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کشف بدافزاری که کاربران خاورمیانه
را هدف گرفته است

...

اخبارداخلی
دادستان کل کشور :

مسئولیت تصمیم درباره تلگرام بر عهده قوه
قضاییه است
گــروه دانــش وفناوری  -دادستان کل کشورگفت  :به
تازگی از سوی رئیس جمهور محترم مطلبی در صفحه
اینستاگرام منتشر و ذیل آن به این نکته اشاره شده بود
که گویا ضمیر و مخاطب آن به رهبری معظم انقالب
بر میگشت ،اما واقع ًا چنین نیست که مقام معظم رهبری
دستور تصمیم اخیر در خصوص تلگرام را داده باشند.
حجت االسالم والمسلمین منتظری در جمع استادان و
نخبگان بسیجی حوزه علمیه قم به موضوع تلگرام و آثار
سوء آن در جامعه نیز اشاره کرد و گفت :از حدود یک سال
و نیم پیش بحث این پیام رسان در شــورای عالی فضای
مجازی مطرح بود و گاهی هم حتی به جدال و دعوای لفظی
میرسید ،بیشتر اعضا موافق حاکمیت ایرانی بر فضای
مجازی و محدودیت برای خارجی ها بودند ،اما بعضی
خیر و رئیس شورا هم به دالیلی موافق انسداد (پیام رسان
خارجی) نبود.مجموعه بحثها و تحلیلها به مقام معظم
رهبری هم تقدیم شد و نظر ایشان به انجام کار در روال
قانونی خود و از سوی مراجع مربوط بود.
وی با اشــاره به انتشار مطالبی در خصوص این که مقام
معظم رهبری موضوع تصمیم اخیر درباره تلگرام را مطرح
کرده اند گفت :به تازگی از سوی رئیس جمهور محترم
مطلبی در صفحه اینستاگرام منتشر و ذیل آن به این نکته
اشــاره شده بود که گویا ضمیر و مخاطب آن به رهبری
معظم انقالب بر میگشت ،اما واقع ًا چنین نبوده که مقام
معظم رهبری دستور تصمیم اخیر در خصوص تلگرام را
داده باشند.
ویافزود:دوماهقبلدرجریانبازدیدازدادسرایرسیدگی
به جرایم رایانهای در تهران به من اعالم شد که  ۱۲هزار
پرونده در این دادســرا در جریان رسیدگی است که ۵۰
درصد آن مستقیم ًا مربوط به جرایم در بستر اینترنت و رایانه
است و ۷۰درصد این پروندهها هم به نتیجه نرسیده اند چرا
که نمیتوانیم افرادی را که از آنها شکایت شده پیدا کنیم
و دسترسی به تلفن و آدرس آنان امکان ندارد.دادستان کل
کشور گفت :در چند مورد از وزیر محترم ارتباطات خواستم
که اطالعات مربوط به متهمان را از مدیر تلگرام بخواهید،
امااینفردهمکارینکردهوحاضرنشدهبودهیچاطالعاتی
به وی بدهد.قوه قضاییه وقتی میبیند تلگرام این گونه
بستر جرم و جنایت شده و هیچ راهی جز مسدود کردن آن
نیست ،آیا باید آن را رها کند یا این که باید در اجرای وظایف
ومسئولیتهایقانونیقوهقضاییهاقدامالزمصورتگیرد.
برخیها در این باره مسائلی را مطرح کردند که قابل قبول
نیست ،ولی شرایط کشور اقتضا میکند یا سکوت کنیم یا با
تدبیرعبورکنیمتادرموقعمناسبپاسخمطالبغیرصحیح
داده شود.امروز مسئولیت این اقدام را قوه قضاییه پذیرفته
است و انتساب آن به رهبری معظم انقالب به هیچ وجه
صحیحنیست.

توسعه گروههای سازمان یافته جنایی در
فضای مجازی
گروه دانش وفناوری  -فرمانده نیروی انتظامی فعالیت و
توسعه گروههای سازمان یافته جنایی در فضای مجازی و
بهرهبرداری مجرمانه گروههای تروریستی از فضای مجازی
را مهم ترین تهدیدات فضای مجازی در جهان برشمرد.به
گزارشایسنا،سردارحسیناشتریدرششمینگردهمایی
روســای بخشهای سایبری کشورهای اوراســیــا که روز
گذشته برگزار شد،با بیان این که فضای مجازی امروزه در
تمام حوزههای اقتصادی ،علمی ،آموزشی ،اجتماعی و ...
حضور داشته و تمام ابعاد زندگی بشری را به خود وابسته
کرده است ،افزود :تأمین امنیت در فضای مجازی یکی از
دغدغههای اصلی تمام کشورهای جهان است و کشورها
برایتأمینامنیتسایبریخودنیازبهمشارکتبینالمللی
دارند.ویفعالیتوتوسعهگروههایسازمانیافتهجناییدر
فضای سایبری و بهرهبرداری مجرمانه گروههای تروریستی
از فضای مجازی را جزو مهم ترین تهدیدات کنونی فضای
سایبریدرجهانبرشمردوگفت:ازآنجاییکهایرانیکیاز
قربانیانحمالتتروریستیاستجایتاسفاستکهبرخی
از این حمالت به صورت هوشمندانه و مدیریت شده از سوی
کشورهاییانجاممیشودکهدارایزیرساختهاوبانکهای
اطالعاتی بوده و همچنین سرورهای شبکههای مجازی در
اختیارشاناست.ویگفت:تالشمیکنیمتاباهمکاریهمه
جانبه پلیس تمام کشورها و اینترپل و دیگر بخشها بتوانیم
فضایی امن و آرام را برای همه کاربران قانون مدار در فضای
سایبری ایجاد کنیم و همکاری و تبادل اطالعات روسای
پلیس سایبری کشورها از طریق تفاهمنامهها ،معاهدات
و کنوانسیونها بیشتر انجام شود؛ چرا که امروز همدلی و
همبستگیکشورهابیشازپیشمیتواندعرصهرابرمجرمان
وتروریستهاتنگکند.

مهر-محققانامنیتسایبریبدافزاریکشفکردهاندکهازطریقواتساپ،تلگرامواپلیکیشنهایدیگر،کاربرانخاورمیانهرادرکشورهای
ایران،لبنان،مصر،مراکشواردنهدفگرفتهاست.بدافزارمذکور بهنام  ZooParkطوریطراحیشدهکهبههکرهااجازهمیدهدازپیامهاو
اپلیکیشنهایکاربرسوءاستفادهکنند.بهگفتهکارشناساناینحملهسایبریبسیارهدفمندطراحیشدهاست.

بر اساس آمار مرکز ملی فضای مجازی اعالم شد

موتور جست وجوی بومی؛ انتخاب دوم کاربران ایرانی
بعدازگوگل
زهرا حاجیان -سنجش ذائقه کاربران ایرانی دراستفاده ازموتور جست وجوی اینترنتی،نشان می دهدکه
کاربران ایرانی ،موتور جست وجوی بومی رابه عنوان دومین گزینه خود انتخاب کردند.طرح ملی راه
اندازی موتور جست وجوی بومی درکشورباهدف توسعه خدمات فضای مجازی مطابق بانیازهای بومی و
محلی ،افزایش درآمد ملی ازطریق کسب درآمد جویشگر بومی ،ترویج وگسترش فرهنگ ایرانی اسالمی
درفضای مجازی و نیز کمک به ایجادمزیت رقابتی برای جویشگر بومی نسبت به رقبای غیربومی تعریف
شد.برایناساستوسعهزیرساختهایتولیدوارائهخدماتومحتوایجویشگربومی،توسعهدانشوفناوری
جویشگرونیزحفاظتازاطالعاتوارتقایامنیتملیدرفضایمجازیازضرورتهایاینپروژهملیبیانشد.
بههمینمنظورمرکزملیفضایمجازیباتعریفسیاستهایمدنظربرایتوسعهموتورجستوجویبومی
درکشور،میزانذائقه کاربرانایرانیدربهرهمندیازموتورجستوجویبومیراسنجیدهوآخرینوضعیت
استفادهازاینسرویسرادرکشوردرمقایسهآنبانمونههایخارجی،اعالمکردهاست.

▪«پارسی جو» در رده دوم انتخاب کاربران ایرانی
بعدازگوگل

به گــزارش مهر ،ارزیابی هاحاکی از آن است که موتور
«پارسیجو»باپوشش چهارمیلیاردصفحهو۱۵سرویس،
توانایی پاسخ گویی به دو میلیون پرس وجو در روز را دارد
و کیفیت جست وجو در آن  ۸۰درصد اعالم شده است
وروزانه ۹۰۰هزارکاربرازاینموتورجستوجوبازدیدمی
کنند".یوز"باپوششچهارمیلیاردصفحهو ۲۶سرویس،
امکان پاسخ گویی به سه میلیون پرس و جو در روز را دارد
و کیفیت جست وجو از طریق این موتور جست وجو نیز
 ۸۰درصدبیانشدهاست.نتایجارزیابیکیفیتجویش
فارسی از نظر کاربران ایرانی در جویشگرها ،نشان می
دهد که بعد ازگوگل ،موتور جست وجوی «پارسی جو»
درردهدومانتخابکاربرانایرانیقراردارد.دراینبررسی
هاکاربرانایرانیازموتورجستوجویبینگنیزاستفاده
میکنندواینسرویسدرمیانسهموتورجستوجوبرای
کاربرانایرانیقرارگرفتهاست.موتورجستوجوی«یوز»
هم،دراینفهرستچهارماست.

▪سهم 5موتور جست و جوی معروف دنیا درجذب
کاربر

مطابق با بررسی های صــورت گرفته ،موتور جست

وجوی «گوگل» ازکشور آمریکا با  ۲۲۵سرویس و
 ۷۵میلیارددالردرآمد؛ نخستین موتور جست وجو
محسوب می شودکه روزان ــه چهار میلیارد پرس
وجو ازطریق آن انجام می شود؛با وجود این اما این
موتورجست وجو در آمریکا فقط ۷۰درصددرجذب
کاربر سهم دارد.

▪«یاندکس» با  150میلیون پرس وجو در جایگاه
چهارم

دومین موتور جست و جوی مطرح در دنیا« ،بایدو»ی
کــشــور چــیــن اس ــت کــه  ۱۵۰ســرویــس ارائــــه می
دهدوبیش از  ۱۰میلیارددالردرآمد دارد .حدود
سه میلیارد جست وجو در روز از طریق این سرویس
دهنده صورت می گیردو80درصد کاربران چینی،
بایدو را به گوگل ترجیح می دهند.

▪«سزنم» با 8میلیون پرس و جو ؛ پنجمین موتور
جست وجوی جهان

▪"بایدوی" چینی دررتبه دوم

▪«نیور» رتبه سوم دنیادرمراجعه کاربران

موتور جست وجوی «نیور» سومین موتور جست و
جوی مهم درمیان کاربران کشورهای مختلف است
که با  ۷۵سرویس سه میلیارد دالردرآمــد داشته و
 ۲۸۵میلیون پرس وجو از طریق این سرویس دهنده
انجام می شود.
در کره جنوبی73درصد کاربران از این موتور جست

فراخبر

یتوجهیدستگا ههایدولتی
ب 
به الزام استفاده ازموتورهای جست وجوی بومی
درحالی که مطابق سیاست های تعیین شده از سوی
مرکزملیفضایمجازیاستفادهازموتورجست
وجوی ملی باید در سازمان های دولتی به
کار گرفته شود و در عین حال از استفاده از
موتورهای جست وجوی غیر بومی ممانعت
به عمل آید؛ بنا به گفته دبیر شورای راهبری
طرح جویشگر بومی؛ هم اکنون دستگاه های
دولتی هیچ توجهی به این موضوع ندارند .علیرضا

یاری درگفت گو با خراسان می گوید :مشکل اساسی
ماایناستکهحتیسیاستهاییکهازسویمرکزملی
فضای مجازی وضع شده ومــورد قبول سازمان های
دولتی نیزهست توسط مجموعه های مرتبط با فناوری
اطالعات وفضای مجازی اجرایی نمی شود.به طور
نمونه دروزارت ارتباطات؛ چه تعداد اززیرمجموعه های
این وزارتخانه این موضوع رارعایت می کنند ؟اساسا
کسی تمایلی برای این کار دارد؟بررسی ها نشان می

وجو بهره می برند.

موتور روسی «یاندکس» دارای  ۵۵سرویس است
که درکشور روسیه  ۶۵درصدکاربران ازیاندکس
استفاده می کنندواین سرویس دهنده درآمدیک
میلیاردی با  ۱۵۰میلیون پرس وجو درروز را به خود
اختصاص داده است.

موتور جست وجــوی «سزنم» متعلق به کشور چک
نــیــزدرایــن رده بــنــدی دی ــده مــی شــود.ســزنــم ۵۰
درصدسهم بازاررا درکشورچک به خود اختصاص
داده و13دهم میلیارد درآمد برای آن تخمین زده
شده است .این سرویس دهنده دارای  ۱۵سرویس و
هشت میلیون پرس وجو طی یک روز است.
▪مــوتــورهــای جست وجـــوی خــارجــی و فــروش
اطالعات کاربران

شواهد نشان مــی دهــدکــه یکی از اقــدامــاتــی که
دهدکهاینموضوعدرسازمانهایدولتیمحققنشده
است.ویدرپاسخبهاینسوالکهآیااینموضوعناشیاز
ضعففرهنگیاستیانبودقابلیتفنی؛میگوید؟خیر.
مشکلقطعاضعففرهنگیاستچراکهوقتیمستندات
فارسیرادراینموتورهاجستوجومیکنیمنتایجقابل
قبولیرادریافتمیکنیم.متاسفانهطبقباورغلطیکه
دربخش دولتی وجوددارد وقتی می خواهیم ازشرکتی
که متعلق به بخش خصوصی است حمایت کنیم حس
میکنندخالفقانوناست.گوییاوهمبایددولتیباشد
تا از آن استفاده کنند این مانع بایدبرطرف شود.آموزش
وپرورش بایدپارسی جوویوزرادرکتاب های درسی به
دانشآموزانمعرفیکندامامتاسفانهایناتفاقنمیافتد.

موتورهای جست وجوی خارجی برای کسب درآمد
انجام می دهند فروش اطالعات کاربران است .به
نحوی که در سال  ۲۰۱۵نزدیک به  ۴۰هزار بار،
افراد دولتی کشورهای مختلف از گوگل درخواست
اطالعات کاربران را داشته اند که حتی نسبت به
مدت پیشین ۳۰ ،درصد رشد را نشان می دهد.این
درحالی است که برمبنای گزارش easycounter
امنیت جویشگرهای بومی در ایــران (پارسی جو و
یوز) تضمین شده است وکاربران می تواننداطمینان
کاملی از این سرویس درحفظ اطالعاتشان داشته
باشند.
▪مصوباتی که باید بــرای جویشگرهای بومی
اجرایی می شد

مطابق با سیاست ها و اقدامات مصوب کمیسیون
عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی  ،حدود
شش دستگاه شامل وزارت ارتباطات ،وزارت فرهنگ
وارشاد اسالمی ،آموزش و پرورش ،وزارت علوم ،صدا
و سیما و سازمان تبلیغات اسالمی در کشور متولی
اجرای ضرورت های مربوط به طرح جویشگربومی
درکشورهستندکه باید وظایف خودرا به صورت میان
مدت وکوتاه مدت اجرایی کنند.
حتی شرکت های خصوصی هم که می خواهنددنبال
چنینحمایتهاییبروندبا بوروکراسیاداریو...مواجه
می شوند .وی درباره وضعیت استقبال کاربران ایرانی
ازموتور جست وجوی ملی می گوید:باوجود آن که آمار
مرکزملیفضایمجازینشانمیدهدکهموتورجست
و جوی بومی رتبه دوم انتخاب کاربران ایرانی راداردبه
نظر می رسد که اگرفرهنگ سازی مناسب وتبلیغات
بیشتری درباره شناخت این موتورهای جست وجو به
جامعهصورتبگیردسهمبیشتریازبازاربهاینموتورها
اختصاصخواهدیافتدرحالیکهبایدکاربیشتریبرای
شناساندن آن ها به کاربران انجام شود تا این موتورهای
جستوجورفتهرفتهسهمغالبرادربازاربهدستآورند.

خواندنیها
پاسخ

جراحی بیماران پارکینسون در خواب
کشف یک سیگنال مغزی منحصر به فرد ،بیماران
مبتال به پارکینسون را قادر میسازد تا بدون
این که هوشیار باشند ،تحت عمل جراحی
"تحریک عمقی مغز "(deep brain
 )stimulationقرار گیرند.به گزارش
ایسنا" ،تحریک عمقی مغز" نوعی روش
درمانی(جراحی) در پزشکی است که در
آن الکترودهایی در داخل مغز بیمار قرار داده

...
گزارش

خورشید بعد از مرگ به سحابی سیاره ای تبدیل می شود
میشوند.محققان پس از تجزیه و تحلیل امواج
مغزی  14بیمار مبتال به پارکینسون و پنج
بیمار مبتال به " "essential tremorدر
عمل جراحی ،دریافتند که این منطقه
هدف بــرای قــرار دادن الکترودها ،یک
سیگنال مغزی منحصر بــه فــرد تولید
میکند .این روش بیماران را قادر میسازد
تا در حین عمل جراحی ،بخوابند.

تحقیقیجدیدنشانمیدهدخورشید ۱۰میلیارد
ســال دیگر می میرد و پس از مــرگ به یک
سحابی ســیــاره ای تبدیل مــی شود.به
گــزارش مهر ،سحابی سیاره ای جسم
آسمانی درخشانی است که از گرد و غبار و
گاز تشکیل شده است .این مدل نشان داد
ستاره در حال مرگ پس از انتشار گرد و غبار
و گاز ،سه برابر سریع تر از تخمین دانشمندان

داغ می شود .همین موضوع سبب می شود ستاره
ای کم حجم مانند خورشید یک سحابی
سیاره ای درخشان بسازد.به گفته آنان
سحابی هــای سیاره ای از زیبا ترین و
جالب ترین اجسام آسمانی هستند و
برخی از آن ها چنان درخشنده هستند
که نورشان تا فاصله چند میلیون سال نوری
منتشر می شود.

درجلسه فراکسیون مستقلین مجلس با
جهرمی اعالم شد:

کاهش 40درصدی تولید محتوا در تلگرام
زهرا حاجیان  -نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس
با اشاره به جزئیات جلسه دوشنبه شب این فراکسیون با
وزیرارتباطات گفت:به گفته مهندس جهرمی به دنبال
فیلترتلگرام میزان بازدید از این پیامرسان  ۵۰درصد
کاهش یافته است وهمچنین شاهد کاهش  40درصدی
تولید محتوا در این پیام رسان بوده ایم .به گزارش خانه
ملت ،غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی همچنین افزود  :در
ایندیدارنمایندگانمجلسبهبیاننظراتومسائلمختلف
ملی و منطقه ای در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات
پرداختند و وزیر و مدیران این وزارتخانه نیز برخی مسائل
مهم این حوزه را بیان کردند.وی ادامه داد :به گفته وزیر
ارتباطات  ،پس از فیلتر تلگرام از  ۴۵میلیون کاربر ،یک
میلیون نفر این نرمافزار را پاک کردند .در این مدت تولید
محتوا در تلگرام  ۴۰درصد کاهش داشته ؛ همچنین از
میزان بازدید از این پیامرسان ۵۰درصد کاسته شده است.
همچنین درباره آمار حضور کاربران ایرانی در پیام رسان
های داخلی نیز اعالم شدکه هم اکنون هشت میلیون و
 ۲۰۰هزار کاربر در پیامرسانهای داخلی حضور دارند؛ به
طور میانگین پیامرسانهای داخلی چهار میلیون و ۵۰۰
هزار مشترک دارند .تفاوت اعداد به دلیل استفاده برخی
افراد از چند پیام رسان داخلی به صورت همزمان است؛
مجموعه باندی که در اختیار آنان قرار گرفته  ۴۰گیگ
است.این نماینده مردم در مجلس با اشــاره به اقدامات
وزارت ارتباطات بــرای بهبود وضعیت پیام رســان های
داخلی افزود :این وزارتخانه با هماهنگی پژوهشگاه قضایی
پنج الیحه در حــوزه فضای مجازی تدوین کــرده و پس از
نظرخواهی از کارشناسان این حوزه ،به کمیسیون لوایح
دولت ارجاع شده است.همچنین تهیه پیشنویس برای
اعطای مجوزهای الزم به پیام رسان های داخلی ،ایجاد
زیرساختهای مناسب برای ارتقای هفت پیام رسان تأیید
شده داخلی ،ارائه پهنای باند مناسب به این پیام رسان ها و
ارائهاینترنتارزاندرصورتاستفادهازپیامرسانداخلیاز
جمله وظایف این وزارتخانه است؛ این پیام رسان ها ظرفیت
پشتیبانی از  ۱۵میلیون مشترک را دارند.جعفرزاده در
ادامهبااشارهبهدیگرمسائلمطرحشدهدراینجلسهگفت:
براساسمطالب مطرحشدهدرشاخصIDهایجهانیرتبه
کشور در سال گذشته به لحاظ زیرشاخه دسترسی  ۶۷در
دنیاست در حالی که در سال ۹۲این رتبه ۹۸بود؛ براساس
برنامه ششم توسعه کشور باید در این حوزه  ۳۰رتبه ارتقا
یابد .نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس همچنین
افــزود :در خصوص طرح رجیستری نیز طبق اعالم وزیر
ارتباطات ؛آورده این طرح از محل واریز گمرک به خزانه
 ۴۰۰میلیون دالر بوده و پیشبینی میشود تا پایان سال
 ۹۷این مبلغ افزایش چشمگیری داشته باشد.
▪اغلب دیتاسنترهای کشور استاندارد نیستند

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این که در زمینه
زیرساخت هــای الزم دولــت هوشمند در ایــران با تاخیر
روبه رو هستیم ،افزود :اغلب دیتاسنترهای موجود در کشور
استاندارد نیستند.به گزارش مرکز ملی فضای مجازی ،
سید ابوالحسن فیروزآبادی در دومین همایش بزرگ نظام
اداری کشور گفت :در کشور صدها دیتا سنتر وجود دارد اما
اغلب آن ها استاندارد نیستند؛ به این دلیل که نگاه حاکم در
کشورتصاحبیاست.درصورتیکهدیتاسنترکارتخصصی
است و باید به بخش خصوصی و کسب وکارها واگذار شود
و اگر این اتفاق بیفتد ما شاهد صرفه جویی بیش از ۷۰
درصدی درهزینه های سخت افزاری و نرم افزاری هستیم و
یک شبکه امن و پایدارخواهیم داشت .وی با اشاره به مطرح
شدن موضوع دولت هوشمند در دنیا گفت :هدف دولت
الکترونیک این است که سطح تعامل با مردم را الکترونیکی
کند ،دولت الکترونیک از سطح اطالع رسانی یکطرفه
دولت به مردم شروع شد و بعد ارتباط دوطرفه مردم شکل
گرفت تا مردم بتوانند نیازهایشان را مطرح کنند .در مرحله
سوم دولت باید نیاز مردم را برطرف کند و در مرحله چهارم
کنش شکل می گیرد .اما در دولت مجازی ما یک گام باالتر
رفتهایموبهمرحلهمشارکتمیرسیمکهمتاسفانههنوزبین
مرحله دوم و سوم قرار داریم و در بعضی حوزه ها وارد مرحله
چهارمشدیمکهبهتوسعهیوزپلنگیوجزایریتعبیرمیشود
و با توسعه یکپارچه فاصله داریم.
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