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 25ربیعالثانی 1443

 1دسامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره 9685

«عصای موسی» علیه جادوی صهیونیستها

هادی عیسی دلول درباره پیامی که در نامگذاری گروه
«عــصــای مــوســی» نهفته اســت  ،میگوید :ایــن گــروه
یــک معجزه بــوده و اعــجــاز آن از ایــن جهت اســت که
محور مقاومت توانسته از هیچ ،کار بزرگ بسازد .ما با
وجود تحریم ،محاصره و فشار ،توانسته ایم همه این
محدودیتها را در هم شکسته و فناوری الزم را در عرصه

جواد فراهانی حمله گروه هکری «عصای
موسی» علیه سیستمهای رایانهای و شبکه های
دیجیتال مربوط به مؤسسات امنیتی ،نظامی و
حساس رژیم صهیونیستی ،این نگرانی را برای این
رژیم بهوجود آورده گروهی که با این دقت و با این
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◾

◾ن ـظــر ش ـمــا در خـصــوص
م ــاهــی ــت ح ـم ـلــه گـ ـ ــروه ه ـکــری
عصای موسی و دستاوردهای آن
چیست؟

حـمـلــه ســای ـبــری گ ـ ــروه هـکــری
«عصای موسی» به سرورهای
امنیتی ،نظامی و مؤسساتی رژ یــم صهیونیستی
یــک ک ــار ب ـس ـیــاری ح ــرفـ ـهای ،دق ـیــق و مبتنی بر
علم روز بــوده اســت؛ به گونهای که در این عملیات
بدون آنکه سازمانهای حفاظتی این رژیم متوجه
شوند ،در زمانی کوتاه بیش از  22ترابایت اطالعات
را از حساسترین مؤسسات رژیم دریافت و ذخیره
کردهاند.اینحمله،درباالترینسطحفنیبودهاست.
در جمهوری اسالمی ایران در زمینه فضای سایبری،
فناوریهای هستهای و علوم پزشکی گــام بسیار
بلندی برداشته شده؛ به گونهای که باوجود تحریمها
و فشارها توانسته برنامه هستهای را با قــدرت به
پیش ببرد ،فناوریهای روز را در اختیار داشته باشد،
بیماریهای سخت درمان را درمان کند ،در بسیاری
از علوم به خودکفایی رسیده ،موفق شده ماهواره به
فضا ارسال کند و در تمام این عرصهها دستاوردهای
بزرگی را محقق کرده است؛ بنابراین طبیعی است که
در عرصه جنگ سایبری و الکترونیکی نیز قدرتمند
باشد.

◾

◾توانمندیهای محور مقاومت در عرصه
جنگ سایبری را چگونه میبینید؟

اطالعات و دادههای رمزگذاری شده و غیررمزگذاری
شده مورد تبادل و موجود در جهان ،بیانگر ساختار
و شاکله و بــن مایههای عملیاتهای پژوهشی و
تحقیقاتی و نیز اقداماتی است که یک کشور در
مورد آن کار میکند .محور مقاومت به ویژه جمهوری
اسالمی ایران سطح باالیی از فناوریهای دیجیتال
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مدرک تحصیلی اینجانب سعید نیکونصیری
فرزند علیرضا دارنده شناس���نامه به ش���ماره
 29754و شماره ملی  0079393578صادره
از ته���ران در مقط���ع تحصیلی کارشناس���ی
رش���ته مهندس���ی مع���دن اکتش���اف معدن
صادره از دانشگاه آزاد اسامی واحد طبس
با ش���ماره ثبت  944786مورخ 1394/11/15
مفق���ود گردیده و فاقد اعتبار می باش���د .از
یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به
دانشگاه آزاد اسامی واحد طبس به نشانی
 :استان خراسان جنوبی ،شهرستان طبس
گلش���ن ،دانشگاه آزاد اسامی واحد طبس.
کد پستی  .9791754965 :ارسال نماید.

1408417

گردی����ده واز درج����ه اعتب����ار س����اقط م����ی باش����د .

کارت خ���ودرو و برگ س���بز (شناس���نامه مالکیت)
تراکتور کش���اورزی تک دیفرانس���یل 1006ش���ماره
موت���ور  YAW1676Vو ش���ماره شاس���ی H01052
و ش���ماره پ���اک  48ای���ران  432ک  11متعلق به
محمدمنصورن���ژادان مفقود گردیده و فاقد اعتبار
می باشد.

آگهی مفقودی

پ����اك

14:ای����ران717ص57

م����دل

1389مفق����ود

درجه اعتبار ساقط می باشد.

,1408415ح

مالك:اقای عباس بیت سیاح شماره موتور 11489052525:

 NBE***125E9500013مفقود گردیده و از

اعتبار ساقط می باشد.

دانش���نامه اینجانب غزال جبرائیلی فرزند محس���ن به

به ش���ماره پاک  816 / 75776به ش���ماره

موت���ور  0124NBE047818و ش���ماره تن���ه

آگهی مفقودی

 BD-125ccرنگ س���فید مدل س���ال 1395

سندکمپانی،شناسنامهمالکیتوانتپیکان-OHV1600نام

ش����ماره شاس����ی NAAA46AA5BG143750ش����ماره

 2980377171مربوط به موتورسیکلت تیپ

نام محمدحس���ین گداز مفقود گردی���ده و ازدرجه

مقطع کارشناس���ی رش���ته ی زبان و ادبیات انگلیسی

برگ س���بز موتور س���یکلت س���ورل م���دل  1390رنگ
قرمز-آلبالوی���ی به ش���ماره انتظام���ی 48293 / 765
ش���ماره موت���ور  156FMI*20105647و ش���ماره تن���ه
 NDZ***125S9000627ب���ه مالکی���ت مجتب���ی داود
نژاد ده س���رخ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.

برگ سبز و کارت سواری زانتیا سیتروئن مدل 1384
رنگ نقره ای متالیک به شماره انتظامی 148م88
ایران  11شماره شاسی  61512284131647شماره
موت���ور  00506414بن���ام امی���ن رادمن���ش فرزن���د
محمد به کد ملی  0047780916مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط است.

ب���رگ س���بز س���واری تیب���ا ب���ه ش���ماره
پ���اك  ١٣٨ن  ٦٥ای���ران  ٣٦و ش���ماره
موت���ور M١٥/٨٦٢٥٥٧٣و ش���ماره شاس���ی
 NAS٨١٢١٠٠J٥٨٠٥٠٧٥بنام یسنا غامی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل برگ س���بز موتورس���یکلت آپاچ���ی RTR160
م���دل  92ب���ه ش���ماره انتظام���ی  61169 / 769به
ش���ماره موت���ور  0E4FD2488421و ش���ماره تن���ه
 9210016/ 160V***N2Gمتعل���ق ب���ه آقای مجید
قربانی کوهستانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
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مدرک تحصیلی موقت اینجانب فاطمه روحانی
فرزند برات به ش���ماره شناسنامه  1058صادره از
حوزه  2بجنورد در مقطع کاردانی رش���ته مامایی
صادره از دانش���گاه آزاد اس���امی واحد بجنورد با
ش���ماره ثبت  182000443مفق���ود گردیده و فاقد
اعتبار می باش���د .از یابنده تقاضا می ش���ود اصل
مدرک را به دانش���گاه آزاد اس���امی واحد بجنورد
به نش���انی  :استان خراس���ان شمالی  ،شهرستان
بجنورد  ،خیابان دانشگاه بجنورد سازمان مرکزی
دانش���گاه آزاد اس���امی بجن���ورد اداره ام���ور فارغ
التحصیان ارسال نمایید.

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ  1400،08،20تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د  1 :محمدشفیع مشعوفی  1060272121به سمت
مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره  2منیر كسائیان نائینی  1062664795نایب رئیس هیئت مدیره  3رسام مشعوفی 1050837177
عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره ش��ركت برای مدت دوس��ال انتخاب گردیده اند .كلیه اوراق و اس��ناد بهادار و
تعهدآور رسمی و بانكی با  2امضا از  3امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری زبرخان ()1233471

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1400،08،20تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محمدشفیع مشعوفی 1060272121
ومنیر كس��ائیان نائینی  1062664795ورس��ام مش��عوفی  1050837177برای مدت دوسال به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب
گردیدند  .عاطفه عارفخانی دارای كدملی 1062785061 :به س��مت بازرس اصلی و محمدعس��لی دارای كد ملی  1062675649 :به س��مت
بازرس علی البدل برای مدت یكسال مالی انتخاب گردیدند  .روزنامه قدس جهت درج آگهی های شركت انتخاب شد.
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری زبرخان ()1233474

1396/6/27مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

مدرک فارغالتحصیلی مهسا زمانی فرزند
عل���ی اکبر ص���ادره از بجن���ورد ش���ماره ملی
 0670557536در مقط���ع کارشناس���ی
پیوسته رشته مهندسی پزشکی صادره از
مشهد با شماره مدرک  2816582مفقود
گردیده است و فاقد اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میش���ود اص���ل مدرک را به
دانش���گاه آزاد اس���امی مش���هد به نشانی:
مش���هد بلوار امامیه  ،امامیه  42س���ازمان
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���امی مشهد اداره
امور فارغ التحصیان ارسال نمایید.
م���درک فارغالتحصیل���ی خان���م به���اره خلیل پور
فرزن���د مرتض���ی ص���ادره از مش���هد ب���ه ش���ماره
شناس���نامه  1511در مقطع کارشناس���ی پیوس���ته
رشته پرستاری با شماره مدرک 138511105240
صادره از واحد دانشگاهی مشهد مفقود گردیده
است و فاقد اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاد اس���امی مشهد به نش���انی :استان خراسان
رضوی  ،شهرس���تان مشهد ،امامیه  42سازمان
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���امی مشهد اداره امور
فارغ التحصیان ارسال نمایید.

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی آگهی فراخوان عمومی
اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای برای پشتیبانی خدمات خودرویی
 17دستگاه خودرو سواری را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت طبق شرایط ،مدارك و برنامه زمانی مندرج
در سامانه مذكور برگزار نماید:
شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد (ریال) شماره فراخوان سامانه ستاد

2000003374000030
خدمات خودرویی  17دستگاه خودرو سواری 14.257.560.000
1400-30
الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه ،از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن ،تنها از طریق
درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و دریافت و تحویل
اسناد از سایر محلها امكان پذیر نخواهد بود.
1408400

م���درک موق���ت تحصیل���ی اینجان���ب عل���ی اکبر
س���امی س���دهی فرزند علی محمد به ش���ماره
مل���ی  0769889751ص���ادره از خ���واف در مقطع
تحصیلی کاردانی پیوس���ته رشته کامپیوتر-نرم
اف���زار کامپیوتر صادره از دانش���گاه آزاد اس���امی
واحدترب���ت حیدری���ه با ش���ماره ثب���ت 293376
مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باش���د .از یابنده
تقاض���ا می ش���ود اصل مدرک را به دانش���گاه آزاد
اس���امی واحد تربت حیدریه به نش���انی  :استان
خراس���ان رض���وی  ،شهرس���تان ترب���ت حیدری���ه
ش���هرک ولیعصر  ،س���ازمان مرکزی دانشگاه آزاد
اسامی تربت حیدریه اداره امور فارغ التحصیان
ارسال نمایید.

حامد علی���دادی س���لیمانی به ش���ماره ملی

 3746750ش���ماره شاسی  S1412289580710به

صادره از دانشگاه خیام به شماره  10439تاریخ صدور

بــه نظر مــن ایــن حـمــات ادامـ ـ ـهدار خــواهــد بــود و

روزنامه نیویورک
تایمز گزارشی به قلم
رونن برگمن
نویسنده کتاب
«برخیز و اول تو
بکش» درباره حمله
سایبری اخیر به
جایگاه های سوخت
در ایران ،به نقل از
مقامات وزارت دفاع
آمریکا اعالم کرد که
این حمله از سوی
اسرائیل انجام شده
است.

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های لبنی بینالود نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  24و شناسه ملی 10860009796

ش���ماره پاک ایران 447-66ب 97ش���ماره موتور

شماره شناس���نامه  0922572291صادره از مشهد در

◾

◾چشمانداز آتی قدرت سایبری محور مقاومت را
چگونه ارزیابی میکنید؟

حمله سایبری
به ایران کار
اسرائیل بود

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های لبنی بینالود نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  24و شناسه ملی 10860009796

برگ سبز سواری پراید جی ال ایکس آی مدل1389

بدی���ن وس���یله به اطاع همگان می رس���اند
که برگ س���بز و سند موتورسیکلت اینجانب

م���درک فارغالتحصیل���ی غزال���ه حاجتمن���د
فرزندناصر صادره از کاش���مر ش���ماره ملی
 0890490554در مقطع کارشناسی پیوسته
رش���ته مهندسی پزش���کی صادره از مشهد
با ش���ماره مدرک  2390657مفقود گردیده
است و فاقد اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میش���ود اص���ل مدرک را به
دانش���گاه آزاد اس���امی مش���هد به نشانی:
مش���هد بلوار امامیه  ،امامیه  42س���ازمان
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���امی مشهد اداره
امور فارغ التحصیان ارسال نمایید.

,1408420ک

بدین وسیله به اطاع همگان می رساند
که برگ س���بز خ���ودرو اینجانب س���عید
امیری جو به شماره ملی 1755294867
مرب���وط به اتومبیل س���واری پراید تیپ
132رنگ ن���وک مدادی – متالیک مدل
س���ال  1389به ش���ماره پاک  14ایران
 894س  11به شماره موتور 3599632
و ش���ماره شاس���ی S5420089001139
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط
می باشد.

برگ سبز و س���ندکمپانی موتور سیکلت آپاچی مدل
 1390رن���گ قرمز به ش���ماره انتظام���ی 17941 / 773
ش���ماره موت���ور  0E4HB2307510و ش���ماره تن���ه
 NE8***160R9001056ب���ه مالکی���ت مس���عود ربانی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

ب���رگ س���بز کامی���ون کش���نده هوو(ف���راز) تی���پ
( 3238 )4*6رن���گ زرد روغن���ی س���ال  1390ب���ه
ش���ماره ش���هربانی  37ع  839ای���ران  42و ش���ماره
بدن���ه  NAB374505BA000916وش���ماره موت���ور
 WD61596C101217062917ب���ه مالکیت هاش���م گل
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

1408421

هیئت مدیره

برگ سبز موتور سیکلت دینو تیپ  CC125رنگ قرمز
زرشکی سال  1393به شماره شهربانی 85271 - 771
و ش���ماره بدن���ه  NBY***125A9300785وش���ماره
موتور 0125NBY688679به مالکیت قاسم یعقوبی
مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط می گردد.

,1408414ف

دستور جلسه:

بدینوس��یله از كلی��ه س��هامداران محترم ش��ركت
كارگزاری دانایان (س��هامی خاص) دعوت به عمل می
آید تا خود یا نماینده قانونی و تاماالختیار آنان در
جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شركت كه در روز
ش��نبه مورخ  1400/09/27رأس س��اعت  10:00صبح
واق��ع در ته��ران -محله ونک -بزرگراه كردس��تان-
خیابان زاینده رود غربی -پالک  3تشكیل می گردد،
حضور بهم رسانند .دستور جلسه:
 – 1تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
 – 2س��ایر مواردی ك��ه اتخ��اذ آن در صالحیت مجمع
عمومی فوق العاده باشد.
هیأت مدیره شركت كارگزاری دانایان
(سهامی خاص)

اینحمالتتبعاتسنگینیبرایرژیمصهیونیستی
دارد؛ به گونهای که میتواند به مؤسسات نظامی
و امنیتی ایــن رژیــم نفوذ کــرده و ســرورهــای آن را از
بین ببرد ،عملکرد آن را تعطیل کند یا دستکم
اهــداف و برنامهریزیهای این رژیــم در مراحل آتی

آگهی مفقودی

دارد در زمان مقرر حضور به هم رسانند.

برگ سبز خودرو سواری کوییک تیپ  Rرنگ مشکی
قرمز سال  1400به شماره شهربانی  13ق  453ایران
 12و ش���ماره بدنه  NAPX212AAM1061180وش���ماره
موتور M159270770به مالکیت حمید خیابانی تنها
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

سند مالکییت موتور سیکلت تیزران  125مدل 1391
رنگ نقره ای به شماره موتورTZ125N4JA1401584
و شماره تنه N4J***125 A9101034و شماره انتظامی
 91989ایران  768به مالکیت س���کینه موس���وی نژاد
مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

◾

◾تبعات و تأثیرات اینگونه حمالت بر بنیه امنیتی،
نظامی و موجودیت رژیم اسرائیل چه خواهد بود؟

,1408272ف

برگ��زار می گ��ردد .از س��هامداران ارجمند تقاضا

می باشد

را در اختیار دارد که طبیعتا ًایــن یک نقطه قوت
بــرای آن محسوب میشود .در مقابل دشمن هم،
سرمایه گذاری باالیی در این زمینه انجام داده و در
زمینه جنگ سایبری نوآوری کرده و دست به هک و
حمله سایبری میزند ،اما ما نیز هرچند به مانند آن
اقدامات خرابکارانه انجام نمیدهیم ،اما این توانایی
را داریم و اگر او اقدامی را انجام دهد قطعا ًپاسخش
را دریــافــت خــواهــد کــرد .رژیــم صهیونیستی یک
متجاوز اشغالگر ،دزد و هکر است و تمام صفات
زشــت شناخته شــده در آن وجــود دارد؛ بنابراین
محور مقاومت مبتنی بر آیه شریفه «واعــدوا لهم

مااستطعتم من قوة» ،خود را مجهز کرده است که
یکی از این تجهیزات در کنار توانمندیهای نظامی،
تقویت عرصه فناورانه و فضای الکترونیکی است.

آگهی مفقودی

در مش��هد كیلومت��ر  15ج��اده مش��هد ب��ه فریمان

 -سایر مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی عادی

ادامه خواهد داشت

,1408371ف

 14ش��نبه  1400/9/20در محل قانونی شركت واقع

 -انتخاب اعضای هیئت مدیره

حمله سایبری به صهیونیستها

چه علیه مردم مظلوم فلسطین و چه باقی کشورهای
محور مقاومت را شناسایی کند .علت اینکه رژیم
صهیونیستی نتوانسته با حمله گروه هکری عصای
موسی مقابله کند و یــا مانع از سرقت اطالعات
حساس خود شود ،این بوده که این رژیم نتوانسته
و نخواهد توانست مـیــزان توانمندیهای محور
مقاومت را شناسایی کــرده و به آن پی ببرد .آنها
همانطورکهفکرنمیکردندایرانبتواندمقابلحمله
رژیم صدام مقاومت کند و بتواند برنامه هستهای
صلحآمیز خود را توسعه دهد ،پیشبینی نمیکردند
که توانمندی موشکی ایران به باالترین سطح برسد،
پیشبینی نمیکردند ایران بتواند دروغهای آنها را در
مورد فضا افشا کند ،فکر نمیکردند که بتواند ماهواره
نور را به فضا ارسال کند؛ از همین راستا ،کارمندان
موساد هر قدری هم که ادعا کنند و اقداماتی را انجام
دهند،امادرهرصورت ترسوهاییهستند کهجرئت
نمیکنند اعتراف کنند در قبال ایران نتوانستهاند
بــه درسـتــی پیشبینی کنند ،ایــن فقط در عرصه
سایبری نیست ،بلکه پیش از این در عرصه نظامی
نیز پیشرفتهای ایران را به درستی پیشبینی نکرده
بود .ایــران تسلیحات خود را توسعه داده و مناطق
بزرگ و گستردهای دارد که میتواند این تسلیحات
را آزمایش کند .آمریکا پیشرفته ترین تسلیحات را
در اختیار عربستان و امارات قرار داده ،اما آنها کجا
توانستهاند این تسلیحات را آزمایش و یا استفاده
کنند؟ آیا اگر سالحی را آزمایش کرده و خطایی رخ
دهد ،آمادگی تحمل تبعات آن را دارید؟ کما اینکه تا
این لحظه نقص و ناتوانی عربستان در استفاده از این
فناوریها در جنگ یمن ثابت شده است.

نقطهپایانیندارد؛جنگسایبریجنگآیندهجهان
است و هر ضربهای پاسخی خواهد داشت و طرف
مقابل باید آماده باشد و موفقیت در آن هم مبتنی
براین خواهد بود که چه کسی حق است و چه کسی
باطل .همه در حال تالش هستند ،فناوری خود را
توسعه میدهند و برای بقای خود خواهند جنگید،
البته برخی برای تحقق حق و برخی برای تحقق باطل
و خدای تعالی تعیین خواهد کرد چه کسی بر چه
کسی پیروز شود .عرصه جنگ سایبری مانند عرصه
نظامینیستکهطرفمتکیبهتسلیحاتپیشرفته
خــود ،رقبا و دشمنانش را کنترل کند .باید شفاف
باشیم؛ سیستم دیجیتالی ،الکترونیکی و سایبری،
یک سیستم واقعا ًپیچیده است که هر چه در آن
مهارت بیشتری کسب شــود ،بهتر میتوان پیروز
شد یا با حمالت مقابله کرد؛ بنابراین جنگ سایبری،
حد و مرزی ندارد و چنانچه سامانهای یا سایتی مورد
هدف قرار گیرید و سرور جایگزینی برای آن وجود
نداشتهباشد،به سرعتهمهچیز تعطیل و تخریب
میشود و اطالعات آن به سرقت مــیرود .در این
جنگ ضربه اقتصادی به اندازه ضربهای که از لحاظ
زمان تعطیلی ،اختالل یا مشکل در خدمات تحمیل
میشود،مطرحنیستودراینعرصهوقتبهمفهوم
پولاست؛بنابراینهراندازهکهبتوانیمازطریقحمله
سایبری به دشمن ضربه بزنیم و خدمات آنها را برای
مدت زمان بیشتری تعطیل کنیم ،به آنها میلیاردها
دالر خسارت وارده کرده ایم .درنتیجه عمده اهداف
حمله سایبری ،متوقف کردن زمان است و ضربه از
لحاظ زمانی است ،هر دقیقه تعطیلی برای برخی
شرکتها میتواند میلیونها دالر به آنها خسارت
وارد کند و اگر این اختالل تا چند روز یا هفته ادامه
داشته باشد ،این رقم میتواند به میلیاردها دالر
برسد ،به ویژه اینکه در اینگونه موارد ،شرکتهای
بیمه ،خدماتی ندارند.

1407808

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده ساعت

خاطر اهمیت این موضوع ،در گفتوگوی تفصیلی با
دکتر «هادی عیسی دلول» تحلیلگر برجسته فضای
مجازی و مشاور حقوق بینالملل و فیزیک هستهای
در لبنان در ارتباط با ماهیت گروه هکری «عصای
موسی» و تأثیرات حمله آنها گفتوگو کرده ایم.

بررسی نقاط ضعف رژیم اشغالگر در عرصه جنگ مجازی
درگفتوگویقدسباتحلیلگربرجستهلبنانی

آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی
فوق العاده صاحبان سهام
شرکت کارگزاری دانایان (سهامی خاص)
شماره ثبت23363 :
شناسه ملی10102828004 :

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده شرکت آرد سفید توس سهامی خاص به
شماره ثبت  6935و شناسه ملی10380227456
تاریخ انتشار 1400/9/10

توانمندی باال توانسته چنین اطالعات حساس و
مهم را شناسایی کند ،قطع ًا میتواند در آینده به هر
جایی که اراده کند نفوذ کند .به نظر می رسد ،جهان
در حال فاصله گرفتن از جنگهای سنتی و حرکت
به سمت جنگهای سایبری و الکترونیکی است .به

زوم

آگهیمفقودی

برگ س���بز  ،سند کمپانی و کارت موتور سیکلت دینو
م���دل  1394رنگ قرم���ز به ش���ماره انتظامی 74429
 773 /ش���ماره موت���ور  NBY692809و ش���ماره تنه
 125A9402527به مالکیت یوس���ف علی جهانگیری
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

جنگ سایبری فراهم کنیم تا نشان دهیم به فضل الهی،
چه کسی قدرتمند است و میتواند با هرگونه حمله
سایبری ،نظامی ،سیاسی و ...مقابله کند .اقداماتی
که در محور مقاومت در این زمینه اتخاذ شده ،بسیار
دقیق و قوی است و انشاءهللا پاسخهای آینده کوبنده
تر خواهد بود؛ همانطور که عصای حضرت موسی(ع)

معجزه بود و تمام سحر ساحران را باطل میکرد و عمال ً
نه به شکل خیالی ،همه چیز را تغییر م ـیداد ،حمله
سایبری «عصای موسی» نیز سحر موجود در منطقه
یعنی رژیم صهیونیستی را که به گمان خود فناوریهای
جادویی دارد و مدعی قدرت در زمینه جنگ سایبری
است ،باطل کرده و افعی خیالی صهیونیسم را بلعید.

محور مقاومت به کسی تعدی نخواهد کرد ،اما اگر کسی
به آن تعدی کند پاسخ سختی دریافت میکند ،عصای
موسی یک نامگذاری نمادین است ،اما یک واقعیت را
نشان میدهد و آن اینکه هر قدر رژیم اشغالگر در این
زمینه پیشرفت کرده باشد ،عصای موسایی وجود دارد
که همه آن را میبلعد و از بین میبرد.

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

