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اخبار

ایاالت متحده امریکا
دموکرات های سنا در مورد اطالعات نادرست در انتخابات میان دوره ای هشدار می دهند

الیحه حریم خصوصی از کمیته های کنگره بیرون می آید
اف بی آی بازار اطالعات شخصی قابل شناسایی وب تاریک را تصرف کرد

سناتورها مقررات جدیدی را برای ارزهای دیجیتال پیشنهاد می کنند
کنگره از وزارت دادگستری در مورد بازنگری قانون اصلی ضد هک سوال کرد

مقام ارشد انتخابات در ایالت جورجیا در جلسه استماع کمیته 6 ژانویه این ماه شهادت خواهد داد
آندری کروتسکیخ، مقام ارشد سایبری وزارت امور خارجه روسیه هشدار داد که روسیه اقدامات 

تهاجمی آمریکا در فضای سایبری را بی پاسخ نخواهد گذاشت
تگزاس درباره حساب های کاربری جعلی توئیتر تحقیق می کند
استخدام ۲۰ کارمند ضد کالهبرداری در کمیسیون بورس آمریکا

سایبر بین الملل
چین ابتکار همکاری امنیت داده را با کشورهای آسیای مرکزی امضا کرد

عوامل تهدید چینی، ارائه دهندگان مخابراتی ایاالت متحده را هدف قرار می دهند

تهدیدات سایبری
یک قاضی اسپانیایی برای بازجویی از مدیر اجرایی گروه NSO به اسرائیل می رود

اسرائیل از آمریکا خواست NSO را از لیست سیاه صادرات حذف کند
موبایل مقامات اوکراینی هدف حمالت سایبری روسیه

حمله سایبری به زیر ساختهای رژیم صهیونیستی

تکنولوژی های سایبری
پهپادی که در برابر وزش باد خم به ابرو نمی آورد

ارتباط موثر و مستمر میان دانشگاه ها و متخصصان ایرانی خارج از کشور
کسب فناوری رادیاتور مجهز به لوله حرارتی برای ساخت ماهواره
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مجمــع ایرانــی دفــاع از حقیقــت مــادام همــه تــالش خــود را انجــام می دهــد کــه بــا بــه کارگیــری شــبکه ای از 
ــردارد.  ــری از ایجــاد ســوءتفاهم ب ــی در جهــت جلوگی ــف سیاســی و شــناختی گام ــگان در حوزه هــای مختل نخب
در همیــن خصــوص مــا در مجمــع ایرانــی دفــاع از حقیقــت رســالت خــود میدانیــم تــا بــا تهیــه دیدبان هایــی 
از موضوعاتــی کــه بــه عنــوان کارویــژه بــرای خــود انتخــاب کرده ایــم، چشــم انــدازی از مســیر را ارائــه داده و در 
صــورت تــوان پیشــنهاداتی نیــز بــرای کاهــش ایــن ســوءتفاهم ها در آنــان جــای دهیــم. ناگفتــه نمــاد کــه ایــن 

دیدبــان خــود بخشــی از راه حــل کاهــش ســوءتفاهم اســت.   

پیشگفتار

 مجمع ایرانی دفاع از حقیقت
میز مطالعات امنیت
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ــا مســائل  ــا ب ــن امــکان را فراهــم می ســازد ت ــاالت متحــده ای ــار و وضعیــت فضــای ســایبر در ای اطــالع از اخب
ــب و  ــه آن مصائ ــز ب ــا نی ــور م ــه کش ــن ک ــن پیش ازای ــده و همچنی ــنا ش ــریع تر آش ــوزه س ــن ح ــکالت ای و مش
دشــواری ها دچــار گــردد، راهکارهــای اصالحــی را پیش بینــی نماییــم. از طرفــی، باتوجه بــه ایــن کــه در اظهــارات 
عمومــی و جلســات رســمی مقامــات ایــن کشــور برخــی از نقــاط ضعــف دشــمن در زمینــه ســایبری و فناوری هــای 
ــا  ــه ایــن نکتــه کــه بخــش ســایبری ایــران توانایــی آن را دارد کــه در تقابــل ب نویــن بیــان می گــردد و باتوجه ب
ــاط  ــم از نق ــذا می توانی ــد؛ فل ــه بزن ــمن ضرب ــه دش ــد و ب ــرداری کن ــا بهره ب ــن ضعف ه ــده از همی ــاالت متح ای
ضعــف حریــف اســتفاده نماییــم و زمین بــازی را بــه نفــع خــود تغییــر دهیــم و در موضــع آفنــدی قــرار بگیریــم. 

ایــن تذکــر ضــروری اســت کــه باتوجه بــه پیش گامــی کشــور امریــکا در عرصــه تکنولــوژی، بررســی پیشــرفت ها 
ــده  ــوژی در آین ــیر تکنول ــی مس ــد نهای ــی مقص ــاوری پیش بین ــه فن ــور در زمین ــن کش ــای کالن ای و برنامه ریزی ه
ــوژی و  ــایبر، تکنول ــوزه س ــات کالن ح ــار و اتفاق ــم اخب ــد اه ــار داری ــه در اختی ــی ک ــازد. در بولتن ــن می س را ممک
فناوری هــای نویــن جمــع آوری شــده اســت تــا مخاطبیــن و فعالیــن در ایــن زمینــه بتواننــد نســبت بــه وضعیــت 

ایــاالت متحــده از نگاهــی جامــع، کالن و بــه روز برخــوردار شــوند.

مقدمه



تحلیل و بررسی سایبری

ــر اینکــه دموکرات هــای مجلــس ســنا در مــورد اطالعــات  ــی ب ــاری منتشــر شــد مبن ــد روز گذشــته اخب طــی چن
نادرســت و مرتبــط بــا انتخابــات میــان دوره ای هشــدار داده انــد. انتشــار ایــن خبــر بــه همــراه اخبــار متعــدد 
دیگــر کــه در گذشــته در رابطــه بــا گمانــه زنــی هایــی در مــورد وقــوع تقلــب و جرائــم هکــری در انتخابات گذشــته 
ایــاالت متحــده منتشــر شــد نظرهــا را بــه ســمت یــک فضــای عــدم اطمینــان از وجــود امنیــت مــورد انتظــار در 
موضوعــات ســایبری در فضــای سیاســی ایــاالت متحــده بــه خــود جلــب مــی کنــد. ایــاالت متحــده آمریــکا کــه 
همــواره ادعــای ســردمداری تــوان ســایبری در برابــرت رقبــای خــود در سرتاســر دنیــا را داشــته اســت امــا در حــال 
حاضــر بــا چالشــهای فراوانــی در عرصــه ســایبری روبه روســت. ســرعت وقــوع چالــش هــای مختلــف داخلــی و 
بیــن المللــی ســایبری بــرای ایــن کشــور از عوامــل ادامــه یافتــن چنیــن چالــش هایــی بــرای ایــاالت متحــده بــه 

شــمار مــی رود کــه تــوان برنامــه ریــزی و اقدامــات پیــش دســتانه بــرای آن هــا را کاهــش داده اســت.

امــا طــی اخبــاری دیگــر در چنــد روز گذشــته اظهــار نظــری از ســوی یــک مقــام ارشــد ســایبری در وزارت امــور 
خارجــه روســیه تحــت ایــن ادعــا کــه روســیه در نظــر دارد اقدامــات تهاجمــی آمریــکا در فضــای ســایبری را جبــران 
نماینــد منتشــر شــد. اگرچــه انتظــار مــی رفــت بــا توجــه بــه اقدامــات آمریــکا در فضــای ســایبری کــه در چنــد 
روز گذشــته علیــه رقیبــه روســی خــود از جنبــه دفاعــی بــه شــکل تهاجمی تــر تغییــر کــرده بــود احتمــال بازگشــت 
ــرای احتمــال  ــار نظــر مقــام روســی گمانه زنی هــا ب ــه رویکــرد تدافعــی را شــاهد باشــیم امــا ایــن اظه مســکو ب
اقبــال مســکو بــه رویکــرد تدافعــی ســایبری در برابــر ایــاالت متحــده را منتفــی کــرد و گویــا در آینــده بایــد شــاهد 

زد و خــورد هــای جدی تــری بیــن طرفیــن آمریکایــی و روســی در فضــای ســایبر باشــیم.

در دنیــای تکنولــوژی هــای ســایبری در چنــد روز گذشــته خبــری منتشــر شــد مبنــی بــر تولیــد پهپــادی کــه در برابــر 
نوســانات جــوی و وزش بــاد هــای شــدید ایمــن مــی باشــد و توانایــی حفــظ کنتــرل خــود را دارد ایــن دســتاورد 
تکنولوژیــک از جملــه پیشــرفتهای مرتبــط بــا فنــاوری هــای ماشــین هــای خــودکار و بــدون دخالــت انســان بــه 
شــمار مــی رود کــه انتظــار هــا بــرای آینــده ای ماشــینی تــر کــه در آن حضــور حداقلــی انســان بــه چشــم مــی 
ــان  ــازی بازیکن ــده ب ــرگ برن ــی ب ــوش مصنوع ــای ه ــوژی ه ــده تکنول ــن آین ــد در ای ــدان می کن ــورد را دو چن خ
ایــن رقابــت خواهــد بــود و تنهــا برنــده ایــن مســئله طرف هایــی خواهنــد بــود کــه از قبــل و از اکنــون حداکثــر 

ســرمایه گــذاری را در ایــن فنــاوری انجــام داده باشــند. 
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ایاالت متحده آمریکا



گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت 16

امنیت سایبری     

دموکرات های سنا در مورد اطالعات نادرست 
در انتخابات میان دوره ای هشدار می دهند

بیــش از دوازده دموکــرات ســنا نامــه ای بــه پنــج 
ــه  ــد ک ــدار دادن ــتند و هش ــدن نوش ــت بای ــام دول مق
حملــه روســیه بــه اوکرایــن مــی توانــد باعــث افزایــش 
اطالعــات نادرســت در مــورد انتخابــات میــان دوره ای 
ــیه  ــی روس ــای قبل ــالش ه ــه ت ــه ب ــن نام ــود. در ای ش
ــکا  ــات 2016 و 2020 آمری ــر انتخاب ــذاری ب ــرای تأثیرگ ب
ــی  ــتند:از آنجای ــناتور نوش ــت. 17 س ــده اس ــاره ش اش
ــش  ــه افزای ــر ب ــن منج ــه اوکرای ــیه ب ــم روس ــه تهاج ک
اطالعــات نادرســت روســیه و هشــدارهای حمــالت 
ســایبری احتمالــی شــده اســت، مــا از شــما می خواهیم 
ــرای  ــما ب ــای ش ــه آژانس ه ــد ک ــل کنی ــان حاص اطمین
ــیه  ــوذ روس ــای نف ــا کمپین ه ــر ب ــریع و مؤث ــه س مقابل
ــاده  ــد، آم ــرار می دهن ــدف ق ــات 2022 را ه ــه انتخاب ک

ــتند. هس
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امنیت سایبری

الیحه حریم خصوصی از کمیته های 
کنگره بیرون می آید

اف بی آی بازار اطالعات شخصی قابل 
شناسایی وب تاریک را تصرف کرد

ــره پیش نویــس الیحــه ای را در 3  ــدی کنگ ــران کلی رهب
ژوئــن منتشــر کردنــد کــه اســتانداردهای ملــی را بــرای 
ــرد  ــک ف ــد از ی ــرکت می توان ــک ش ــه ی ــی ک داده های
جمــع آوری کنــد و نحــوه اســتفاده از آن داده هــا تعییــن 
ــون حفاظــت از  ــوان »قان ــا عن ــن الیحــه ب ــد. ای می کن
ــیوه های  ــکا«، ش ــای آمری ــی و داده ه ــم خصوص حری
جمــع آوری داده هــا را بــرای شــرکت ها بــه آنچــه بــرای 
عملکردهــای تجــاری ضــروری اســت محــدود می کنــد 
ــه  ــی ب ــرای دسترس ــران ب ــه از کارب ــت هزین و از دریاف
ــد.  اقدامــات حفــظ حریــم خصوصــی جلوگیــری می کن
ایــن الیحــه از قوانیــن ایالتــی جلوگیــری مــی کنــد، چند 
ــرای  ــراد را ب ــوق اف ــد، و حق ــی کن ــوع م اســتثنا را ممن
ــک  ــه ی ــی ک ــی در صورت ــارت مال ــرای خس ــکایت ب ش
شــرکت حریــم خصوصــی آنهــا را نقــض کنــد، محــدود 
مــی کنــد. ایــن الیحــه همچنیــن یــک دفتــر جدیــد زیر 
نظــر کمیســیون تجــارت فــدرال بــرای اجــرای مقــررات 
جدیــد ایجــاد خواهــد کــرد. در حالــی کــه ایــن الیحــه 
ــی برخــوردار اســت، دموکرات هــای  از حمایــت دو حزب
ــناتور  ــد، س ــالم کرده ان ــود را اع ــت خ ــته مخالف برجس
ــت  ــنا، گف ــی س ــه بازرگان ــس کمیت ــول، رئی ــا کانت ماری
کــه ایــن الیحــه دارای حفره هــای بســیار زیــادی 
بــرای حمایــت صحیــح از مصرف کننــدگان اســت و 
ســناتور برایــان شــاتز کــه قبــاًل در قانــون حفــظ حریــم 
ــرات  ــه مذاک ــت ک ــت، گف ــوده اس ــر ب ــی رهب خصوص
پیرامــون ایــن الیحــه از آنچــه کــه او انتظــار داشــت، 

کوتاهــی کــرده اســت.

FBI از توقیــف بــازار SSNDOB، یــک مرجــع وب تاریک 
ــد و فــروش اطالعــات شناســایی شــخصی،  ــرای خری ب
تاریــخ  از جملــه نــام، شــماره تامیــن اجتماعــی، 
ــروش  ــازار SSNDOB.از ســال 2015 ف ــر داد ب ــد، خب تول
ــون شــهروند  ــار میلی ــش از بیســت و چه ــات بی اطالع
ایــاالت متحــده را بــه قیمــت تقریبــًا 22 میلیــون دالر ارز 
دیجیتــال تســهیل کــرده بــود. مقامــات اروپــا و ایــاالت 
ــاه هــای گذشــته در حــذف بدافزارهــای  متحــده در م
دولــت ملــی و جنایــی فعــال بــوده انــد، زیــرا مقامــات 
اروپایــی هفتــه گذشــته بدافــزار FluBot را حــذف کردند 
و مقامــات ایــاالت متحــده بــات نــت Cyclops Blink را 

در اوایــل آوریــل مختــل کردنــد.
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سناتورها مقررات جدیدی را برای ارزهای 
دیجیتال پیشنهاد می کنند

ــار  ــر دچ ــای اخی ــال در ماه ه ــای دیجیت ــای ارزه بازاره
ــد از ارزش  ــن 40 درص ــرا بیت کوی ــده اند، زی ــکل ش مش
Ter� ــن ــتیبل کوی ــت و اس ــت داده اس ــود را از دس  خ
ــناتور  ــه س ــی ک ــت. زمان ــرده اس ــقوط ک ــاًل س ra کام
کریســتن گیلیبرانــد  و ســناتور ســینتیا لومیــس قانــون 
نــوآوری مالــی مســئول را در 7 ژوئــن معرفــی کردنــد، 
ــر  ــک خب ــال ی ــای دیجیت ــرکای ارزه ــا و ش ــرکت ه ش
خوشــایند دریافــت کردنــد. ایــن الیحــه دارایــی هــای 
دیجیتــال را دوبــاره بــه عنــوان “دارایــی هــای فرعــی” 
تعریــف مــی کنــد. یــا دارایــی هــای نامشــهود و قابــل 
ــوان کاال  ــه عن ــادار ب ــای اوراق به ــه ج ــه ب ــض ک تعوی
تلقــی مــی شــوند. در نتیجــه، ارزهــای رمزنــگاری شــده 
تحــت اختیــار کمیســیون معامــالت آتــی کاال قــرار مــی 
ــتدالل  ــس اس ــد و لومی ــه گیلیبران ــی ک ــد. در حال گیرن
مــی کننــد کــه الیحــه آنهــا باعــث ایجــاد اطمینــان مــی 
شــود و نــوآوری را در صنعــت رو بــه رشــد تشــویق مــی 
کنــد، شــکاکان خاطرنشــان مــی کننــد کــه کمیســیون 
ــی  ــده مال ــم کنن ــن تنظی ــی کاال کوچکتری ــالت آت معام
اســت و بــه طــور مــداوم کمبــود بودجــه دارد و حتــی 
اجــرای مســئولیت هــای فعلــی آن را دشــوار مــی کنــد. 
عــالوه بــر ایــن، برخــی از دانشــگاهیان از این بیــم دارند 
ــا حــد زیــادی  کــه ایــن الیحــه ارزهــای دیجیتــال را ت
غیرقانونــی نگــه مــی دارد و بــه رونــق جرایــم ســایبری و 
ــد. ــه می ده ــال ادام ــای دیجیت ــای ارزه کالهبرداری ه
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کنگره از وزارت دادگستری در مورد بازنگری 
قانون اصلی ضد هک سوال کرد

مقام ارشد انتخابات در ایالت جورجیا در 
جلسه استماع کمیته 6 ژانویه این ماه 

شهادت خواهد داد

ــه وزارت  ــد ک ــی ده ــزارش م ــون از گ ــی جانس درک ب
دادگســتری بــه ایــن نتیجــه رســید کــه تغییــر قانــون 
کالهبــرداری و ســوء اســتفاده رایانــه ای بــرای معافیــت 
ــوار  ــت دش ــن نی ــا حس ــایبری ب ــت س ــان امنی محقق
ــته  ــته ای داش ــب ناخواس ــد عواق ــی توان ــت و م اس
ــن وزارت  ــه ای ــد ک ــزارش می ده ــون گ ــد. جانس باش
ــا  ــد ب ــد بتوان ــذاری جدی ــان قانون گ ــه زب ــد ک می ترس
ــرب را  ــای مخ ــرد هکره ــه پیگ ــی ک ــاد حفره های ایج
ــد.  ــته باش ــوس داش ــه معک ــد، نتیج ــخت تر می کن س
در عــوض، وزارت دادگســتری مــاه گذشــته اعــالم کــرد 
ــد  ــتفاده خواه ــود اس ــتانی خ ــد دادس ــه از صالحدی ک
کــرد تــا بــه دنبــال پژوهشــگران »بــا حســن نیــت« کــه 
ــرای شناســایی نقص هــای امنیتــی ناقــض  در تــالش ب
ــًا  ــح مطمئن ــن توضی ــرود. ای ــتند، ن ــون 1986 هس قان
در میــان بســیاری از محققــان ســایبری کــه می گوینــد 
قانــون منســوخ شــده تحقیقات مشــروع را مختــل کرده 
اســت، شــکاف ایجــاد می کنــد. شــرکت هــا هنــوز هــم 
مــی تواننــد از هکرهــا شــکایت کننــد و دادســتان هــا 
مــی تواننــد آنهــا را طبــق قوانیــن ایالتــی متهــم کننــد. 
جــوزف مــن مــاه گذشــته گــزارش داد کــه هکرهــا بــه 
طــور معمــول بــا تهدیدهــای قانونــی ســاکت شــده انــد 
ــرای ســاکت  ــی ب ــی و ارجاعــات جنای و از دعــاوی مدن

کــردن محققــان اســتفاده شــده اســت.

جولیــا جســتر و دره گریگوریــان از NBC News گــزارش 
دادنــد کــه بــرد رافنســپرگر  وزیــر امــور خارجــه جورجیــا 
و گابریــل اســترلینگ معــاون او اواخــر این ماه شــهادت 
ــرای  ــه ب ــالش کمیت ــی از ت ــن بخش ــد داد. ای خواهن
ــد ترامــپ، رئیــس  گــره زدن ادعاهــای نادرســت دونال
ــات  ــب در انتخاب ــورد تقل ــکا در م ــابق آمری ــور س جمه
ــر مقامــات  ــه او ب ــا فشــاری اســت ک ــردن ب و هــک ک
دولتــی و یــورش خشــونت آمیــز بــه ســاختمان کنگــره 
ــدی  ــرد. رافنســپرگر نقــش کلی ــه 2021 وارد ک در 6 ژانوی
در مقابلــه بــا ادعاهــای دروغ ترامــپ مبنــی بــر دزدیــده 
شــدن انتخابــات در ایالــت او داشــت. در ژانویــه 2021، 
ترامــپ از رافنس پرگــر خواســت تــا »11780 رأی بیابــد« 
ــو  ــت را لغ ــن ایال ــدن در ای ــت بای ــروزی پرزیدن ــا پی ت
ــت  ــر آن مقاوم ــر در براب ــه رافنس پرگ ــی ک ــد - تالش کن
کــرد. مــاه گذشــته، رافنســپرگر در انتخابــات مقدماتــی 
حــزب جمهــوری خــواه در برابــر جــودی هایــس، 
ــاز  ــا 19 امتی ــا تقریب ــده مــورد حمایــت ترامــپ، ب نماین

پیــروز شــد. 
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آندری کروتسکیخ، مقام ارشد سایبری 
وزارت امور خارجه روسیه هشدار داد که 

روسیه اقدامات تهاجمی آمریکا در فضای 
سایبری را بی پاسخ نخواهد گذاشت

ــه  ــکیخ در هفت ــابه کروتس ــدار مش ــن هش ــن دومی ای
گذشــته اســت و پــس از اعتــراف ژنــرال پــل ناکاســونه 
ــاالت متحــده در  ــت ای ــر اینکــه هکرهــای دول ــی ب مبن
ــت  ــی در حمای ــایبری تهاجم ــالت س ــام حم ــال انج ح
ــا مهاجمــان روســی  ــه ب ــرای مقابل از تــالش اوکرایــن ب
هســتند، منتشــر شــد. نگرانــی زیــادی در مــورد حمالت 
ســایبری احتمالــی روســیه علیــه اهــداف ایــاالت متحده 
ــورد  ــچ م ــگ هی ــان شــروع جن ــا از زم وجــود دارد، ام
مهمــی وجــود نداشــته اســت. پرزیدنــت بایــدن ســال 
گذشــته بــه والدیمیــر پوتیــن، رئیــس جمهــور روســیه 
ــای  ــی »هنجاره ــای روس ــر هکره ــه اگ ــدار داد ک هش
ــم  ــای مه ــازمان ه ــه س ــه ب ــورد حمل ــه« را در م اولی
ماننــد خطــوط لولــه و تصفیــه خانــه هــای آب زیــر پــا 
بگذارنــد، دولــت ایــاالت متحــده تالفــی خواهــد کــرد. 
ایــن هشــدارها مــی توانــد بــه دو کشــور کمــک کنــد تا 
از تشــدید درگیــری ســایبری جلوگیــری کننــد. هشــدار 
ــا روزنامــه روســی  قبلــی کروتســکیخ در مصاحبــه ای ب
کومرســانت بیــان شــد. وی بــه ایــاالت متحــده هشــدار 
داد کــه »روســیه را بــه اقدامــات تالفــی جویانــه تحریک 
نکنــد« و بــه گفتــه دیویــد ایگناتیــوس، ســتون نویــس 
ــه هــم ریختگــی«  ــن »ب ــه نتیجــه ای ــت ک پســت، گف
مــی توانــد فاجعــه بــار باشــد. ژائــو لیجیــان، ســخنگوی 
وزارت خارجــه چیــن در نشســت خبــری روز چهارشــنبه 
گفــت: »عملیــات فوق الذکــر ایــاالت متحــده می توانــد 
بــه تشــدید درگیــری روســیه و اوکرایــن و حتــی خطــر 

حملــه هســته ای منجــر شــود«.
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تگزاس درباره حساب های کاربری جعلی 
توئیتر تحقیق می کند

استخدام ۲۰ کارمند ضد کالهبرداری در 
کمیسیون بورس آمریکا

کــن پکســتون دادســتان کل ایالــت تگــزاس بــه دلیــل 
ــزارش هــای احتمــاال اشــتباه  ــاره گ ــی درب ــی های نگران
دربــاره تعــداد بــات هــا و حســاب هــای کاربــری جعلی 
ــن شــبکه اجتماعــی انجــام  ــی در ای ــر، تحقیق در توئیت
مــی دهــد. پکســتون در یــک بیانیــه خبــری اعــالم کــرد 
ــه افزایــش  ــر، احتمــاال ب حســاب هــای کاربــری نامعتب
ارزش توئیتــر منجــر شــده انــد. بنابرایــن او تصمیم دارد 
بــا توجــه بــه قانــون رفتارهــای تجــاری فریــب دهنــده 
ــور  ــون مذک ــی انجــام دهــد. قان ــت تحقیقات ــن ایال ای
ــران  ــا تبلیغــات، کســب وکارهــا و کارب ــه ب ــرای مقابل ب
ــتا  ــن راس ــت. در همی ــده اس ــاد ش ــده ایج ــراه کنن گم
بــه توئیتــر دســتور داده شــده اســناد ویرایــش نشــده 
ــران فعــال خــود از ســال ۲۰۱۷  ــه تعــداد کارب مربــوط ب
ــر طــی  ــری نامعتب میــالدی، حجــم حســاب هــای کارب
ایــن بــازه و روش هــای مــورد اســتفاده بــرای محاســبه 
ــد.  ــه کن ــی را ارائ ــری جعل ــای کارب ــاب ه ــداد حس تع
همچنیــن ایــن شــبکه اجتماعــی بایــد مــدل تبلیغاتــی 
خــود از جملــه درآمــدش در ایالــت تگــزاس را نیــز بــه 
مقامــات ارائه دهــد. دفتر دادســتانی کل ایالــت تگزاس 
در حالــی خواهــان تحقیــق در توئیتــر اســت کــه ایــالن 
ماســک، مدیــر ارشــد اجرایــی تســال ظاهــرًا ســعی دارد 
ــد. وی  ــر را لغــو کن ــد توییت ــرای خری پیشــنهاد خــود ب
چنــد هفتــه قبــل ادعــا کــرده بــود تعــداد بــات هــای 
ایــن پلتفــرم احتمــاال بســیار بیشــتر از مــواردی اســت 
ــرده اســت. دادســتان کل  ــزارش ک ــت آن گ ــه مدیری ک
ایالــت تگــزاس از چنــد شــرکت بــزرگ فنــاوری از جملــه 
گــوگل و متــا بــه دلیــل عملکردهایشــان شــکایت کــرده 
اســت. امــا هنــوز مشــخص نیســت پکســتون تصمیــم 

دارد علیــه توئیتــر شــکایت کنــد یــا خیــر.

کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار ایــاالت متحــده 
روز ســه شــنبه اعــالم کــرد ۲۰ کارمنــد در واحــد 
اجرایــی ارزهــای دیجیتــال خــود بــه کار می گیــرد 
ــد. ایــن  ــازار جلوگیــری کن ــرداری در ایــن ب ــا از کالهب ت
کمیســیون افــزود ایــن بخــش بــه “واحــد دارایی هــای 
ــوع  ــام داده و در مجم ــر ن ــایبری” تغیی ــگاری و س رمزن
ــس  ــلر، رئی ــری گنس ــت. گ ــد داش ــد خواه ۵۰ کارمن
کمیســیون مذکــور گفــت: »بــا تقریبــًا دو برابــر کــردن 
انــدازه ایــن واحــد کلیــدی، کمیســیون بــورس و اوراق 
ــات  ــر تخلف ــارت ب ــرای نظ ــده ب ــاالت متح ــادار ای به
در بازارهــای رمزنــگاری مجهزتــر خواهــد شــد و در 
ــالش  ــف و ت ــوارد تخل ــایی م ــه شناس ــال ب ــن ح عی
بــرای ارتقــای امنیــت ســایبری ادامــه می دهــد.« 
ــال  ــای دیجیت ــه ارزه ــوط ب ــالت مرب ــیاری از معام بس
در حوزه هــای قضائــی خــارج از کنتــرل آمریــکا رخ 
ــام  ــز انج ــارت متمرک ــتم نظ ــدون سیس ــد و ب می دهن
ــتم های  ــم سیس ــالت دور از چش ــن معام ــوند. ای می ش
ــا رخ  ــا و صرافی ه ــد بانک ه ــی مانن ــرل ســنتی مال کنت
ــکا قصــد دارد  ــن تحــول آمری ــا ای ــاال ب ــد و ح می دهن
ایــن نقــاط ضعــف را از بیــن ببرد. دولــت آمریــکا در ماه 
آوریــل اعــالم کــرده بــود حمایــت بیشــتری از کاربــران 
ــام  ــا انج ــی ارز رمزه ــای معامالت ــا و پلتفرم ه صرافی ه

ــد داد. خواه





سایبر بین الملل
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چین ابتکار همکاری امنیت داده را با 
کشورهای آسیای مرکزی امضا کرد

وانــگ یــی وزیــر امــور خارجــه چیــن از 6 تــا 9 
ــزی  ــج کشــور آســیای مرک ــا وزرای خارجــه پن ــن ب ژوئ
ــتان  ــتان و ازبکس ــتان، ترکمنس ــتان، تاجیکس - قرقیزس
 ”C+C5“ بــه  موســوم  نشســت  در  کــرد.  دیــدار 
موضوعــات مرتبــط بــا همــکاری هــای امنیتــی و 
ــث و  ــورد بح ــر م ــات دیگ ــه موضوع ــادی از جمل اقتص
بررســی قــرار گرفــت. قابــل ذکــر اســت، ایــن کشــورها 
بــه طــور مشــترک یــک ابتــکار جدیــد همــکاری امنیــت 
داده بــر اســاس ابتــکار جهانــی پکــن در مــورد امنیــت 
داده صــادر کردنــد. امضاکننــدگان بــا اصــول حاکمیــت 
داده موافقــت کردنــد و بــا اســتفاده از روش هــای هک 
ــارت  ــران، نظ ــای کارب ــت آوردن داده ه ــه دس ــرای ب ب
ــه زیرســاخت  ــر کشــورها و آســیب رســاندن ب ــوه ب انب
هــای اطالعاتــی و ســرقت داده هــا مخالفــت کردنــد. 
چیــن همچنیــن قراردادهــای دوجانبــه بــا ترکمنســتان 
و ازبکســتان امضــا کــرد کــه در آن متعهــد بــه تقویــت 
ــت ســایبری و ســایر مســائل  ــه امنی ــکاری در زمین هم
ــش  ــال افزای ــه دنب ــوالت ب ــن تح ــت. ای ــی اس امنیت
افزایــش  بــرای  چیــن  دیپلماتیــک  تالش هــای 
ــوع  ــه موض ــت ک ــایبری و داده ای اس ــای س همکاری ه
ــره  ــورهای جزی ــا کش ــن ب ــت های چی ــترک نشس مش

ــود. ــته ب ــاه گذش ــوس آرام در م اقیان
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عوامل تهدید چینی، ارائه دهندگان مخابراتی 
ایاالت متحده را هدف قرار می دهند

 )CISA( آژانــس امنیــت ســایبری و امنیــت زیرســاخت
ایــن هفتــه هشــداری را دربــاره فعالیت هــای بازیگــران 
ــه  ــتفاده هایی ک ــوء اس ــن و س ــا چی ــط ب ــد مرتب تهدی
ــن هشــدار  ــرد. ای ــد منتشــر ک ــب اســتفاده می کنن اغل
ــه در ســال های  ــر اســت ک ــر دو هشــدار دیگ ــی ب مبتن
بــر  مــروری  کــه  شــده اند،  صــادر   2021 و   2020
ــد  ــران تهدی ــای بازیگ ــا و رویه ه ــا، تکنیک ه تاکتیک ه
چیــن، همــراه بــا صنایعــی کــه بیشــتر در معــرض خطر 
هســتند، ارائــه می کنــد. عامل هــای تهدیــد در هشــدار 
ــی  ــرکت های مخابرات ــه ش ــدند ک ــایی ش ــر شناس اخی
قــرار  هــدف  را  شــبکه  خدمــات  ارائه دهنــدگان  و 
ــی و  ــرای فرمانده ــود ب ــرورهای خ ــا از س ــد ت می دهن
کنتــرل یــا بــه عنــوان ســرورهای پروکســی بــرای حملــه 
بــه شــبکه های دیگــر اســتفاده کننــد. CISA مهاجمــان 
ــر  ــه خط ــرای ب ــه ب ــترده ای را ک ــتفاده گس ــوء اس س
انداختــن سیســتم هــا و شــبکه هــا در طیــف گســترده 
ــایی و  ــوند، شناس ــی ش ــتفاده م ــا اس ــرکت ه ای از ش
ــج  ــی در پن ــایبری چین ــای س ــروه ه ــرد. گ ــت ک فهرس
ــه  ــز و حرف ــده ای متمرک ــور فزاین ــه ط ــته ب ــال گذش س

ــد. ای شــده ان





تهدیدات سایبری
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یک قاضی اسپانیایی برای بازجویی از مدیر 
اجرایی گروه NSO به اسرائیل می رود

اسرائیل از آمریکا خواست NSO را از 
لیست سیاه صادرات حذف کند

تحقیقــات قاضــی خــوزه لوئیــس کاالمــا پس از افشــای 
ایــن موضــوع صــورت می گیــرد کــه تلفن هــای برخــی 
مقامــات دولتــی اســپانیا بــا نرم افــزار جاسوســی 
ــا  ــد. ام ــرار گرفته ان ــدف ق ــورد ه ــوس NSO م پگاس
پینــدو و کریســتینا تیکایــر از رویتــرز گــزارش مــی 
دهنــد، مشــخص نیســت کــه ایــن شــهادت چــه زمانی 
ــی  ــر اجرای ــو، مدی ــالو هولی ــا ش ــود ی ــی ش ــام م انج
NSO، بــه ســواالت کاالمــا پاســخ خواهــد داد یــا خیــر. 
ایــن تحقیقــات یکــی از برجســته تریــن تــالش هــای 
یــک دولــت بــرای بــه دســت آوردن اطالعــات رســمی 
 NSO ــی ــای جاسوس ــرم افزاره ــتفاده از ن ــورد اس در م
اســت. تحقیقــات واشــنگتن پســت و 16 شــریک رســانه 
ــرای  ــه Pegasus ب ــان داد ک ــته نش ــال گذش ای در س
ــاالن،  ــه فع ــق ب ــن متعل ــا تلف ــرار دادن ده ه ــدف ق ه
ــورد  ــان م ــر جه ــران در سراس ــگاران و مدی ــه ن روزنام
ــاالت متحــده  ــت ای ــه اســت. دول ــرار گرفت اســتفاده ق
بعــدًا NSO را از اســتفاده از بیشــتر فنــاوری هــای ایاالت 
متحــده منــع کــرد. بــه گفتــه محققــان CitizenLab کــه 
بــه اســپانیا بــه عنــوان مقصــر احتمالــی اشــاره کردنــد، 
ــا اســپانیا  ــار کاتالونی ده هــا شــهروند منطقــه خودمخت
نیــز هــدف پگاســوس قــرار گرفتنــد. مــاه گذشــته، پــاز 
ــا  ــان، بن ــپانیا در آن زم ــات اس ــس اطالع ــتبان، رئی اس
بــه گزارش هــا بــه قانون گــذاران گفــت کــه دادگاه 
ــادر  ــا را ص ــان کاتالونی ــی از جدایی طلب ــازه جاسوس اج
 NSO .کــرده اســت. چنــد روز بعــد، اســتبان اســتعفا داد
ــی  ــه تحــت یــک چارچــوب قانون ــرز گفــت ک ــه رویت ب
ســختگیرانه عمــل مــی کنــد. ایــن شــرکت نگفــت کــه 
ــد داد  ــخ خواه ــا پاس ــواالت کاالم ــه س ــو ب ــا هولی آی
ــی  ــپانیا در حال ــوی اس ــر NSO از س ــار ب ــر. فش ــا خی ی
اســت کــه جزئیــات در مــورد وضعیــت مالــی نامطمئــن 
شــرکت همچنــان در حــال انتشــار اســت. وکالی برخــی 
از طلبــکاران NSO - از جملــه بانــک ســوئیس و صنــدوق 
تامینــی ســناتور - بــرای ایــن شــرکت فشــار آوردنــد تــا 
مشــتریان جدیــدی را امضــا کنــد. NSO گفــت کــه “در 
ــر اســاس ادعاهــای  ــر 10 مشــتری را ب ســال هــای اخی
ــه داده  ــتفاده از کار خاتم ــوء اس ــد س ــا تأیی ــر ی معتب

اســت.”

ــه  ــد ک ــی ده ــزارش م ــیوس گ ــد از اکس ــاراک راوی ب
ایــن تــالش پــس از اینکــه مقامــات اســرائیلی در 
ابتــدا تصمیــم گرفتنــد بــا دولــت بایــدن بــرای حــذف 
ــرای  ــرکت ب ــی ش ــه توانای ــیاهی ک ــت س NSO از لیس
دریافــت فنــاوری هــای ایــاالت متحــده را محــدود مــی 
کنــد، البــی نکننــد، تغییــر مســیر مــی دهــد. مشــخص 
نیســت کــه آیــا دولــت بایــدن در حــال بررســی ایــن 
 NSO ــرای ــه ب ــی ک ــر. وکالی ــا خی درخواســت اســت ی
ــن  ــذف ای ــرای ح ــه ب ــور جداگان ــه ط ــد ب ــی کنن کار م
Enti-  شــرکت از ممنوعیــت صــادرات موســوم بــه
ــی نویســد: “وکال  ــاراک م ــد. ب ــی کنن ــالش م ty List ت
ــرای درخواســت تجدیــد نظــر بــه وزارت  درخواســتی ب
ــدند  ــیدگی ش ــتار رس ــد و خواس ــال کردن ــی ارس بازرگان
کــه انجــام نشــده اســت.” یــک مقــام کاخ ســفید بــه 
ــد نمــی شــود.  او گفــت کــه کاخ ســفید وارد ایــن رون
دولــت بایــدن NSO را در مــاه نوامبــر در فهرســت 
ــی از  ــای خارج ــه دولت ه ــت ک ــرار داد و گف ــا ق نهاده
ــرار دادن  ــرای هــدف ق ابزارهــای هــک ایــن شــرکت ب
ــتفاده  ــی اس ــات دولت ــاالن و مقام ــگاران، فع روزنامه ن
می کننــد. بــر اســاس تحقیقاتــی کــه در ســال گذشــته 
توســط واشــنگتن پســت و 16 شــریک رســانه ای انجــام 
شــد، ده هــا تلفــن متعلــق بــه فعــاالن، روزنامــه نــگاران 
ــرم افزارهــای جاسوســی NSO هــدف  ــا ن ــران ب و مدی

ــد. ــرار گرفتن ق
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حمله سایبری به زیر ساختهای رژیم 
صهیونیستی

موبایل مقامات اوکراینی هدف حمالت 
سایبری روسیه

ــر  ــه زی ــدید ب ــایبری ش ــه س ــانه ای از حمل ــع رس مناب
ــال  ــد. کان ــر دادن ــتی خب ــم صهیونیس ــاخت های رژی س
ــن(، از  ــنبه، ۹ ژوئ ــوز«، )پنجش ــن نی ــی »صابری تلگرام
یــک حملــه ســایبری شــدید از ســوی یــک تیــم عراقــی 
علیــه زیرســاخت های رژیــم صهیونیســتی و هــک 
ــر داد  ــو خب ــورس تل آوی ــی ب ــامانه معامالت ــدن س ش
ــن ســامانه از دســترس خــارج شــده  ــه ای و نوشــت ک
اســت. صابریــن نیــوز گــزارش داد کــه ســهام شــرکت 
ــه  ــو ب ــل آوی ــورس ت ــتی در ب ــم صهیونیس ــای رژی ه
ــقوط  ــدت س ــه ش ــرورهای آن، ب ــه س ــه ب ــال حمل دنب
کــرده اســت. ایــن چندمیــن بــار اســت کــه وبگاه هــا و 
ســرورهای حکومتــی رژیــم صهیونیســتی از مبــدأ عــراق 
هــدف حملــه ســایبری قــرار می گیرنــد. آخریــن حملــه 
صــورت گرفتــه از ایــن دســت بــه اردیبهشــت ماه 
گذشــته بــاز می گــردد کــه تیــم ســایبری موســوم 
ــارات ابومهــدی  ــا شــعار » یالث ــراق ب ــه »الطاهــره« ع ب
ــای  ــاخت ه ــه زیرس ــترده ای ب ــه گس ــدس« حمل المهن
بخــش حمــل و نقــل رژیــم صهیونیســتی انجــام داد و 
ــری رژیــم صهیونیســتی را از کار  بزرگتریــن شــرکت تراب
انداخــت. پیــش از آن، در فروردین مــاه نیــز، هکرهــای 
عراقــی در دو روز متوالــی، وب ســایت و ســرورهای 
بانــک  وبــگاه  تل آویــو،  در  بن گوریــون  فــرودگاه 
»اســرائیل« را از دســترس خــارج کردنــد و گروه موســوم 
ــئولیت  ــن مس ــده گرفت ــر عه ــن ب ــره« ضم ــه »الطاه ب
ــم  ــرورهای رژی ــای و س ــه پایگاه ه ــایبری ب ــه س حمل
ــانی  ــالع رس ــگاه اط ــه پای ــرد ک ــالم ک ــتی اع صهیونیس
ــدف  ــز ه ــتی را نی ــم صهیونیس ــون رژی ــال ۹ تلویزی کان

ــت. ــرار داده اس ــایبری ق ــه س حمل

بــه گفتــه یــک مقــام ارشــد امنیــت ســایبری اوکرایــن، 
پــس از حملــه روســیه بــه ایــن کشــور ، موبایــل 
مقامــات آن هــدف هکرهــای روســی قــرار گرفتــه 
اســت. ویکتــور ژورا معــاون ســرویس ارتباطــات ویــژه 
دولــت اوکرایــن اعــالم کــرد موبایــل هایــی کــه توســط 
ــدان دولتــی کشــور اســتفاده مــی شــود، هــدف  کارمن
ــک  ــت.ژورا در ی ــه اس ــرار گرفت ــری ق ــای هک ــه ه حمل
ــا  ــت: م ــگاران گف ــه خبرن ــن ب ــری آنالی ــس خب کنفران
ــل  ــک موبای ــرای ه ــیاری ب ــای بس ــالش ه ــاهد ت ش
ــا  ــات ب ــتر اوق ــه بیش ــتیم ک ــی هس ــات اوکراین مقام
ــه وی  ــه گفت ــود. ب ــی ش ــام م ــزار انج ــتفاده از بداف اس
ــواهدی  ــچ ش ــون هی ــارت او تاکن ــت نظ ــرویس تح س
از هــک شــدن دســتگاه هــای اوکراینــی مشــاهده 
ــرده اســت. درســال گذشــته افشــاگری هــا نشــان  نک
ــی  ــات دولت ــور، وزرا و مقام ــای جمه ــل روس داد موبای
سراســر جهــان هــک شــده اســت. از آن زمــان تاکنــون 
هــک دســتگاه هــای مقامــات افزایــش یافتــه اســت.





تکنولوژی های سایبری
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پهپادی که در برابر وزش باد خم به ابرو 
نمی آورد

ــح  ــرای تصحی ــاد ب ــورت وزش ب ــا در ص ــر پهپاده اکث
ــی و  ــه جابجای ــاز ب ــرداری نی ــی و فیلمب ــرایط عکاس ش
کــج شــدن دارنــد، امــا یــک پهپــاد جدیــد بــدون نیــاز 
ــت  ــه فعالی ــه ادام ــادر ب ــاد ق ــی در ب ــچ حرکت ــه هی ب
اســت. پهپــاد اســتریا کــه توســط شــرکت پیــچ آئــرو در 
آمریــکا ســاخته شــده می توانــد بــه لطــف اســتفاده از 
نوعــی پروانــه خــاص موســوم بــه ســیکلوروتورها خــود 
را حتــی در صــورت وزش بــاد در شــرایطی پایــدار نگــه 

دارد.

ســیکلوروتورها بــا فشــار دادن هــوای در جریــان ماننــد 
ــد  ــا مانن ــک از آنه ــد و هــر ی بخــار شــور عمــل می کنن
یــک بشــکه چرخــان بــوده و دارای تیغه هایــی دو 
طرفــه هســتند کــه می تواننــد گام خــود را بــه ســرعت 
تغییــر دهنــد و حتــی بالفاصلــه بــه انــدازه ۳۶۰ 
ــرکت های  ــی ش ــد. برخ ــت دهن ــر وضعی ــه تغیی درج
تجــاری و بنیــاد تحقیقــات پیشــرفته روســیه در تــالش 
ــیکلوروتورها  ــردن س ــی ک ــازی و نظام ــرای تجاری س ب
به عنــوان تنهــا سیســتم رانــش قدرتمنــد هواپیماهــای 
بســته بندی  هســتند.  هیبریــدی  و  الکتریکــی 
منحصربه فــرد و قابلیــت رانــش فــوری ایــن پروانه هــا 
مزایایــی را ایجــاد می کننــد کــه پروانه هــای اســتاندارد 
و شــیب دار و غیــره نمی تواننــد از آن برخــوردار باشــند. 
آســتریا، یــک هواپیمــای بــدون سرنشــین نســبتًا بــزرگ 
اســت کــه بــرای تســهیل حمــل و نقــل بــه راحتــی قابل 
جمــع شــدن اســت. ایــن پهپــاد حــدود ۳ متــر طــول 
ــا اســتفاده از شــش ملــخ دو پــره ای بــه هــوا  دارد و ب
ــرم  ــر ۴.۵ کیلوگ ــد حداکث ــاد می توان ــن پهپ ــی رود. ای م

بــار حمــل کنــد.
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ارتباط موثر و مستمر میان دانشگاه ها و 
متخصصان ایرانی خارج از کشور

ــالم  ــوری اع ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
ــاوری در  ــم و فن ــالت عل ــر تعام ــاد دفات ــا ایج ــرد ب ک
دانشــگاه های کشــور، تــوان تخصصــی و دانشــی 
متخصصــان و کارآفرینــان ایرانــی خــارج از کشــور 
ــن  ــز تعامــالت بی ــد خــورد. مرک ــی پیون ــه علم ــه بدن ب
ــاوری ریاســت جمهــوری  ــی معاونــت علمــی و فن الملل
از ســال ۹۴ بــه شــکلی جــدی بــا اجــرای برنامــه 
ــا متخصصــان و کارآفرینــان ایرانــی خــارج  همــکاری ب
از کشــور تــالش می کنــد تــا ارتباطــی دوســویه و 
ثمربخــش میــان مراکــز علمــی کشــور و تــوان دانشــی 
و تخصصــی ایرانیــان کارآفریــن و متخصصانــی کــه بــه 
هــر دلیلــی در ایــران زندگــی نمی کننــد؛ امــا می تواننــد 
نقشــی موثــر در توســعه علمــی کشــور داشــته باشــند، 
شــکل دهــد. ایــن اتفــاق هــم طــی ۸ ســال اخیــر بــه 
ــه  ــگان ب ــر از نخب ــزار و ۵۰۰ نف ــش از ۲ ه ــت بی بازگش
کشــور منجــر شــده و ثبــت بیــش از ۱۰ هزار همــکاری را 
در ایــن ســامانه رقــم زده اســت. امــا ایــن کار بــا ایجــاد 
ــاوری کشــور در دانشــگاه ها  ــم و فن دفاتــر تعامــالت عل
بــه شــکلی منســجم تر و در ارتباطــی مســتقیم بــا بدنــه 
دانشــگاهی و علمــی کشــور ادامــه یافتــه اســت و ایــن 
مراکــز در دانشــگاه هایی چــون شــیراز، الزهــرا، شــریف 
و امیرکبیــر ایجــاد و بــه زودی در همــه دانشــگاه ها راه 

ــدازی خواهــد شــد. ان

ایــن دفاتــر بــه دنبــال جذب دانــش و تــوان متخصصان 
ایرانــی در خــارج از کشــور، اســتفاده از ســرمایه انســانی 
علمــی و حرفــه ای در خــارج از کشــور، حمایــت از 
طرح هــای تحقیقاتــی، فناورانــه و کارآفریــن و نیــز 
برقــراری ارتبــاط موثــر میــان مراکــز پژوهشــی و علمــی 
ــه ۱۰  ــر مقیــم هســتند. ارائ ــا متخصصــان غی ــی ب داخل
خدمــت از جملــه ســربازی نخبــگان ایرانــی غیــر مقیــم، 
ــرکت های  ــیس ش ــتارتاپ ها و تاس ــن، اس ــتاد معی اس
ــز  ــن مراک ــه در ای ــت ک ــی اس ــن خدمات ــو مهم تری ن
ــان  ــش متخصص ــدی از دان ــره من ــه به ــه و زمین ارائ
و شــرکت های  دانشــگاه ها  در  مقیــم  غیــر  ایرانــی 
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــتقر در پارک ه ــان مس ــش بنی دان
فراهــم خواهــد شــد. مرکــز تعامــالت بین المللــی علــم و 
فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
بــا اجــرای ایــن برنامــه در تــالش اســت تــا در قالــب 
حمایــت از انجــام پروژه هــای تحقیقاتــی و فناورانــه ای 
همچــون پســادکتری، فرصــت مطالعاتــی، اســتاد 
ــه،  ــب وکارهای فناوران ــدازی کس ــن، راه ان ــو و معی مدع
ــخنرانی  ــزاری س ــاور و برگ ــرکت های فن ــتغال در ش اش
و کارگاه هــای تخصصــی بــه ارتبــاط موثــر متخصصــان 
ــاوری  ــی و فن ــز علم ــا مراک ــور ب ــارج از کش ــی خ ایران

ــد. ــده کشــور کمــک کن برگزی
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کسب فناوری رادیاتور مجهز به لوله حرارتی 
برای ساخت ماهواره

ــه حرارتــی  ــه لول رادیاتــور پانــل النــه زنبــوری مجهــز ب
مخصــوص ماهــواره کــه در پژوهشــگاه فضایــی ایــران 
ســاخته شــده اســت، گواهــی ثبــت اختــراع دریافــت 
کــرد. گواهــی ثبــت اختــراع رادیاتــور پنــل النــه زنبــوری 
ــه در  ــواره ک ــی مخصــوص ماه ــه حرارت ــه لول ــز ب مجه
پژوهشــکده مــواد و انــرژی پژوهشــگاه فضایــی ایــران 
بــه انجــام رســیده، از ســوی مرکــز مالکیت معنــوی اداره 
ثبــت اختراعــات ســازمان ثبــت اســناد و امــالک کشــور 
صــادر شــد. دکتــر ســعید اصغــری رئیــس پژوهشــکده 
مــواد و انــرژی در ایــن بــاره گفــت: پژوهشــگاه فضایــی 
ایــران در راســتای مأموریــت خــود، بــه فنــاوری 
ســاخت رادیاتــور پانــل مجهــز بــه لولــه حرارتــی 
دســت یافتــه تــا کشــور از تأمیــن خارجــی ایــن المــان 
ــی  ــای داخل ــرارت ماهواره ه ــرل ح ــتم کنت در زیرسیس
ــرح  ــن ط ــرد ای ــوص کارب ــود. وی در خص ــاز ش بی نی
ــوری  ــل النه زنب ــور پان ــح داد: از رادیات ــی توضی اختراع
مجهــز بــه لولــه حرارتــی، در ســامانه های فضایــی 
ــن  ــرارت اســتفاده می شــود. در ای ــع ح ــور دف ــه منظ ب
ــک  ــط ی ــی در وس ــه حرارت ــدادی لول ــور، از تع رادیات
ســاختار النه زنبــوری اســتفاده شــده اســت. بــه نحــوی 
کــه حــرارت تولیــد شــده درون ماهــواره بــه لوله هــای 
ــا در قســمت  ــل می شــود ت ــل منتق ــی داخــل پن گرمای

کندانســور رادیاتــور از طریــق تشعشــع بــه فضــا تبــادل 
ــز  ــزود: ایــن تجهی ــرد. اصغــری اف حــرارت صــورت پذی
ــرای  به طــور کامــل در داخــل کشــور ســاخته شــده و ب
ــل طراحــی  ــی قاب ــی اتالف ــوان حرارت هــر هندســه و ت
و ســاخت اســت. ایــن المــان تلفیقــی از رادیاتــور 
پانــل و لولــه حرارتــی اســت کــه طــول عمــر و قابلیــت 
ــت و از  ــن اس ــده و معی ــری ش ــان آن اندازه گی اطمین
ــرم  ــوان در ســاخت صفحــات ایزوت ــاوری می ت ــن فن ای
اســتفاده کــرد کــه بــه عنــوان ســرریز فنــاوری در صنایــع 
ــروژه در  ــود. ایــن پ ــل اســتفاده خواهــد ب ــف قاب مختل
راســتای پروژه هــای توســعه ای پژوهشــگاه فضایــی 
ــواد و  ــکده م ــابقه پژوهش ــه س ــه ب ــا توج ــران و ب ای
ــرل  ــتم کنت ــای سیس ــاخت المان ه ــوزه س ــرژی در ح ان
حــرارت ماهــواره، در ســال ۱۳۹۷ بــه ایــن پژوهشــکده 
ــور و  ــس از طراحــی، ســاخت رادیات ــه پ ــالغ شــد ک اب
بهینه ســازی های انجــام شــده، آزمون هــای کیفــی 
آن مطابــق بــا اســتاندارد ECSS در مرکــز آزمــون 
پژوهشــگاه فضایــی ایــران انجــام شــد. بــا توجــه بــه 
ــای  ــون و آزمون ه ــن آزم ــده از ای ــل ش ــج حاص نتای
ــده در  ــاخته ش ــل س ــور پان ــان رادیات ــردی، راندم عملک
حــدود ۸۵ درصــد اســت کــه بــا اســتانداردهای جهانــی 

ــل مقایســه اســت. ایــن المــان قاب
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