بسياري است که همه
نشاندهنده سختي کار در اجراي برنامه بازآفريني
خواهد بود.عش��ايري با تأکي��د براينکه برنامه ملي
بازآفريني ش��هري به دنبال تأمين مسکن حمايتي
اس��ت نه مس��کن اجتماعي ،خاطرنشان کرد :بارها
اع�لام کرديم که برنامه بازآفريني ش��هري تالش
دارد تا در تأمين مس��کن اقش��ار ميان��ي جامعه در
مناط��ق ناکارآم��د گام بردارد ،گفتني اس��ت طرح
مسکن اجتماعي درحال حاضر در مناطق روستايي
مش��غول به فعاليت است نه در حوزه شهري.معاون
وزير راه و شهرس��ازي ضمن بي��ان اين مطلب که
برنامه ملي بازآفريني به هيچ وجه به دنبال ساخت
مسکن ارزان قيمت به معني تقليل کيفيت ساخت

و ساز نيست گفت :در حقيقت خطاي طرح مسکن
مهر براي اين بود که براي اجراي برنامه عدد تعيين
ش��ده بود درحالي که در اي��ن برنامه دولت به هيچ
وجه مداخله نکرده و بزرگترين مزيت آن نسبت به
برنامههاي پيشين در همين مسئله است.مديرعامل
ش��رکت بازآفريني شهري ايران با بيان اين که اگر
توس��عهگران به حوزه اجتماعي در محالت توجهي
نکنند قابليت پذي��رش عموميطرح خود را در اين
نواح��ي از دس��ت خواهند داد گفت :در اين راس��تا
دولت نيز درفضاي تأمين خدمات عمومي(روبنايي
و زيربناي��ي) وارد عمل ش��ده و به پيش��برد برنامه
کمک ميکند.اين مقام مس��ئول با تأکيد بر اينکه
اجراي برنامه بازآفرين��ي در محالت بايد مبتني بر

س��ازمان اجتماعي حاکم بر آن محله باشد ،گفت:
هدف اصلي برنامه ملي بازآفريني ايجاد ش��رايطي
ب��رد – برد بين مج��ري و بهرهبردار خواهد بود که
ملزم به جذب اعتماد مردم از سوي توسعهگران در
محالت خواهد بود.

 ۱۴ميليون کاربر فيس بوک قرباني
باگ جديد اين شرکت شدند

في��س بوک ب��اگ جديدي کش��ف کرده
ک��ه ب��ه دليل آن ب��ه مدت چن��د روز در
م��اه ميتنظيم��ات حري��م خصوصي ۱۴
ميلي��ون کاربر به حال��ت عموميدر آمد و
پس��تهاي آنان براي همه قابل مشاهده
ش��د.به گزارش مهر به نق��ل از ديجيتال
ترن��دز ،فيس بوک باگ جديدي کش��ف
کرده که بخش تنظيمات حريم خصوصي
 ۱۴ميلي��ون کاربر آن را بدون اجازه تغيير
داده و ب��ه حالت عموميدر آورده اس��ت.
سيس��تمهاي فيس ب��وک  ۱۰روز در ماه
ميدچ��ار اي��ن اختالل ش��دند .مش��کل
مذکور زماني اتف��اق افتاد که فيس بوک
مش��غول آزمايش يک قابليت جديد بود و
به طور تصادفي تنظيمات حريم خصوصي
کاربران را به حال��ت عموميتغيير داد .تا
آپديتهاي حساس در هر نقطه از جهان
قابل مشاهده باشد.به گفته فيس بوک اين
اختالل فني از  ۱۸تا  ۲۷مياتفاق افتاده و
شامل پستهايي نميشود که قبل از اين
بازه زماني منتش��ر شده اند.اين مشکل در
حالي اتف��اق ميافتد که فيس بوک هنوز
هم درگير رس��واييهاي کمبريج آناليتيکا
و دسترسي شرکتهاي چيني و آمريکايي
توليد کننده موباي��ل و تبلت به اطالعات
کاربران خود است.
تسهيالت ساخت مسکن جاذبه ندارد

رئيس کميسيون عمران مجلس ،با تاکيد
بر اينکه تسهيالت اعطايي در حوزه ساخت
مسکن جاذبه کافي براي متقاضيان ندارد،
گفت :غفلت از نياز داخل به مسکن حباب
قيمتها در اي��ن بخش را بزرگ تر کرده
اس��ت.به گزارش خانه مل��ت ،محمدرضا
رضايي ،با اش��اره به آمارهاي اخير منتشر
ش��ده در خصوص کاه��ش  ۵۰درصدي
توليد مس��کن در کش��ور ،گفت :در کشور
س��االنه ظرفي��ت توليد  ۸۰۰ه��زار واحد
مس��کوني وجود دارد اما اين عدد به کمتر
از  ۴۰۰هزار واحد رس��يده اس��ت.نماينده
مردم جهرم در مجلس ش��وراي اسالمي،
با بيان اينکه غفلت از نياز داخل به مسکن
حب��اب قيمتها در اين بخش را بزرگ تر
کرده است ،افزود :سرمايه گذاري در حوزه
مس��کن با هدف افزايش ساخت و سازها
بايد از س��وي دولت با ارائه مش��وقهاي
الزم پيگي��ري ش��ود.رضايي ب��ا تاکيد بر
اينکه تسهيالت اعطايي در حوزه ساخت
مسکن جاذبه کافي براي متقاضيان ندارد،
تصريح ک��رد :ارائه وام ارزان ،کاهش نرخ
س��ود تس��هيالت و بازپرداخت مطابق با
درآمد مردم از جمله ش��اخصههايي است
که به ايج��اد انگيزه براي توليد مس��کن
بيشتر در کشور منجر ميشود.

فهرستيازخرابکاريهايسايبريرژيمصهيونيستي

جاسوسي با موبايل تا «استاکس نت» و «دوکو»

گروه ارتباطات :رژيم صهيونيستي فقط به حملههاي نظاميمعمول بسنده نميکند.
اين رژيم در س��الهاي اخير با انتش��ار ويروسها و ابزارهاي جاسوسي متعددي،
فضاي س��ايبري را نيز نا امن کرده اس��ت.به گزارش مهر ،هنگاميکه س��خن از
حملههاي س��ايبري به ميان ميآيد ،بيش��تر افراد به اين نکته اشاره ميکنند که
هکرها اصوال در روس��يه يا چين هستند و هدف آنها دزديدن اطالعات شخصي
براي سود مالي يا دريافت باج است .اما هدف مهم تر از اينها ،حملههاي جاسوسي و
خرابکاري است .در همين زمينه رژيم صهيونيستي بارها اعالم کرده از اسلحههاي
س��ايبري اس��تفاده ميکند .اين رژيم غاصب هرچند نوع دقيق اسلحهها را اعالم
نکرده اما تا به حال حمالت سايبري و بدافزارهاي متعددي را منتشر کرده است.
رژيم صهيونيستي واحد اطالعاتي به نام «واحد  »۸۲۰۰تشکيل داده که مسئول
ساخت برخي از بدافزارهاي مشهور قرن بيست و يکم هستند .اين واحد از جوانان
 ۱۸تا  ۲۱س��اله تشکيل شده است .درهمين راستا برنامهاي خارج از مدرسه براي
نوجوانان  ۱۶تا  ۱۸س��ال برگزار ميش��ود که به آنها برنامه نويسي و هک کردن
را ميآموزد .نيروهاي واحد نيز از بين ش��رکت کنندگان همين کالسها انتخاب
ميش��وند.اين درحالي است که به نوشته روزنامه فرانس��وي لوموند اين واحد در
يک مقر در  Negevفعاليت ميکند و قادر به رصد تماسهاي صوتي ،ايميل و
وسايل ارتباطي ديگر در سراسر خاورميانه ،اروپا ،آسيا و آفريقا و همچنين رديابي
کش��تيها است .رژيم صهيونيستي همچنين در تمام سفارتهاي خود در سراسر
جهان مقرهاي ش��نود دارد و از طريق کابلهاي زير دريايي نيز ش��نود ميکند.
همچنين به نوشته روزنامه نيويورک تايمز رژيم صهيونيستي مقرهاي شنودي در
فلسطين دارد .به طوريکه در  ۲۰۱۴ميالدي  ۴۳نفر از نيروهاي اين واحد با امضاي
نامهاي اعالم کردند تجهيزات نظارت الکترونيک اين واحد ،اطالعات خصوصي
مردم فلسطين را جمع آوري ميکند.

ويروس مشابه استاکس نت با هدف جمع آوري اطالعات

يکي ديگر از ويروسها« ،دوکو» مجموعهاي از بدافزارهاي رايانهاي است که در
سپتامبر  ۲۰۱۱کشف شد .اين ويروس به استاکس نت مرتبط بود .دانشگاه اقتصاد
و فناوري بوداپس��ت در بلغارس��تان اين تهديد را کشف کرد .اين تهديد شباهت
زيادي به استاکس نت داشت اما هدف آن متفاوت بود .شرکت Symantech
درباره اين ويروس تحقيقاتي انجام داد و معتقد بود اين ويروس توسط سازندگان
استاکس نت به وجودآمده و اطالعات را براي حمالت آتي جمع آوري ميکند .اين
ويروس نيز مانند استاکس نت ،به سيستم عامل ويندوز حمله ميکند .از اطالعات
جمع آوري شده با اين ويروس براي حمله به سيستمهاي کنترل صنعتي استفاده
ميشود.
جاسوسي در مذاکرات هستهاي ايران با Duqu2.0

به نوشته نشري اشپيگل،اين ويروس يکي از پيچيدهترين ويروسهايي است که
ساخته شده و در سال  ۲۰۱۴حتي به سيستمهاي شرکت کسپراسکاي نيز نفوذ کرد.
اين ويروس مدتها در سيستم کسپراسکاي بود و شناسايي نشد .عالوه بر آن از اين
ويروس براي جاسوسي درباره مذاکرات هستهاي ايراني نيز استفاده شد.
ساخت ويروس جاسوسي از موبايل براي دولتها

در سال  ۲۰۱۶نيز محققان ويروسي به نام پگاسوس را رديابي کردند که سيستمهاي
عامل اپل را هدف گرفته بود.ويروس مذکور آيفونهاي  ۶را از راه دور رصد ميکرد.
اين حمله سايبري کاربران را تشويق ميکرد يک  URLرا با از کنند که با پيامک
ارسال شده است .پس از دنبال کردن لينک با استفاده از شکافهاي امنيتي در موتور
جستجوي  Safariدسترسي به هسته سيستم عامل را فعال ميکرد و بدافزار روي
موبايل نصب ميش��د .پس از آن بدافزار از تمام وجوه موبايل کاربر از تماسهاي
صوتي و پيامک گرفته تا اطالعات تقويم و عکس و ويدئوها را جاسوسي ميکرد .به
نوشته رويترز محققان دانشگاه تورنتو در Citizen Labاين حمله را نخستين بار
همکاري با آمريکا براي ساخت استاکس نت
فعاليتهاي مجرمانه رژيم صهيونيس��تي فقط به فلس��طين منتهي نميش��ود .رديابي کردند .اين گروه ادعا ميکنند شرکت  NSOکه به رژيم صهيونيستي تعلق
گزارشهاي مختلفي که در رس��انههاي متعدد منتشر شد ،نشان ميدهد ويروس دارد اين بدافزار را براي دولتها ساخته است.
استاکس نت نيز توسط رژيم صهيونيستي ساخته شد .به نوشته رونامه گاردين اين
ساخت ويروسي مخصوص دستگاههاي اندرويد
ويروس در  ۲۰۱۰ميالدي بسياري از رايانههاي صنعتي از جمله رايانههاي تجهيزات
هستهاي ايران را هدف قرار داد .کارشناسان معتقدند آمريکا و رژيم صهيونيستي اين س��ال گذشته گوگل نيز نسخهاي از ويروس پگاس��وس را در موبايلهاي اندرويد
بدافزار را به وجود آوردند .سرگي اوالسن نخستين بار ويروس استاکس نت را کشف رديابي کرد .به نوشته فوربس ،گوگل اين ويروس ر ا  Lipizzanنام گذاري کرد.
کرد اين ويروس که از طريق ويندوز منتشر ميشود ،سيستمهاي کنترل صنعتي در زمان کشف ويروس مذکور روي کمتر از  ۱۰۰موبايل نصب شده بود .همه اين
موبايلها قبال به بدافزار پگاسوس آلوده شده بودند.
شرکت زيمنس را هدف گرفته بود.

