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مقامات دو کشور هنوز در این باره بیانیه رسمی نداده اند و 
 مشخص نیست که حمالت واقعا اجرا شده یا صرفا 

یک بلوف است

عملیات سایبری روز پنج شنبه علیه سامانه های موشکی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، اگر واقعیت داشته باشد، نخستین عملیات 

آفندی مرکز عملیات سایبری ارتش آمریکا از زمان ارتقای این 
مرکز به واحد فرماندهی رزمی در ماه مه گذشته است.

کمی پیش از ادعای حمله سایبری امریکا به سامانه های 
موشکی ایران، رسانه های خارجی ادعا کرده بودند این 
ایران است که حمالت سایبری را علیه اهدافی در آمریکا 

تشدید کرده است
واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه در کاخ سفید نوشت: حمالت سایبری از شب پنج شنبه 
)یعنی در همان روزی که پهپاد آمریکایی بر فراز آب های سرزمینی ایران سرنگون شد( به دست 

پرسنل مرکز فرماندهی سایبری ارتش آمریکا اجرایی شده است.
گفته می شود که مرکز فرماندهی س����ایبری آمریکا، آماده سازی برای حمالت سایبری علیه 
ایران را از زمان حمله به دو نفتکش در خلیج عمان، آغاز کرده است؛ حمالتی که آمریکا و برخی 
کشورهای هم پیمانش مدعی اند عامل آن ایران بوده است؛ اما تا کنون مدرک قابل اعتنایی در 

این زمینه ارایه نشده است.

چرا باید در برابر رمز ارز 
فیس بوک مقاومت کرد؟

صفحه4

چارلز آرتور
@charlesarthur

با دستور مستقیم ترامپ 

حمالت سایبری آمریکا 
علیه سامانه های موشکی 

ایران آغاز شد

صفحه2

معاون وزیر ارتباطات:

ایرانی ها همچنان در حال 
حذف آیفون هستند

برای تامین بیشتر و بهتر امنیت 
  ArianaICT نمایشگاه
باز هم به تعویق افتاد  

 FATF تالش
برای توقف دور زدن تحریم ها 

با ارزهای مجازی

انتشار آمار دسترسی خانوارها 
به ICT در سال 96

صفحه3

صفحه2

صفحه2

صفحه3

وعده بزرگ معاون قوه قضاییه برای تکمیل دولت الکترونیکی

ارتباط الکترونیکی میان شبکه 
دولت و قوه قضاییه برقرار می شود

 عکس تزئینی است

معاون فناوری اطالعات قوه قضاییه در رابطه با اظهارات امیر ناظمی رییس س����ازمان 
فناوری اطالعات مبنی بر اینکه قوه قضائیه به استعالمات دولت الکترونیکی پاسخ نمی دهد، 
تاکید کرد: ما جلساتی با وزارت ارتباطات داشتیم. قرارهایی را منعقد کردیم که بین شبکه 

ملی اطالعات دولت )NIX( و شبکه ملی قوه قضاییه )GIX( ارتباطی برقرار شود.
صفحه2

بر اساس گزارش معاون وزیر ارتباطات، 
با توجه به افزایش قیمت ارز و کاهش 
می����زان جایگزین����ی در بدترین حالت 
ممکن، هم اکنون ماهان����ه ۵۰۰ هزار 
گوشی موبایل از گردونه خارج و جابجا 

می شوند.
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