اجتماعی

پنج شنبه  ۶آبان ۱۴۰۰
 ۲۱ربیع االول .۱۴۴۳شماره ۲۰۷۸۶

یک توئيت

شنونده«هشدار»دردسترسنمیباشد!

سازمانپدافندغیرعاملنسبتبهآسیبهایسایبریبرخیدستگاههاوسازمانهاهشداردادهامانبودضمانت
اجرا،اینهشدارهاراکماثرکردهاست.سخنگویکمیسیونامنیتملیمجلسمیگویدرفعبرخیازاینآسیبها
هزینهبروزمانبراستامابیتوجهیبهآنهممصداقترکفعلاستکهبایدباآنبرخوردکرد

یک عکس
پاییز هزار رنگ ارسباران

امنیت ملی با همکاری ستادکل نیروهای
مسلح در حــال آمــادهســازی قــانــون پدافند
غیرعامل است که قانونی کامل ،جامع و مانع
خواهدبود.عباسزادهتصریحمیکند:تکمیل
فرایند بررسی این قانون جزو اولویتهای
کمیسیون است و روند آن را تسریع خواهیم
کرد تا در دستور بررسی و تصویب در صحن
علنی مجلس قرار بگیرد.

مصطفیعبدالهی-سازمانپدافندغیرعامل
میگوید در همین  7ماه گذشته ،دو رزمایش
در حوزه وزارت نفت و شرکتهای تابعه ،از
جمله شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردههای
نفتی ،انجام و آسیبپذیر یهای عمده را به
مسئوالن هشدار داده است؛ اما حاال سوال
اینجاست که چرا توجهی به این هشدارها
نشده اســت و شبکه سوخترسانی کشور
موردحمله سایبری قرار میگیرد؟

▪ به امنیت سایبری بیتفاوت نبودهایم

▪منشأ حمله اخیر؛ داخلی یا خارجی؟

رسانه های جهان

هــیــل :م ــش ــاوران
دولــــــــت ایـــــــاالت
متحده روز سهشنبه
واکــســیــنــاســیــون
کــودکــان  5تــا 11
ســالــه را تأیید کــردنــد .یــک هیئت
مشورتی سازمان غذا و داروی آمریکا
به اتفاق آرا،بــا یک نظر ممتنع ،رای
دادند که مزایای واکسن در پیشگیری
از کووید 19در این گروه سنی بیشتر
از خطرات احتمالی است .آن ها تاکید
کردند عوارض احتمالی در نوجوانان و
جوانان بسیار نادر بوده است.
راشـــــــا تــــــودی:
مــتــخــصــص ارشــــد
پــزشــکــی آکــادمــی
علوم روسیه گفت:
تــردیــد در دریــافــت
واکسن و ظهور نوع جدید کووید19
امیدهای روسیه را بــرای مصونیت
جمعی در برابر کرونا از بین برده
اس ــت .بــه گفته وی افــزایــش اخیر
عفونتهای جدید و تعداد بیسابقه
مــرگ و میر ناشی از ایــن ویــروس به
دلیل جهش آن و تردید در دریافت
واکسن بوده است و متاسفانه میزان
واکسیناسیون در روسیه زیاد نیست.
شمار قربانیان کرونا در روسیه برای
پنجمین روز متوالی در روز سهشنبه
از مرز  900نفر گذشت.
ایــنــدیــپــنــدنــت:
بـــــــــــر اســـــــــــاس
دستورالعملهای
بــــهروز شـــده مرکز
پیشگیری و کنترل
بیماری ایاال تمصتحده ()CDC
به افراد دارای نقص سیستم ایمنی
توصیه میشود دوز چهارم واکسن
کــوویــد ۱۹را تــزریــق کنند .مرکز
پیشگیری و کنترل بیماری هفته
گذشته تزریق واکسن تقویتی را برای
تمام آمریکاییهایی که احتماال قبال
واکسنهایی از نــوع دیگری تزریق
کردهاند ،مجاز دانست.
تــی آر تــی :نــتــایــج
م ــط ــال ــعــهای روی
بیماران کــوویــد19
تــحــت درمـــــــان در
بــیــمــارســتــانهــای
نیویورک نشان داد که  24درصــد از
بیماران عالیمی را نشان میدهند که
به عنوان «کووید طوالنی» تعریف شده
اســت و ماهها پس از بهبود همچنان
مشکالتی داشتند .این تحقیق نشان
داد کــه مشکالت ایــن بــیــمــاران در
مهارتهایذهنیمانندحافظه ،انجام
همزمان چند کار ،سرعت تفکر و توجه
بیش از  7مــاه پس از تشخیص ادامــه
دارد.همچنینتاکیدشدکهشایعترین
مشکل بــیــمــاران نــاتــوانــی در ایجاد
خاطرات جدید و ی ــادآوری خاطرات
قدیمیاست.

بعد از حمله ســایــبــری بــه تاسیسات بندر
رجــایــی شهر در اردیبهشت  99و حمله به
سیستمهای شرکت راهآهن در تیرماه،1400
اینبار شرکت پاالیش و پخش فراوردههای
نفتی مورد این حمالت قرار گرفت؛ حملهای
که اگرچه رئیس دبیر شورایعالی فضای
مجازی ،منشأ آن را یک کشور خارجی اعالم
کرده اما رئیس سازمان پدافند غیرعامل دیروز
گفت که «خارجی بودن منشأ آن هنوز تایید
نشده است».
▪یک اطالعیه صریح و تهدید به پیگیری
قضایی

اما فارغ از اینکه این حمله ،از خارج کشور یا
توسط نفوذیهای داخل کشور انجام شده،
نکته مهمتر ،هشدارهایی است که پیش از
این دربــاره سامانه سوخت داده شده بود اما
موردتوجه قرار نگرفته است .همین موضوع
سبب شــد ســازمــان پدافند غیرعامل ،روز
گذشته اطالعیهای صریح منتشر و اعالم کند:
«در سال جاری تاکنون بیش از  70رزمایش
سایبری در زیرساختهای حیاتی کشور
انجام و نتایج آن ابالغ شده است ،ضمن تذکر
مجدد به همه دستگا هها و زیرساختهایی
که در آنهــا رزمــایــش سایبری بــرگــزار شده
اعالم میشود ،در صورت بروز هر نوع حادثه
از محل آسیبپذیریهای اعالم شده ،سازمان
پدافند غیرعامل کشور موضوع اختالل در
خدما ترسانی به مــردم و خدشه به اعتبار
سایبری کشور را از طریق مراجع قانونی
پیگیری خواهد کرد».
▪ 18سال پس از تشکیل یک سازمان

دو روز دیگر به هشتم آبانماه میرسیم؛ روزی
کهدرتقویمرسمیبهنام«روزپدافندغیرعامل»

نامگذاریشدهوایننامگذاریاهمیتتوجهبه
این حوزه را یادآوری میکند .از زمان تشکیل
سازمان پدافند غیرعامل کشور هم  18سال
سپری شده است و بعد از این همه سال به نظر
میرسید باید جایگاه آن برای همه دستگاهها
و سازما نها تبیین شده باشد اما گالیههای
چندی قبل سردار جاللی رئیس این سازمان
نشان داد که این مهم ،محقق نشده است و باید
طرحی نو درانداخت« :تا پیش از این رویکرد
سازمان پدافند غیرعامل کشور ،تبیینی و
تشویقی بود اما از ابتدای سال  ،99تصمیم
گرفتیم در صورتی که عدم رعایت الزامات و
ضوابط پدافند غیرعامل در یک زیرساخت
منجر به خسارت شود ،این موارد را به دستگاه
قضا معرفی کنیم تــا بــرخــورد قضایی الزم
صورت پذیرد»؛ این همان هشداری است که
در اطالعیه روز گذشته این سازمان هم بر آن
تاکید شد.
▪قوانینی که هست و نیست

پایگاه اطالع رسانی سازمان پدافند غیرعامل،
به قوانین و آییننامههای متعددی اشاره کرده
که برای تحقق یک هدف مهم ،تصویب و ابالغ
شــده اســت«:افــزایــش بــازدارنــدگــی ،کاهش
آسیبپذیری ،تــداوم فعالیتهای ضــروری،
تسهیل مدیریت بحران و ارتــقــای پایداری
ملی در برابر انواع تهدید و اقدامات خصمانه
دشمن» .اگرچه طی این سالها تالشهای
بسیاری برای اجرای این قوانین و آییننامهها
شده اما حمالت سایبری با وجود هشدارهای

قبلی این سازمان ،ثابت کرده که ضعف قوانین
و مهمتر از آن ،نبود ضمانت اجــرا ،مشکلی
جدی در این زمینه است و باید فکری برای
آن کرد.
▪ تدوین فوری قانون جدید در مجلس

اگرچه برخی خبرها و شنیدهها از این نگرانی
حکایت دارد که مجلس شورای اسالمی تدوین
قانون جدید پدافند غیرعامل را از دستور کار
خــارج کــرده بود اما صحبتهای سخنگوی
کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتوگو با
خراسان ،بیانگر چیز دیگری است« .محمود
عبا سزاده مشکینی» میگوید :کمیسیون

عباسزاده به نکته دیگری هم اشــاره میکند
و میگوید :اگرچه در سالهای اخیر با برخی
حمالتسایبریمواجهشدهایم،امااینبهمعنای
بیتوجهی ما به این حوزه نیست بلکه بخشی از
آن هم به تالش دشمن برای انجام این حمالت
برمیگردد .وی میافزاید :طبیعتا دشمن
در این حمالت سایبری به دنبال واردکــردن
عمیقترین و طوالنیمدتترین آسیبهاست؛
اما اینکه ما در کمتر از  24ساعت اخاللهای
ایجادشدهرابرطرفمیکنیم،وآنهانمیتوانند
ضرباتسنگینیبهمابزنند،بهایندلیلاستکه
زیرساختهای مناسبی در کشور فراهم است و
گاهی هم جریان نفوذ و حمالت سایبری انجام
شده از داخل کشور باعث بروز برخی مشکالت
میشود .سخنگوی کمیسیون امنیت ملی این
نکته را هم میگوید که :هماکنون بسیاری از
سامانههای ما از جمله بانکها دارای امنیت
باالیی است و پــروژه دولــت الکترونیک هم به
سرعتدرحالتحققاست.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در گفت و گو با خراسان:

بی توجهی به هشدارهای پدافند غیرعامل ،مصداق ترک فعل است
به نظر میرسد آنچه باید در قانون جدید پدافند غیرعامل مورد
توجه جدی قرار بگیرد ،ضمانت اجرا و برخورد با کمکاریها در این
حوزه است .سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس به خراسان
میگوید :اگرچه بررسی و تصویب قانون جدید الزم است ،اما در
شرایط فعلی هم بیتوجهی و کمکاری نسبت به هشدارهای سازمان
پدافند غیرعامل ،مصداق ترک فعل است و اگر منجر به آسیب شود،
باید با آن برخورد قانونی کرد.البته «محمود عباسزاده مشکینی»
توضیحی تکمیلی هم دارد و اظهار میکند :برخی هشدارها و توصیههای سازمان پدافند
غیرعامل نیازمند بودجه کالن و اجرای طرحهای بلندمدت است که طبیعتا در زمان کوتاه
و در شرایط نبود بودجه الزم ،قابل اجرا نیست اما برخی توصیههای دیگر به سرعت قابل
اجراست و باید در دستور کار قرار بگیرد.

طرحگذراندنکالسهای زباندرآموزشگاههابهجایمدارس
آمــوزش و پــرورش به دنبال مصوبه ای بــرای گذراندن
کــاس هــای زبــان در آمــوزشــگــاههــا بــه جــای م ــدارس و
پذیرش نمرات آن است .دبیرکل شورا یعالی آموزش
و پرورش دراین باره در پاسخ به پرسشی درباره ناتوانی
دانش آموزان در مکالمه و سخن گفتن به زبان انگلیسی و
عربی پس از دانشآموختگی گفت :باید ابتدا بین عربی
و انگلیسی تمایز قائل شوم .مأموریت آموزش این دو با
یکدیگر متفاوت است .مأموریت زبان عربی ،زبان ارتباطی

نیست ،بلکه زبان دین است و دانشآموزان باید بتوانند
از متون دینی که میخوانند درک معنایی پیدا کنند.
امانی افــزود :اما دربــاره انگلیسی ،کسب مهار تهای
ارتباطی مهم است .در این باب آموز شها  هم به زمان و
هم به کیفیت نیاز دارند .بنابراین رویکرد کنونی برنامه
درسی زبان انگلیسی اول و دوم متوسطه که ارتباطمحور
است و دستورزبا ن محور نیست ،رویکرد صحیحی است.
اما در کل موافقم که این زمان و حجم آموزش با انتظاری

که داریم ،متفاوت است .امانی تصریح کرد :زبان امری
نیمهتجویزی و انتخابی اســت و باید فضایی را ایجاد
کند که افــراد بتوانند با توجه به اقتضائاتشان دست به
انتخاب بزنند .بهتازگی روی مصوبهای مشغول کار
هستیم که امکان انتخا ب را به دانشآموز می دهد و حتی
دانش آموز  میتواند به جای گذراندن زبان در مدرسه در
آموزشگا هها ی مجاز دوره بگذراند و نمر هاش از سوی
مدرسه پذیرش و ثبت شود.

انتشارمقاله مرحله پیشبالینی واکسن برکت
در یک مجله معتبر بینالمللی

کاهش بیش از 1.5متری تراز دریای خزر
طی  ۲۶سال اخیر

فناور واکسن کوو ایــران برکت با اعالم اینکه مقاله پیشبالینی و دانش فنی واکسن
کووایران برکت در یکی از معتبرترین مجالت بینالمللی منتشر شد ،اظهار کرد :پس
از ارائه مقاله علمی و مستندات تولید واکسن برکت و عبور از مراحل داوری و پاسخ به
پرسشهای تخصصی داوران ،مقاله پیشبالینی واکسن کووایران برکت در مجله مدیکال
وایرولوژی با ضریب تأثیر ۶/۹۸۹و در رده نشریات  Q1منتشر شد .دکتر اصغر عبدلی
افزود :دغدغه ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و مدیران پروژه واکسن برکت از ابتدا این بود
که مقاالت مربوط به تالش دانشمندان نخبه کشور برای تولید نخستین واکسن ایرانی
کرونا در معتبرترین مجالت بینالمللی منتشر شود که البته مقاالت متعددی از واکسن
کووایران برای مجالت معتبر ارسال شده و در مرحله داوری است.

مدیرکل مرکز علوم جوی و اقیانوسی سازمان هواشناسی کشور ،با اشاره به کاهش بارندگی در
حوضه دریای خزر ،از کاهش۱/۵متری تراز آب این دریاچه طی  ۲۶سال اخیر خبر داد .بهزاد
الیقیضمناشارهبهکاهشپنجسانتیمتریترازآبدریایخزرنسبتبهسالگذشتهاظهارکرد:
دادههایایستگاههایپایشدریایخزر ازسال ۱۳۷۴تاکنونروندیکاهشیدرترازآبدریای
خزررانشانمیدهد.ویادامهداد:ازسال ۷۴تاکنون بهطورمتوسطساالنهحدودششسانتیمتر
ازترازآبدریایخزرکاهشیافتهیعنیطی ۲۶سالاخیرترازآبدریایخزر۱/۵مترکاهشپیدا
کردهکهرقمقابلتوجهیاست.الیقیمهمترینعاملکاهشترازآبایندریاچهراکاهشبارندگی
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نیش و نوش
سید صادق غفوریان
گذری بر رفتارهای خوب و بد اجتماعی

گلگفتیآقای وزیر!
وزیــر تــعــاون ،کــار و رفــاه اجتماعی دیــروز گفت:
« قرار است در دولت سیزدهم سخنرانی ،مراس م و
تشریفات بسیار محدود باشد .قرار است کار انجام
شود و مردم نتیجه کارها را ببینند و شاید خیلی
احتیاج به بیان موضوعات نباشد» .عبدالملکی با
اشاره به دستور رئیسجمهور تاکید کرده است:
«بنابراینبودکه جلساتمعارفههمخیلینداشته
باشیم و افــرادی که منصوب میشوند و حکمی
را دریافت میکنند ،بالفاصله کارشان را شروع
کنند»....شک نکنیم و خوشحال باشیم برای این
رویکرد جدید .آری! همه خوشحال باشیم برای
این رویکرد و البته آن را هم مدام مطالبه کنیم .به
مسئوالن بگوییم که چشم و گوشهای همه ما
پر است از نمایش و همایش؛ پر است از حرفها و
وعدههاییکهشنیدیم،دلمانخوشمیشد وذوق
میکردیم از قولها و برنامههایی که میشنیدیم و
گاهی با آن خیالبافی هم میکردیم اما گاهی می
خوردتویذوقمان.یعنیوعدههاوبرنامههاعملی
نمیشد و ما میماندیم و دستهای خالی.حاال
از آقای وزیر جوان تعاون که اتفاقا پرانگیزه به نظر
میآیند،میخواهیمهرازگاهیبهنمایندگیازما،
همین تذکر( یعنی کمتر حرف بزنیم و بیشتر عمل
کنیم،سخنرانینکنیموبیشترکارکنیم)رادرجمع
وزرا یادآوری کنند که مبادا این رویکرد و روش در
ذهنآقایانبهفراموشیسپردهشود.آقایوزیر!اگر
اینخواهشمارابهگوشنمیگیریدونمیپذیرید
کههرازگاهآنرابهآقایانوزرایادآوریکنید ،الاقل
خودتانبهآنپایبندباشیدوفراموشنکنیدکهبهما
قولدادید،کمترحرفبزنیدوبیشترعملکنید.

گزیده

مواد مخدر عامل  ۵۵تا  ۶۰درصد
مرگهای مسمومیتی در کشور
مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فراوردههای
سالمتمحور ســازمــان غــذا و دارو گفت ۵۵ :تا
 ۶۰درصد مرگها در کشور به دلیل مسمومیت
بر اثر مصرف مــواد مخدر و محرک اســت .نوشین
محمدحسینیافزود:مصرفمتادون وترامادولدر
بینموادمخدرومحرکبیشترینمسمومیتومرگ
راشاملمیشود،بههمیندلیل نگهداریداروهای
متادون که بــرای درمــان استفاده میشود ،باید
دور از دسترس دیگران به ویژه کودکان باشد .وی
اظهار کرد :مسمومیت ناشی از منواکسید کربن
 ۱۱تا  ۱۵درصد ،دارویــی  7تا  ۱۰درصد ،سموم
دفع آفات ،قرص برنج و ...باعث بیشترین مرگها
میشود .نجات دادن فردی که قرص برنج مصرف
کــرده ،غیرممکن اســت ،نگهداری و مصرف این
قرص ممنوع است و حتی گاز ناشی از قرص برنج
کهدرکیسههایبرنجوحبوباتدرانبارهانگهداری
میشود نیز باعث مسمومیت میشود و میتواند
کشندهباشد.

صدرنشینی ژاپن در فهرست
قدرتمندترین گذرنامههای جهان
ایندیپندنتدرگزارشینوشت:گذرنامهژاپنبرای
سومینسالمتوالی،عنوانقدرتمندترینگذرنامه
جهان را از آن خود کرده است .این رتبهبندی ،بر
اساسشاخصگذرنامههنلی(HenleyPassport
)Indexوبااستفادهازدادههایانجمنحملونقل
هوایی بینالمللی (یاتا) ،تعداد کشورهایی که
دارنده گذرنامه یک کشور میتواند بدون نیاز به
روادید به آنها سفر کند ،انجام میشود .بدون در
نظر گرفتن محدودیتهای سفر مرتبط با ویروس
کرونا ،شهروندان ژاپنی هماکنون میتوانند
به  ۱۹۱کشور جهان بــدون روادیــد سفر کنند.
سنگاپور در مقام دوم قــرار دارد و شهروندانش
میتوانند به  ۱۹۰کشور بدون روادید سفر کنند.
آلمان و کره جنوبی با امکان سفر شهروندان آنها
به  ۱۸۹کشور بدون روادیــد ،به طور مشترک در
جایگاه سوم قرار دارنــد ۱۰ .کشور برتر دیگر در
این رتبهبندی به کشورهای اروپایی ،نیوزیلند،
استرالیا،ایاالتمتحدهوکانادااختصاصدارد.در
این گزارش نیز آمده است که با گذرنامه ایرانی به
 41کشورمیتوانبدونروادیدسفرکرد.

