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ــرقی   ــان ش ــتانداری آذربایج ــی اس ــی و امنیت ــاون سیاس مع

ــدی  ــتان، پایبن ــل اس ــد غیرعام ــورای پدافن ــه ش در جلس

ــم در  ــی مه ــل را گام ــد غیرعام ــه پدافن ــول اولی ــه اص ب

مقابلــه بــا تهدیــدات بــزرگ دانســت و بــر توســعه 

کــرد. تأکیــد  زمینــه  ایــن  در  عمومــی  آموزش هــای 

از  اســتفاده  و  دارایی هــا  ســطح بندی  همچنیــن  وی 

ــازی  ــرای مصون س ــی را ب ــای قانون ــا و فرصت ه ظرفیت ه

و  خوانــد  مؤثــر  اســتان  دارایی هــای  و  زیرســاخت ها 

تســریع اقدامــات الزم در ایــن خصــوص را خواســتار شــد.

ــای  ــرد کارگروه ه ــزارش عملک ــه گ ــاره ب ــا اش ــتگو ب راس

کل  اداره  از  غیرعامــل،  پدافنــد  شــورای  تخصصــی 

نســبت  تــا  خواســت  اســتانداری  غیرعامــل  پدافنــد 

باشــد. مطالبه گــر  کارگروه هــا  ایــن  وظایــف  بــه 

خواســت  نیــز  اســتان  شــهرداری های  از  ایشــان 

پیوســت  ساخت وســاز،  مجوزهــای  صــدور  در  تــا 

پدافنــد غیرعامــل بــرای پروژه هــا را جــدی بگیرنــد.

مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل اســتانداری آذربایجــان شــرقی 

هــم بــا اشــاره بــه بررســی نهایــی و اجــرای طــرح مقابلــه با 

تهدیــدات در منطقــه فرماندهــی ارشــد کجــوار، همــکاری 

ــی را  ــتگاه های اجرای ــا و مســئوالن دس ــای کارگروه ه رؤس

در پیشــبرد ایــن طــرح مؤثــر دانســت.

ــل  ــد غیرعام ــع پدافن ــرح جام ــه ط ــی از مطالع ــر آقای محمدباق

بــازار تبریــز و طــرح جامــع پدافنــد غیرعامــل کالنشــهر تبریــز 

ــر داد. ــاالی 250 هــزار نفــر جمعیــت اســتان خب و شــهرهای ب

ــتی توســط  ــدی و زیس ــایبری، کالب ــیب های س ــی آس وی بررس

دســتگاه ها و اجــرای طــرح مقابلــه بــرای هــر آســیب را در قالب 

یــک فرآینــد مشــخص خواســتار شــد و برگــزاری مانورهایــی 

ــن  ــل را ضــروری شــمرده، همچنی ــد غیرعام ــا موضــوع پدافن ب

برگــزاری منظــم جلســات کارگروه هــا و ارائــه گــزارش عملکرد 

آن هــا بــه دبیرخانــه شــورای پدافنــد غیرعامــل اســتان را مــورد 

تأکیــد قــرار داد.
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مدیرکـل پدافنــد غیـــــرعامــــل استــــانــداری آذربایجــان شرقــی منصوب شد 
 اســتاندار آذربایجــان شــرقی در حکمی، محمدباقــر آقایی را به 

 ســمت مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل اســتانداری منصــوب کــرد.

ــده  ــدی آم ــر پورمحم ــوی دکت ــده از س ــادر ش ــم ص در حک

اســت: نظــر بــه تخصــص و تجــارب جنابعالــی، بــه موجــب 

ایــن ابــالغ بــه عنــوان مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل اســتانداری 

ــوید. ــوب می ش منص

ــی  ــوم سیاس ــی عل ــدرک کارشناس ــی دارای م ــر آقای محمدباق

غیرعامــل  پدافنــد  مدیــرکل  معــاون  ایــن  از  پیــش  و 

ــن اداره کل  ــت ای ــرقی و سرپرس ــان ش ــتانداری آذربایج اس

بــوده اســت. مســئول اجرایــی قــرارگاه پدافنــد زیســتی 

ــس  ــتان، رئی ــل اس ــد غیرعام ــش پدافن ــئول رزمای ــتان، مس اس

ــناس  ــل و کارش ــد غیرعام ــی پدافن ــدات تخصص ــروه تهدی گ

ــات و تقســیمات کشــوری اســتانداری از  ــر سیاســی، انتخاب دفت

ــی رود. ــمار م ــه ش ــوابق کاری وی ب ــئولیت ها و س ــه مس جمل

وی، اطــالع رســانی، فرهنــگ ســازی و آگاهــی دهــی بــه آحــاد 
جامعــه را از رســالت هــای مهــم پدافنــد غیرعامــل عنــوان کــرد.
ــل در  ــد غیرعام ــش پدافن ــه نق ــا اشــاره ب ــز ب ــه تبری ــام جمع ام
صیانــت از حاکمیــت در برابــر تهدیــدات دشــمنان و معانــدان، 
تاکیــد آیــات قــرآن بــر پدافنــد غیرعامــل را بــا اشــاره بــه آیــه 

ةٍ" بیــان کــرد. "َوأَِعــّدوا لَُهــم َمــا اســتََطعتُم مـِـن ُقــوَّ

ــای  ــوزه ه ــکاری ح ــن هم ــم همچنی ــالم آل هاش ــت االس حج
علمیــه و نهادهــای متولــی پدافنــد غیرعامــل را در زمینــه 
انجــام مطالعــات در موضــوع فقــه اســالمی و پدافنــد غیرعامــل 

ــد. ــتار ش خواس
ــن  ــز در ای ــتانداری نی ــل اس ــد غیرعام ــرکل پدافن ــی، مدی آقای
دیــدار ســه مؤلفــه حفاظــت از جــان و امــوال مــردم، صیانــت از 
زیرســاخت هــای کشــور و حفاظــت از نظــام مدیریتــی کشــور 
را مهــم تریــن اهــداف پدافنــد غیرعامــل برشــمرد و افــزود: الزم 
ــه  ــا روحی ــالب، ب ــه گام دوم انق ــودن بیانی ــی نم ــا عمل اســت ب
انقالبــی و عمــل جهــادی بــر اهــداف پدافنــد غیرعامــل جامــه 

عمــل بپوشــانیم.

دیدار مدیرکل پدافند 

غیرعامل استانداری 

آذربایجان رشقی با 

مناینده ولی فقیه در 

استان 
ــا  ــرقی ب ــان ش ــتانداری آذربایج ــل اس ــد غیرعام ــرکل پدافن مدی

ــرد. ــو ک ــدار و گفت وگ ــتان دی ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
حجــت االســالم آل هاشــم در ایــن دیــدار پدافنــد غیرعامــل را 
از موضوعاتــی برشــمرد کــه در جامعــه هنــوز بــه طــور کافــی 

بــه آن پرداختــه نشــده اســت.

اخبار اداره کل پدافند غیرعامل اخبار اداره کل پدافند غیرعامل
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بازی های رایانه ای

بازی های رایانه ای  : 
ورود فناوری هــای جدیــد بــه جامعــه بــدون بسترســازی 
ــن  ــش از محاس ــی بی ــی دارای ناهنجاری های ــری و فرهنگ فک
بازی هــای  فناوری هــا  ایــن  از  یکــی  بــود.  خواهــد  آن 
ــدون  ــزار و ســی دی ب ــرم اف ــب ن ــه در قال ــه ای اســت ک رایان
کنتــرل و نظــارت عرضــه می شــود، متأســفانه هیجان هــای 
از  شــبانه  کابوس هــای  اســترس،  اضطــراب،  روحــی، 
زودرس  بلــوغ  و  بــوده  بازی هــا  ایــن  اولیــه  آســیب های 
اســت. آن  عــوارض  اصلی تریــن  خشــونت  آمــوزش  و 

تعریف بازی:
تعریــف جامعــی از بــازی کــه مــورد تأییــد همــه نظریــه 
پــردازان روان شناســی باشــد وجــود نــدارد. هــر صاحــب نظــری 
ــدگاه  ــرش و دی ــاد، نگ ــاهدات، اعتق ــارب، مش ــاس تج ــر اس ب
خــود بــازی را بــه نوعــی تعریــف کــرده اســت و هــر یــک از 

ــدگاه  ــازی دی ــه ای از ب ــا برجســته نمــودن جنب ــف ب ــن تعاری ای
خاصــی را ارائــه نمــوده اســت. میــان تعاریــف بــازی، اشــتراک 
ــوک در  ــال  هارل ــوان مث ــه عن ــود دارد. ب ــادی وج ــابه زی و تش
ــوع  ــر ن ــارت اســت از ه ــازی عب ــازی می نویســد: ب ــف ب تعری
فعالیتــی کــه بــرای تفریــح و خوشــی، بــدون توجــه بــه نتیجــه 
نهایــی صــورت می گیــرد. انســان بــه طــور داوطلبانــه وارد ایــن 
فعالیــت مــی شــود و هیــچ نیــروی خارجــی و یــا اجبــاری در 
ــد از:  ــازی عبارتن ــدد از ب ــای متع ــت. تعریف ه ــل نیس آن دخی
• الزاروس: فعالیتــی فــی نفســه آزاد، بــی هــدف، ســرگرم کننــده 

ــا تفریحی. ی
• گــروس: تمرینــی غریــزی و بی هــدف از اعمالــی کــه در 

ــد.      ــی دارن ــش اساس ــده نق ــی آین زندگ
• شاند: فعالیتی در جهت تداوم شادمانی.

1- اهمیت بازی برای کودکان و نوجوانان چگونه است؟

- یادگرفتن زندگی در حین بازی برای کودکان
ــاالن و  ــن و س ــم س ــا ه ــری ب ــازی ارتباط گی ــان ها در ب - انس
ــت  ــا از اهمی ــل بازی ه ــن دلی ــه همی ــد ب ــی را می آموزن زندگ

ــادی برخــوردار هســتند. زی
بــرای  مناســب  برنامه ریــزی  و  فرزنــدان  نکــردن  رهــا   -
ــات  ــد و تفریح ــای مفی ــا فعالیت ه ــا ب ــات آن ه ــردن اوق پرک
ســالم بــرای کاســتن از میــزان فعالیــت آن هــا در فضــای 
 بازی هــای رایانــه ای بایــد مــورد توجــه خانواده هــا باشــد. 
2- بازی هــای ســنتی و بازی هــای رایانــه ای چــه تفــاوت 

هایــی در ســالمت روحــی و جســمی فرزنــدان دارد؟
ــازی  ــه ای، ب ــازی رایان ــا همســاالن؛ ب ــازی ب ــازی ســنتی، ب - ب

ــی خــود در تنهای
ــی  ــه عبارت ــل وجــود دارد. ب ــاط متقاب در بازی هــای ســنتی ارتب
ــی  ــازی م ــود ب ــال خ ــن و س ــم س ــًا ه ــی تقریب ــا کودک ــرد ب ف

کنــد بــا توانایی هایــی کمتــر یــا بیشــتر از خــود و ایــن اهمیــت 
ــک  ــا ی ــودک ب ــه ای ک ــای رایان ــا در بازی ه ــادی دارد، ام زی
ــازی مــی کنــد. یکــی  ــا خــود ب کامپیوتــر و در تنهایــی خــود ب
از مشــکالتی کــه در حــال حاضــر وجــود دارد تنهایــی انســان 

هاســت.
- نگرانی برای نسل تنها و درون گرای آینده

ــا گوشــی  در عصــر اطالعــات، انســان ها شــبانه روز خــود را ب
ــد.  ــان اطالعــات ســپری می کنن ــی ام ــازی، مطلــب و ســیل ب ،ب
ــر  ــب بهت ــه مرات ــی ب ــن تر وضعیت ــراد مس ــرایط اف ــن ش در ای
ــا هــم ســن و ســاالن  ــه ب ــد، چــرا ک ــروزی دارن ــودکان ام از ک
ــت  ــن فرص ــه ای ای ــای رایان ــا بازی ه ــد ام ــازی کرده ان ــود ب خ
ــد. بخــش اعظــم بازی هــای ســنتی  ــودکان ســلب می کن را از ک
ــودکان در  ــت و ک ــی اس ــی و بدن ــای ذهن ــی از فعالیت ه ترکیب
ــا مدت هــا اســت در کوچــه  هــر دو بعــد تقویــت می شــوند ام
ــازی و  ــال ب ــم فوتب ــه باه ــی ک ــری از کودکان ــهرها اث ــای ش ه
ــه  ــن معضــل در هم ــفانه ای ــود. متأس ــده نمی ش ــد، دی ... می کنن
جــا گریبانگیــر بچه هــا شــده اســت. کــودکان از تــرس والدیــن 
ــودن  ــاغل ب ــه ش ــه ب ــا توج ــوند، ب ــی می ش ــا زندان در خانه ه
ــون  ــای تلویزی ــه تماش ــا ب ــا ی ــن بچه ه ــفانه ای ــن متأس والدی
ــوند  ــرگرم می ش ــه ای س ــای رایان ــا بازی ه ــا ب ــده ی ــوم ش محک
و ایــن واقعیــت نشــان دهنــده نســل تنهــا و درونگــرای آینــده 

اســت.
ــا  ــل ب ــمی و تعام ــرک جس ــا تح ــراه ب ــنتی هم ــای س - بازی ه

ــی ــای واقع ــران در دنی دیگ
ــا تحــرک جســمی بیشــتر همراهنــد  بازی هــای ســنتی اغلــب ب
و بچه هــا را بــه زندگــی جمعــی و تعامــل بــا دیگــران در دنیــای 
ــاد  ــنتی ی ــای س ــودکان در بازی ه ــد. ک ــوق می دهن ــی س واقع
ــا  ــا دیگــران تعامــل داشــته باشــند و ب ــه ب ــد کــه چگون می گیرن
همدلــی آنچــه کــه خــود دارنــد را بــا دیگــری تقســیم کننــد و 

از بــا هــم بــودن لــذت ببرنــد.
- مهــارت و تخیــل و خالقیــت کاربــران در مســیر بازی ســازها 

نــه در مســیر واقعــی
ــوژی بیشــتر از نقــش عامــل  در بازی هــای مــدرن نقــش تکنول
ــر  ــه از ســوی کارب ــل و ن ــه ای از قب ــازی رایان انســانی اســت. ب
ــت و  ــده اس ــزی ش ــه ری ــدگان برنام ــد کنن ــوی تولی ــه از س ک
گرچــه کاربــران بــه خواســت خــود بــازی را پیــش می برنــد و 
ــا در  ــد ام ــتفاده می کنن ــود اس ــت خ ــل و خالقی ــدرت تخی از ق
نهایــت مهــارت و تخیــل و خالقیتشــان را بــرای کســب امتیــاز 
در مســیری کــه بازی ســازها پیــش بینــی کرده انــد، جهــت مــی 
ــا  ــنتی بازیگره ــی س ــای تعامل ــه در بازی ه ــی ک ــد. در حال دهن

مقاالت علمیمقاالت علمی

 تهیه و تنظیم: حمید غفارلو – کارشناس حفاظت و امنیت
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1- روان شناسی رشد؛ به نقل از محمد صادق شجاعی، بازی کودک در اسالم، ص 18
2- فخرالسادات قریشی راد، اولین کتاب کودک در بازی درمانی، ص 10؛ به نقل از بازی کودک در اسالم



8

ماهنامه اداره کل پدافند غیر عامل
شماره 35/ مرداد ماه 1398

ماهنامه اداره کل پدافند غیر عامل

9

شماره 35/ مرداد ماه 1398
می تواننــد قواعــد بــازی را بــا توافــق بــا یکدیگــر تغییــر دهنــد. 
ــدرن  ــای م ــازی بازی ه ــی و مج ــای تخیل ــت در دنی گاه رقاب
ــی رود. در برخــی از  ــش م ــب پی ــردن رقی ــن ب ــا ســرحد از بی ت
ــط  ــب محی ــه بهــای تخری ــت ب ــاز و موفقی ــا کســب امتی بازی ه
ــه  ــه اشــخاص و برداشــتن هرگون اطــراف و آســیب رســاندن ب
ــد  ــوع می توان ــن موض ــد. ای ــت آی ــه دس ــر راه ب ــع از س مان
درکاهــش حــس همدلــی و مســئولیت پذیــری در برابــر محیــط 
زیســت طبیعــی و فیزیکــی و محیــط انســانی تاثیرگــذار باشــد.

- محاسن و معایب بازی های رایانه ای :  
الف ( محاسن بازی های رایانه ای

 1 ( در بازی هــای رایانــه ای تحــرک جســمی کمتــر اســت 
ــای  ــی بیشــتر. بازی ه ــی و روان ــری ذهن ــی در عــوض درگی ول
رایانــه ای در افزایــش قــدرت تمرکــز و حــل مســئله بــه کاربــران 
ــه  ــه دنیاهــا و تجرب کمــک می کننــد. در دنیــای مجــازی ورود ب
ــاید  ــران ش ــرای کارب ــی ب ــی واقع ــه در زندگ ــی ک محیط های
ــت  ــل و خالقی ــدرت تخی ــد ق ــد، می توان ــر نباش ــکان پذی ام

ــش دهــد. ــادی افزای ــا حــد زی ــران را ت ــی کارب ذهن
 2 ( صرفــه جویــی در وقــت و هزینــه کاربــران: از طریــق بــازی 
ــد را  ــی مفی ــی و علم ــب آموزش ــوان مطال ــه ای می ت ــای رایان ه
بــه آســانی بــه کاربــران منتقــل کــرد. صرفــه جویــی در وقــت 
و هزینــه آمــوزش و تفریــح می توانــد از طریــق بازی هــای 

ــه ای مناســب صــورت گیــرد.  رایان
 ب ( معایب بازی های رایانه ای

ــم  ــری عل ــه دروس و فراگی ــرای مطالع ــت ب ــم آوردن وق 1 ( ک
ــی(    ــت تحصیل )اف

ــد  ــت پرســه می زنن ــه ســاعت های متمــادی در اینترن ــرادی ک اف
ــرای درس  ــوالً ب ــد، معم ــه ای می پردازن ــای رایان ــه بازی ه و ب
ــم  ــت ک ــی وق ــث آموزش ــکات و مباح ــری ن ــدن و فراگی خوان
می آورنــد. بــه دلیــل جاذبــه ای کــه ایــن بازی هــا دارنــد، 
ــد،  ــازی می کنن ــرف ب ــادی را ص ــرژی زی ــت و ان ــا وق بچه ه
ــول  ــت معم ــر از وق ــا زودت ــودکان صبح ه ــی از ک ــی بعض حت
بیــدار می شــوند تــا قبــل از مدرســه رفتــن کمــی بــازی کننــد.

2 ( آسیب های جسمانی ناشی از بازی های رایانه ای
عــوارض چشــمی و بینایــی،  آســیب های ســاختار بــدن و ســتون 
فقــرات،  کتــف و گــردن و مــچ دســت،  اضافــه وزن،  اختــالل در 
خــواب و تغذیــه، بــروز هیجان هــای شــدید عصبــی،  تمایــل بــه 
رفتارهــای خــالف قانــون و هنجارگریــزی در کاربــران، تقویــت 
حــس پرخاشــگری و ســتیزه جویی و تخریب گــری، انــزوا 
ــی  ــط واقع ــا محی ــل ب ــف در تعام ــه گیری و ضع ــی و گوش طلب
و همســاالن، کاهــش تعامــل بــا والدیــن و ســایر اعضــای 

خانــواده، کاهــش توجــه بــه مطالــب درســی و افــت تحصیلــی، 
تقویــت حــس خودخواهــی و زیــاده خواهــی افراطــی، ضعــف 
ــرخوردگی،  ــران، س ــی کارب ــی و اجتماع ــای ارتباط در مهارت ه
 افســردگی و کاهــش اعتمــاد بــه نفــس و خــود اتکایــی از مهــم 

ــتند. ــه ای هس ــای رایان ــیب بازی ه ــن آس تری
ــیب  ــه ای، آس ــای رایان ــرای بازی ه ــاد ب ــاعات زی اختصــاص س
ــروز تیک هــا و فشــارهای  ــی از جملــه ب هــای جســمانی فراوان
عصبــی، ســردرد، چشــم درد، چاقــی، کمــر درد، دردهــای 
ــی،  ــی خواب ــی و ب ــم خواب ــچ دســت، ک ــی انگشــتان و م مفصل
ــت  ــرات از حال ــتون فق ــدن س ــارج ش ــتها و خ ــالل در اش اخت
ــه ای  ــای رایان ــمانی بازی ه ــیب های جس ــه آس ــی از نمون طبیع
ــا و  ــردن، کتف ه ــدن گ ــفت ش ــوزش و س ــاس س ــت. احس اس
مــچ دســت از دیگــر عــوارض کار ثابــت و طوالنــی مــدت بــا 
ــداوم  ــرض م ــت در مع ــداوم پوس ــری م ــت. قرارگی ــه اس رایان
اشــعه هایی کــه از صفحــه رایانــه پخــش می شــود، ایجــاد 
تهــوع و ســرگیجه بــه خصــوص در کــودکان و نوجوانانــی کــه 
ــه ای  ــای رایان ــوارض بازی ه ــر ع ــد، از دیگ ــوع دارن ــه ته زمین

اســت.
3 ( تقویت حس پرخاشگری

مهم تریــن مشــخصه بازی هــای رایانــه ای حالــت جنگــی 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــرد بای ــه ف ــن ک ــت، ای ــب آن هاس اغل
مرحلــه بعــد بــازی بــا نیروهایــی بــه اصطــالح دشــمن بجنگــد. 
اســتمرار چنیــن بازی هایــی کــودک را پرخاشــگر و ســتیزه جــو 
ــه در  ــت ک ــه ای اس ــن محرک ــونت مهم تری ــی آورد. خش ــار م ب
ــه  ــری ب ــن بازی هــای کامپیوت طراحــی جدیدتریــن و جذاب تری

ــود. ــتفاده می ش ــراط از آن اس ــد اف ح
4 ( گوشه گیر و منزوی شدن کودکان

ــد،  ــا درگیرن ــن بازی ه ــا ای ــداوم ب ــور م ــه ط ــه ب ــی ک  کودکان
درونگــرا، در جامعــه منــزوی و در برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران 
ناتــوان می شــوند. روحیــه انــزوا طلبــی باعــث می شــود 
ــود  ــن خ ــه ای ــود ک ــدا ش ــاالن ج ــروه هم  س ــودک از گ ــه ک ک

ــت. ــر اس ــای دیگ ــروز ناهنجاری ه ــرای ب ــرآغازی ب س
5 ( ســرخوردگی، افســردگی و غیــر متحــرک بــودن کــودکان در 

ــه ای ــای رایان بازی ه
تصــور بیشــتر خانواده هــا ایــن اســت کــه در بازی هــای 
رایانــه ای فــرد در بــازی مداخلــه فکــری مــداوم دارد، امــا ایــن 
مداخلــه فکــری نیســت بلکــه ایــن بازی هــا ســلول های مغــزی 
ــد انگشــت  ــز فقــط چن ــی نی ــد و از نظــر حرکت را گــول می زنن
ــد توجــه داشــته باشــیم  ــد. پــس بای کــودک را حرکــت می دهن
ــم و حضــور  ــن مســیر حرکــت کنی ــر چــه بیشــتر در ای ــه ه ک

رایانــه را در زندگــی فرزندانمــان بیشــتر گســترش دهیــم، 
ــه ســر خــورده،  ــم داد ک ــل جامعــه خواهی انســان هایی را تحوی
ــکار  ــود و ابت ــد ب ــازنده خواهن ــر متحــرک و غیرس افســرده، غی
عمــل و خــود اتکایــی نخواهنــد داشــت. در حالــی کــه جامعــه 

ــر دارد. ــر و متفک ــالق، مبتک ــان هایی خ ــه انس ــاز ب ــا نی م
لــزوم تناســب بازی هــای رایانــه ای بــا ســن، جنســیت و 

روحیــات فرزنــدان
ــا  ــدان بازی ه ــات فرزن ــیت و روحی ــن و جنس ــا س ــب ب متناس
ــا،   ــرام روی بازی ه ــه هولوگ ــه ب ــوند. توج ــاب ش ــد انتخ بای

بــازی  مناســب  ســبک های  انتخــاب 
جســمی،  شــرایط  بــه  توجــه  بــا 

و  روحــی  و  ســنی  فکــری، 
روانــی فرزنــدان، بازی هایــی 

و  داســتان ها  براســاس  کــه 
افســانه های ملــی ســاخته 
شــده و بــه لحــاظ فرهنگــی 
تربیتــی، ســنخیت بیشــتری 
ــیم،  ــته باش ــا داش ــا آن ه ب
ــی  ــر م ــه نظ ــب تر ب مناس

ــد. رس
صحیــح  آمــوزش  عــدم 

نوجوانــان،  و  کــودکان 
بازی هــای  نکــردن  معرفــی 

آشــنا  آن،  انــواع  و  رایانــه ای 
ــه  ــان رایان ــه زب ــران ب ــودن کارب نب

بازی هــای  بــودن  دســترس  در   ،
غیراســتاندارد رایانــه ای کــه در ایجــاد و بــروز 

ــاد  ــه اعتی ــه منجــر ب ــی اســت ک ــد از عوامل پرخاشــگری مؤثرن
شــده اســت.

توصیه هایی برای والدین:
ــرا زندگــی آن هــا در  ــم زی ــازی کــودکان اهمیــت دهی ــه ب 1- ب

ــرد. ــود می گی ــه خ ــی ب ــکل واقع ــازی ش ب
ــا فرهنــگ  ــا بازی هــای کــودکان متناســب ب ــم ت 2- تــالش کنی

و ارزش هــای خانــواده باشــد.
ــا دقــت در تفکــرات خــالق و پویایــی کــودکان در حــال  3- ب
ــا چگونگــی شــخصیت آن هــا بیشــتر آشــنا  ــم ب ــازی، می توانی ب

شــویم.
ــک  ــا و کم ــا راهنم ــم ام ــت نکنی ــودکان دخال ــازی ک 4- در ب

ــیم. ــی باش ــده خوب کنن
5- بــا همبــازی شــدن بــا کــودکان راه دوســتی ها را بــاز کنیــم 

و راه پنهــان کاری هــای نوجوانــی را ببندیــم.
ــم و کاری  ــتفاده نکنی ــی اس ــر و نه ــازی از ام ــع ب ــرای قط 6- ب
کنیــم کــه بــازی بــه صــورت تجربــه ای لــذت بخــش در ذهــن 

کــودک باقــی بمانــد.
7- مراقــب باشــیم کــه محیــط بــازی موجــب آســیب جســمی، 
فکــری و یــا روانــی نشــود. بایــد وســایل بــازی را مناســب ســن 

و رشــد کــودک تهیــه کــرد.
8- در انتخــاب نــوع بــازی بــه روحیــات، ســن، جنــس، 
توانایی هــای فرزنــدان و متناســبت آن بــه فرهنــگ و ارزش 

ــم. ــه کنی ــواده توج ــای خان ه
ــازی  ــان ب ــدت زم ــوع و م 9- ن
ــرل  ــان را طــوری کنت فرزندم
کنیــم کــه از فشــارهای 
روحــی  و  هیجانــی 

باشــند.
ــاب  ــرای انتخ 10- ب
الگوهــای صحیــح، 
زمینــه مناســب بــرای 
بازی هــای تقلیــدی 
کودکانمــان را فراهــم 

ــم. نمایی
اجتماعــی    آداب   -11
ــا  ــار ب ــی رفت و چگونگ
دیگــران را ضمــن همبــازی 
شــدن بــا کــودکان بــه صورت 
ــم. ــا بیاموزی ــه آن ه ــتقیم ب غیرمس

12- خانواده هــا بــه خاطــر ســرگرم 
ــازی را  ــر ب ــا ه ــه آن ه ــد ک ــازه دهن ــد اج ــدان نبای ــدن فرزن ش
ــن  ــد. همچنی ــه کنن ــود تهی ــه خ ــوپر محل ــد از س ــه بخواهن ک
ــه ای  ــای رایان ــر روی بازی ه ــارت بیشــتری ب ــد نظ ــن بای والدی
ــازه  ــی اج ــاعات معین ــند و در س ــته باش ــود داش ــدان خ فرزن
ــد.  ــود دهن ــارت خ ــت نظ ــه ای را تح ــای رایان ــام بازی ه انج
ــن  ــال والدی ــان در قب ــودکان و نوجوان ــت ک ــن اس ــه ممک البت
ــم  ــه نظ ــان ب ــرور زم ــه م ــا ب ــد ام ــان دهن ــت نش ــی مقاوم کم
ــت  ــد صمیمی ــًا بای ــد . نهایت ــادت می کنن ــه ع ــتفاده از رایان اس
ــا  ــواده بیشــتر باشــد ت ــدان و خان ــن فرزن ــح بی ــاط صحی و ارتب

ــود. ــم ش ــر فراه ــی کمت ــن بازی های ــتفاده از چنی ــه اس زمین
13- نهادهــای متولــی عرضــه بازی هــا بــر نظــارت همزمــان در 
ــر اســاس موازیــن دینــی و فرهنگــی اقــدام  ــازی هــا ب تولیــد ب

کننــد.

مقاالت علمیمقاالت علمی
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بخش سوم: استفاده از عوامل بیولوژیک برای تخریب

میکروارگانیســم ها )موجــودات زنــده ذره بینــی ماننــد باکتری هــا 
و قارچ هــای تک ســلولی و ...( مهم تریــن مصــرف کننــدگان 
میکروارگانیســم ها  می باشــند.  طبیعــت  تجزیه کننــدگان  و 
ــتند  ــادر هس ــد ق ــه دارن ــاده ای ک ــی فوق الع ــی آنزیم ــا توانای ب
بســیاری از مــوادی کــه جــزء مــواد ســخت تجزیه پذیــر هســتند 
را تجزیــه کننــد. بــه عــالوه قابلیــت ســازش ژنتیکــی در آن هــا 
ــر ســاخته  ــاده را امکان پذی ــوع م ــر ن ــر ه ــه و تغیی ــًا تجزی تقریب
ــه انســان انجــام داده اســت  ــی ک ــا دســت ورزی های اســت و ب

ــر کــرده اســت. ــن براب قــدرت آن هــا را چندی
افزایــش تولیــد و عملکــرد یــک موجــود زنــده را بهســازی آن 
ــرمایه های  ــروز س ــی ام ــان صنعت ــه در جه ــد ک ــود می نامن موج
کالنــی روی بهســازی ســویه ها در حــال انجــام می باشــد.  
ــواد  ــی از م ــف مختلف ــه طی ــه تجزی ــادر ب ــم ها ق میکروارگانیس

ــه  ــود ک ــزی می ش ــزی و غیرفل ــواد فل ــامل م ــه ش ــند ک می باش
تجزیــه برخــی از آن هــا در مباحــث امنیتــی- دفاعــی از اهمیــت 
ــر  ــه خاط ــا ب ــر آن ه ــم اث ــت. مکانیس ــوردار اس ــژه ای برخ وی
ــاص  ــاده ای خ ــرای م ــا ب ــای آن ه ــودن آنزیم ه ــی نب اختصاص
طیــف مــوادی را کــه تجزیــه می کننــد گســترده تر کــرده اســت. 
آنزیم هــای آن هــا به وســیله فرایندهــای اکسیداســیون و کاهــش 
ــی  ــث زنگ زدگ ــالح باع ــه اصط ــد و ب ــر می کنن ــا اث روی فلزه
ــوارد  ــیاری از م ــاده در بس ــت م ــر ماهی ــوند. تغیی ــا می ش آن ه
ــی پیشــین را از  ــز اهمیــت می باشــد چــرا کــه دیگــر کارای حائ
ــل  ــی را تحمی ــای اضاف ــر هزینه ه ــرف دیگ ــت داده و از ط دس

می کنــد.
مــواد  روی  کــه  هســتند  میکروارگانیســم هایی  دوم  دســته 
ــن،  ــت، رزی ــد نف ــوادی مانن ــه م ــد. تجزی ــر دارن ــزی اث غیرفل
ــتند  ــوادی هس ــه م ــفالت و TNT و ... از جمل ــگ، آس ــن، رن بت

کــه در حوزه هــای امنیتــی می تــوان از آن هــا بهره بــرداری 
نمــود. تجزیــه ایــن مــواد از دو جنبــه می توانــد اهمیــت داشــته 
ــث  ــه باع ــت ک ــی اس ــام و کل ــورت ع ــه ص ــا ب ــد؛ اوالً ی باش
تحمیــل هزینه هــای اضافــی بــر کشــور شــده، موجبــات 
نارضایتــی مــردم و جامعــه از دولــت می شــود کــه همیــن امــر 
ــاًل  ــد. مث ــور می باش ــه کش ــادی علی ــای اقتص ــی از تهدیده یک
خوردگی هــای لوله هــای بتنــی، رنگ هــای پایــه پل هــا و از 
بیــن رفتــن آســفالت ها در مدتــی بســیار کمتــر از موعــد مقــرر 
می توانــد مصادیقــی از حمــالت بیولوژیــک در حــوزه صنعتــی 
ــع  ــه طــور خــاص در صنای ــد ب ــًا می توان در کشــور باشــد. ثانی

ــرد. ــرار بگی ــتفاده ق ــورد اس ــور م ــتراتژیک کش اس

Agro Terrorism بخش چهارم: بیوتروریسم کشاورزی یا

ــی  ــن جنگ های ــن و مهم تری ــی از جدی تری ــم یک آگروتروریس

ــی  ــدف اصل ــد. ه ــرض آن می باش ــه در کشــور در مع اســت ک
ــره  ــت زنجی ــن امنی ــر انداخت ــه خط ــاورزی ب ــم کش بیوتروریس
ــی  ــره غذای ــت زنجی ــوع امنی ــد. موض ــور می باش ــی کش غذای
ــان و  ــان، گیاه ــالمت انس ــامل س ــت و ش ــترده اس ــیار گس بس

ــد. ــور و ... می باش ــام، طی ــزارع، احش م
بــه طــور کلــی هــر عاملــی کــه باعــث تخریــب اکوسیســتم ها، 
ــدن  ــوده ش ــی، آل ــی و دام ــوالت گیاه ــد محص ــش تولی کاه
ــل بیمــاری زا  ــا، باعــث پخــش و شــیوع عوام محصــوالت آن ه
ــت  ــا شــود، امنی ــان و احشــام و محصــوالت آن ه توســط گیاه
ــدام  ــه و نوعــی اق ــه خطــر انداخت ــی جامعــه را ب ــره غذای زنجی

ــود. ــدی می ش ــه بن ــتی طبق آگروتروریس
ــده  ــاالت متح ــط ای ــژه توس ــور وی ــه ط ــه ب ــارپ ک ــروژه ه پ
ــن  ــی از مرموزتری ــت یک ــام اس ــزی و انج ــال برنامه ری در ح
ــا انجــام گرفتــه اســت.  پروژه هایــی اســت کــه تابه حــال در دنی
ــا فرکانــس  از قابلیت هــای ایــن پــروژه فرســتادن ایــن امــواج ب
از طریــق آن می تواننــد  خــاص روی شــهرها اســت کــه 
ــم را در انســان ها  ــر غــش و وه ــی نظی ــالالت روان برخــی اخت
ــا  ــواج ب ــتادن ام ــا فرس ــن ب ــد. همچنی ــا نماین ــات الق و حیوان
ــر  ــه تأثی ــک منطق ــان ی ــد روی گیاه ــاص می توانن ــس خ فرکان
بگذارنــد و باعــث تخریــب اکوسیســتم آن منطقــه شــوند.  شــاید 
ــش  ــا کاه ــن پروژه ه ــر ای ــن خط ــه اصلی تری ــت ک ــوان گف بت
تنــوع زیســتی یــک منطقــه اســت. کاهــش تنــوع زیســتی تبعــات 
زیــادی ماننــد کاهــش تولیــد محصــوالت و انقــراض گونه هــای 
ــای  ــه در حوزه ه ــت ک ــد داش ــال خواه ــه دنب ــا ارزش را ب ب
ــت هســتند. ــورد اهمی ــتغال بســیار م اقتصــادی، پزشــکی و اش

تخریــب  بــرای  بیگانــه  کشــورهای  فعالیت هــای  از  جــدا 
اکوسیســتم یــک منطقــه و نابــودی برخــی گونه هــای بــا ارزش، 
در برخــی مــوارد عوامــل داخلــی نیــز ایــن نتایــج را بــه دنبــال 
خواهنــد داشــت. از نظــر دانشــمندان زیســت شناســی بســیاری 
از ذخیره هــای ژنــی دارای ارزش هــای ویــژه بــه خاطــر شــرایط 
بیابــان در آنجــا جمــع شــده اســت. ایــن ذخیــره ژنــی در دنیــا 
ــه  ــه اســت و همیــن ژن هــا پای ــرار گرفت بســیار مــورد توجــه ق

ــد. ــا می باش ــه آن ه ــوالت در جامع ــیاری از تح بس
تهدیــد دیگــر مربــوط بــه تضعیــف توانایــی تولیــد محصــوالت 
از گیاهــان و احشــام می باشــد. ورود آفــت بــه کشــور از طریــق 
واردات بذرهــای آلــوده، واردات بذرهایــی کــه نابــارور هســتند، 
ــا  ــد و ی ــر یافته ان ــه از لحــاظ ژنتیکــی تغیی ــی ک واردات بذرهای
ــوده  ــام آل ــتند، واردات احش ــاده ای خــاص هس ــد م ــا فاق دارا ی
ــدات  ــه تولی ــواردی اســت ک ــه بیماری هــای خــاص و ... از م ب
داخلــی را بــه صــورت جــدی مــورد تهدیــد قــرار داده اســت.

 بیوتروریسم
                نویـــــــن

مقاالت علمیمقاالت علمی

 تهیه و تنظیم: رحیم قدیمی- کارشناس ناظر تخصصی پدافند غیر عامل
Tabyincenter.ir                   :برگرفته از
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ــدی  ــای جدی ــم کوده ــث آگروتروریس ــر در بح ــد دیگ تهدی
ــد  ــاک را دارن ــاختار خ ــردن س ــوض ک ــت ع ــه قابلی ــتند ک هس
و از ایــن طریــق تولیــدات گیاهــی را کاهــش دهنــد. همچنیــن 
ــه  ــان ک ــردن میکروارگانیســم های همزیســت گیاه ــن ب ــا از بی ب
تولیــدات گیاهــان وابســته بــه حضــور آن هاســت ســبب کاهــش 
ــروزه  ــود. ام ــتم ها می ش ــب اکوسیس ــان و تخری ــد در گیاه تولی
بــه نــام مهندســی ژنتیــک و اصــالح بــذر، بذرهایــی بــه کشــور 

وارد می شــود کــه مــاده ای 
ــا  ــذف ی ــاص در آن ح خ

ــه شــده اســت. اضاف
ــم  ــدات مه ــی از تهدی یک
ــم،  ــث آگروتروریس در بح
اســت.  زیســتی  تنــوع 
بیــن  و  درون  گوناگونــی 
یــک  زنــده  موجــودات 
منطقــه را تنــوع زیســتی 
آن منطقــه می نامنــد؛ تنــوع 
زیســتی بــاال یعنــی ژن های 
متنــوع بــاال کــه ایــن باعث 
ــش  ــد، افزای ــش تولی افزای
و  محصــول  کیفیــت 
افزایــش مقاومــت در برابــر 
ایــن  می شــود.  آفت هــا 
تنــوع زیســتی در طــول 
ــی  ــای بســیار طوالن زمان ه
و  اســت  گرفتــه  شــکل 
دســت کاری  گونــه  هــر 
انســان در آن باعــث تغییــر 
چرخه هــای  تخریــب  و 
موجــودات  در  زیســت 
ــود  ــتم می ش ــک اکوسیس ی

ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ــری ب ــرات جبران ناپذی ــن اث ــه ای ک
ــوان  ــکار می ت ــری دو راه ــا پیگی ــم ب ــوع بیوتروریس در موض
بســیاری از ایــن آســیب ها را خنثــی و از وقــوع بســیاری 
جلوگیــری نمــود. راهــکار اول آمــوزش جامعــه می باشــد. ایــن 
ــرد  ــن ف ــه از عام تری ــود ک ــی ش ــوری طراح ــد ط ــوزش بای آم
جامعــه تــا مقامــات بــاالی کشــور بســته بــه موقعیــت و جایــگاه 
خــود از آن مطلــع شــده و شــیوه های مقابلــه بــا آن را بشناســند. 

ــت. ــذاری اس ــث قانون گ ــکار دوم بح راه
نتیجه گیری

ــدگاه از  ــر دی ــم تغیی ــوع بیوتروریس ــه در موض ــن جنب مهم تری
ســنتی و عامیانــه نــگاه کــردن بــه امنیتــی و اطالعاتی نــگاه کردن 
می باشــد. پیــدا شــدن ایــن دیــد در مســئولین کشــور کــه تهدیــد 
ــد  ــود دارد می توان ــطحی وج ــه س ــی و در چ ــه حوزه های در چ
ــم  ــد. بیوتروریس ــان بیانجام ــط ایش ــر توس ــات بهت ــه تصمیم ب
تنهــا کشــتن فــرد و افــراد توســط ســم های مختلــف و عوامــل 
ــم  ــی از بیوتروریس ــا بخش ــن تنه ــه ای ــت، بلک ــاری زا نیس بیم
ــده ای  ــط ع ــه توس ــت ک اس
بــه طــور عامدانــه پــر 
رنــگ شــده اســت تــا 
و  دیگــر  بخش هــای 
ــه  ــری را ک ــات دیگ اقدام
در ایــن بخش وجــود دارد 
ــد.  ــته باش ــوه ای نداش جل
ــری  ــای دیگ ــا بخش ه ام
حاضــر  حــال  در  کــه 
ــود  ــی نمی ش ــدان توجه ب
ــد  حوزه هــای اصلــی  تهدی
ــی  ــه و حت ــمار رفت ــه ش ب
در  مــوارد  برخــی  در 
ــوردن از  ــه خ ــال ضرب ح
حمله هــای آن هــا هســتیم. 
تروریســم در قــرن بیســت 
و یکــم رویکردهــای نوین 
و بســیار گوناگونــی بــه 
خــود گرفتــه اســت. اکثــر 
ــه  ــن ب ــم های نوی تروریس
ــتند؛  ــب هس صــورت مرک
بــه عبــارت دیگــر حداقــل 
دو هــدف بــرای ضربــه 
کــه  دارد  وجــود  زدن 
ــتای آن  ــداف در راس ــه اه ــی و بقی ــدف اصل ــا ه ــی از آن ه یک
ــرس از  ــای ت ــی بیمــاری و الق ــاًل در بحــث اپیدم می باشــند. مث
ــویش  ــه: تش ــی از جمل ــه هدف های ــاری در جامع ــی بیم اپیدم
اذهــان عمومــی، درگیرکــردن نیروهــای کشــور بــه آن، مشــغول 
شــدن بخــش مهمــی از امکانــات کشــور بــرای خنثــی نمــودن 
ــت  ــه در پش ــد. در حالیک ــمن می باش ــر دش ــورد نظ آن و... م
ــه  ــرار دارد ک ــر ق ــی مهم ت ــات هدف ــن اقدام ــی ای ــه تمام صحن
ــه  ــورد هجم ــم و م ــرایط کشــور مهاج ــه ش ــته ب ــدف بس آن ه

تفــاوت دارد.

مقاالت علمی

 ۴۵ درصد از باغات گردو 
به کرم خراط آلوده شد

ــه 45  ــن ک ــان ای ــا بی ــات کشــور ب ــظ نبات ــازمان حف ــس س ریی
درصــد ســطح زیــر کشــت باغــات گــردو در 25 اســتان کشــور 
درگیــر آلودگــی کــرم خــراط شــده اســت خواســتار همــکاری 
متولیــان بخــش باغبانــی و باغــداران بــرای مبــارزه بــا ایــن آفــت 

شــد.
ــت  ــی مدیری ــم اندیش ــت ه ــی در نشس ــا درگاه ــد رض  محم
کنتــرل کــرم خــراط گــردو اظهــار داشــت: بــه علــت تغییــرات 
اقلیمــی و بــاال رفتــن گرمــای کــره زمیــن و قــرار گرفتــن ایــران 
بــر روی کمربنــد خشکســالی دنیــا، رفتــار آفــات متفــاوت شــده 
و اکنــون بــا طغیــان آفــت کــرم خــراط گــردو در کشــور روبــرو 

شــده ایــم کــه زنــگ خطــر را بــه صــدا در آورده اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه باغــات گــردو در 25 اســتان و 152 شــهر 
کشــور دچــار آلودگــی آفــت کــرم خــراط شــده اســت، تصریــح 
کــرد: ســطح باغــات گــردو در کشــور 130 هــزار هکتــار اســت 
ــه  ــوده ب ــات آل ــطح باغ ــن س ــار از ای ــزار هکت ــدود 56 ه و ح

آفــت کــرم خــراط شــده اســت.
درگاهــی عــدم توجــه کافــی باغــداران بــه بخــش فنــی باغــات 
ــود در  ــکالت موج ــردو را از مش ــدرن گ ــات م ــداث باغ و اح
زمینــه مبــارزه بــا کــرم خــراط دانســت و افــزود: بــرای کنتــرل 
آفــات موضوعاتــی ماننــد تغذیــه، آبیــاری و ترویــج مهــم اســت 
و مبــارزه تنهــا بــه ارائــه نســخه مبــارزه بــا آفــت منتهــی نمــی 

شــود.
وی گفــت: هــدف ایــن هــم اندیشــی تدویــن برنامــه، تصمیــم 

ــتان  ــی اس ــش باغبان ــب بخ ــای مناس ــه راهکاره ــری و ارای گی
ــالح  ــت و اص ــرل آف ــور کنت ــه منظ ــور ب ــی کش ــای باغبان ه

ــت. ــردو اس ــات گ باغ
در ایــن هــم اندیشــی، کارشــناس دفتــر پیــش آگاهــی ســازمان 
ــراط از 74  ــرم خ ــه ک ــن ک ــان ای ــا بی ــور ب ــات کش ــظ نبات حف
ــت  ــن آف ــت: ای ــان داش ــد، اذع ــی کن ــه م ــی تغذی ــه گیاه گون
ــی،  ــان ســیب، گالب ــد درخت ــان گــردو می توان ــر درخت عــالوه ب
ــار و انگــور را تحــت تأثیــر آلودگــی  ــو، گیــالس، زیتــون، ان آل

ــرار دهــد. ق
ــم،  ــران، ق ــن، ته ــای قزوی ــتان ه ــزود: اس ــار اف ــد عص محم
همــدان، خراســان رضــوی از جملــه اســتان هــای آلــوده 

شــده اند. گــزارش 
وی نصــب تله هــای فرمونــی در باغــات، انســداد مدخــل داالن 
هــای الرو بــر روی تنــه و شــاخه های اصلــی، اســتفاده از ســیم 
مفتولــی بــرای مبــارزه بــا الرو کــرم خــراط، هــرس ســر شــاخه 
هــا و شــاخه های آلــوده را از راهکارهــای مبــارزه بــا ایــن آفــت 

. برشمرد
ــاد  ــی وزارت جه ــور باغبان ــاون ام ــی مع ــم اندیش ــن ه در ای
ــتان ها و  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــای س ــاورزی، رؤس کش

ــتند. ــور داش ــی حض ــوم باغ ــات عل ــه تحقیق ــس مؤسس ریی

مهم ترین اخبار ایران و جهان
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مایکروسافت به شنود مکالمات اسکایپ ادامه می دهد

در روزهــای اخیــر گزارش هــای زیــادی مبنــی بــر شــنود 

صحبت هــای کاربــران توســط شــرکت های بزرگــی ماننــد 

اپــل، گــوگل، آمــازون و فیــس بــوک بــه اینترنــت راه پیــدا کــرده 

اســت. بــر اســاس ایــن گزارش هــا، شــرکت های مذکــور 

مکالمــات افــراد را بــرای تحلیــل و همچنیــن تبدیــل شــدن بــه 

متــن، در اختیــار پیمانــکاران خــارج از شــرکت قــرار می دهنــد. 

ــت  ــت و دق ــود کیفی ــن کاری را بهب ــل چنی ــن شــرکت ها دلی ای

ــد. ــالم کرده ان ــود اع ــده خ ــوالت آین ــی محص کل

ــا، بســیاری از شــرکت ها شــنود  ــن گزارش ه ــس از انتشــار ای پ

ــال  ــرای مث ــد کــه ب ــران را متوقــف کردن ــی کارب پیام هــای صوت

ــام  ــوک شــنود پی ــوک اشــاره کــرد )فیــس ب ــه فیس ب ــوان ب می ت

ــف  ــن توق ــه ای ــرد(. البت ــف ک ــران را متوق ــی کارب ــای صوت ه

شــنود بــه صــورت موقتــی خواهــد بــود و در آینــده تغییراتــی 

ــا آن مشــکلی نداشــته  ــا مشــتریان ب ــرد ت در آن صــورت می گی

ــرای  ــی را ب ــه متفاوت ــان، مایکروســافت روی ــن می باشــند. در ای

ــه اســت. شــنود مکالمــات اســکایپ در پیــش گرفت

ــه  ــرادی ک ــداد اف ــافت قصــد دارد تع ــراً شــرکت مایکروس ظاه

مکالمــات اســکایپ و همچنیــن کورتانــا را شــنود و بازنویســی 

می کننــد، دو برابــر کنــد. ســخنگوی مایکروســافت اعــالم کــرد:

بــا توجــه بــه ســؤاالتی کــه اخیــراً در ایــن رابطــه ایجــاد شــده 

ــی  ــرای بررس ــری ب ــات بهت ــد اقدام ــدیم بای ــه ش ــت، متوج اس

مکالمــات توســط انســان ها انجــام دهیــم. مــا بــرای ایــن کار از 

ــم.  ــتفاده می کنی ــودکار اس ــای خ ــن روش ه ــان ها و همچنی انس

ایــن شــرکت قابلیــت حــذف صداهــای ضبــط شــده را توســط 

کاربــران فراهــم کــرده اســت؛ بــا ایــن حــال پیــدا کــردن چنیــن 

ویژگــی ای بــرای آن هــا چنــدان آســان نیســت. انتظــار مــی رود 

ــا  ــد ت ــه شــفاف تر عمــل کنن ــن زمین ــده شــرکت ها در ای در آین

نگرانــی کاربــران بــا کاهــش روبــه رو شــود.

فیــس بــوک بــه تازگــی خــر از توقــف شــنود پیام هــای صوتــی کاربــران خــود داده اســت؛ بــا ایــن 

حــال مایکروســافت بــه ادامــه شــنود مکاملــات اســکایپ اشــاره می کنــد. 

مهم ترین اخبار ایران و جهان

خانــوادة جدیــدی از  بــاج افــزار بــرای حملــه بــه سیســتم عامل 
تلفــن همــراه اندرویــد طراحــی شــده اســت کــه از پیــام کوتــاه 

ــرای انتشــار خــود اســتفاده می کنــد. ب
ــده   ــذاری ش ــه "Android / Filecoder.C" نامگ ــزار ک ــن باج اف ای
اســت، از طریــق پســت های مخــرب در انجمن هــای برخــط از 

ــه  Reddit و XDA-Developers منتشــر می شــود. جمل
ــر  ــردن ب ــک ک ــرای کلی ــران ب ــب کارب ــرای فری ــان ب مهاجم
روی لینک هــای آلــوده در پســت های ارســالی، از مضامیــن 
غیراخالقــی و در برخــی مــوارد، موضوعــات مرتبــط بــا 

می کننــد. اســتفاده  تکنولــوژی 
ــی،  ــراه قربان ــن هم ــر روی تلف ــد از نصــب ب ــزار بع ــن باج اف ای
بــا ارســال لینــک بدافــزار از طریــق پیامــک بــه تمامــی مخاطبــان 
موجــود در فهرســت مخاطبیــن قربانــی، تعــداد قربانیــان خــود 

ــد. ــش می ده را افزای
ــوده، پیام هــا در یکــی از  ــان دســتگاه آل ــه تنظیمــات زب بســته ب
42 نســخۀ ممکــن زبــان ارســال می شــوند و نــام مخاطــب نیــز 

ــود. ــام درج می ش ــودکار در پی ــورت خ به ص
ــکن  ــوده را اس ــتگاه آل ــا، Filecoder دس ــال پیام ه ــس از ارس پ
ــا را  ــر آن ه ــدا و اکث ــره را پی ــای ذخی ــام فایل ه ــا تم ــد ت می کن
رمزگــذاری کنــد. Filecoder انــواع فایل هــا از جملــه فایل هــای 
ــا  ــی ب ــا فایل های ــد ام ــذاری می کن ــر را رمزگ ــی و تصاوی متن

ــرد: ــد ک ــذاری نخواه ــر را رمزگ ــای زی ویژگی ه
tmp."فایل هــای موجــود در مســیرهای حــاوی رشــته های •

"temp" ــا cache" ی

"rar." و "zip." فایل های دارای پسوند •
• فایل های با اندازة بزرگ تر از 50 مگابایت

• تصاویــر دارای پســوند ".jpeg"، ".jpg" و ".png" و بــا انــدازه 
ــت ــر از 150 کیلوبای کوچکت

"dex." و "apk." فایل های اندرویدی مانند •
پــس از آن، یــک یادداشــت دریافــت بــاج نمایــش داده می شــود 
کــه مبلــغ درخواســتی آن حــدود 98 تــا 188 دالر و بــه صــورت 

ارز رمزنگاری  شــده اســت.
ایــن باج افــزار برخــالف دیگــر باج افزارهــای اندرویــدی، 
صفحــه  نمایــش دســتگاه را قفــل نمی کنــد یــا مانــع از اســتفاده 

از تلفــن هوشــمند نمی شــود، امــا اگــر قربانــی برنامــه را حــذف 
ــد شــد. ــا رمزگشــایی نخواهن ــد، فایل ه کن

Filecoder هنــگام رمزگــذاری محتویــات دســتگاه، یــک کلیــد 

عمومــی و یــک کلیــد خصوصــی ایجــاد می کنــد. کلیــد 
ــور  ــدار به ط ــک مق ــم RSA و ی ــک الگوریت ــا ی ــی ب خصوص
ــرای  ــت و ب ــده اس ــذاری ش ــده، رمزگ ــذاری ش ــاص کدگ خ
مرکــز کنتــرل و فرمــان ارســال می شــود. بنابرایــن اگــر قربانــی 
ــد  ــد کلی ــم می توان ــد، مهاج ــت کن ــتی را پرداخ ــغ درخواس مبل

ــد. ــایی کن ــا را رمزگش ــه فایل ه ــی و در نتیج خصوص
ــه  ــر ب ــزار از آدرس هــای زی ــه ذکــر اســت کــه ایــن بداف الزم ب

ــد: ــتفاده می کن ــود اس ــان خ ــرل و فرم ــز کنت ــوان مرک عن
xyz.http://rich۷ •

http://wevx.xyz •

https://pastebin.com/raw/LQwGQ۰RQ •

ــد  ــوان فراین ــه می ت ــد ک ــایبری معتقدن ــت س ــان امنی متخصص
رمزگشــایی را بــا اســتفاده از کلیــد خصوصــی و بــدون پرداخت 
ــد  ــوان فراین ــه می ت ــد ک ــا می کنن ــا ادع ــام داد. آن ه ــه، انج هزین
رمزنــگاری را بــه رمزگشــایی تبدیــل کــرد. بــرای انجــام چنیــن 
ــم  ــه آن ه ــود ک ــد ب ــاز خواه ــه UserID نی ــا ب ــدی، تنه فراین
ــه  ــه، ارای ــت وج ــام درخواس ــایبری در پی ــرم س ــوی مج از س

می شــود.
ــه و  ــرای برنام ــص در اج ــری محــدود و نق ــل هدف گی ــه دلی ب
ــت.  ــدود اس ــد مح ــزار جدی ــن باج اف ــر ای ــذاری آن ، تأثی رمزگ
ــا را برطــرف و  ــر توســعه دهندگان، نقص ه ــن وجــود، اگ ــا ای ب
ــیع تری از  ــای وس ــری گروه ه ــه هدف گی ــروع ب ــا ش اپراتوره
کاربــران کننــد، باج افــزار Android / Filecoder.C می توانــد 

ــد جــدی شــود. ــه یــک تهدی ــل ب تبدی
ــوع از باج افزارهــا الزم  ــه ایــن ن ــرای جلوگیــری از آلودگــی ب ب

اســت مــوارد زیــر در نظــر گرفتــه شــوند:
• نصب برنامه ها از منابع معتبر

• بروزرسانی سیستم عامل دستگاه
• توجه به مجوزهای درخواستی برنامه ها

• نصب آنتی ویروس و بروزرسانی آن

 باج افزار اندرویدی "Filecoder" با قابلیت انتشار از 

طریــــق پیـــــامکــــــــــــــ

مهم ترین اخبار ایران و جهان
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 کشف آسیب پذیری های متعدد در
Comodo آنتــــــــیویـــــــــــــــــــــروس  

 Comodo آنتی ویــروس  در  چندگانــه   آســیب پذیری های 
کشــف شــده اســت کــه یکــی از آن هــا بــه مهاجــم اجــازه فــرار 

ــد. ــی را می ده ــطح دسترس ــاء س ــندباکس و ارتق از س
یکــی از محققــان امنیتــی Tenable بــه نــام David Wells، ایــن 
پنــج آســیب پذیری را در آنتی ویــروس Comodo کشــف کــرده 

. ست ا
ــن آســیب پذیری ها دارای شناســه 2019-3969- شــدیدترین ای
ــار CVSS اســت. ایــن آســیب پذیری  CVE و نمــره 6.8 در معی

بــه مهاجــم اجــازه دسترســی بــه سیســتم هــدف را بــرای فــرار 
ــی  ــطح دسترس ــای س ــروس و ارتق ــن آنتی وی ــندباکس ای از س
ــه  ــه دارای شناس ــیب پذیری ها ک ــر از آس ــی دیگ ــد. یک می ده

CVE-2019-3970 اســت، یــک مســئله نوشــتن فایــل دلخــواه 
اســت کــه می توانــد بــرای ایجــاد False positives و دور 
ــورد  ــر امضــاء، توســط مهاجمــان م ــی ب زدن اعتبارســنجی مبتن

ــرد. ــرار گی ــرداری ق بهره ب
ســه آســیب پذیری دیگــر هــم بــرای ایجــاد کــرش در کرنــل و 
کامپوننت هــای اپلیکیشــن مــورد بهره بــرداری قــرار مــی گیــرد.
 Comodo ــه ــل ب ــاه آوری ــط م ــیب پذیری ها در اواس ــن آس ای
ــچ  ــال هی ــعه دهنده تابح ــن توس ــا ای ــت، ام ــده اس ــزارش ش گ
ــرده  ــر نک ــیب پذیری ها منتش ــن آس ــع ای ــرای رف ــه ای را ب وصل

اســت.

 آسیب پذیری خطرناک اجرای کد از راه دور در سیستم عامل اندروید 
نسخه 7، 8 و 9 

نســخه های مابیــن 7 تــا 9 از سیســتم عامل اندرویــد دارای یــک 
ــم  ــه مهاج ــه ب ــند ک ــی می باش ــاک بحران ــیب پذیری خطرن  آس
از راه دور اجــازه اجــرای کــد دلخــواه در سیســتم عامل را 
ــتن  ــص نوش ــک نق ــی از ی ــیب پذیری ناش ــن آس ــد. ای می ده
ــود در  ــع ihevcd_parse_pps موج ــدوده در تاب ــارج از مح خ

می باشــد.  ihevcd_parse_headers.c
ــه CVE-2019-2107، دارای  ــا شناس ــور ب ــیب پذیری مذک آس
 CVSS و نمــره 8.8 در مقیــاس CVSS V2 نمــره 9.3 در مقیــاس
مهــم  و  بحرانــی  آســیب پذیری های   جــز  و  می باشــد   V3
محســوب می شــود. مهاجــم می توانــد بــا متقاعــد کــردن کاربــر 

ــا پیلــود  ــوده مثــل یــک ویدیــو ب ــاز کــردن یــک فایــل آل ــه ب ب
مخــرب، از ایــن آســیب پذیری بــرای اجــرای کــد دلخــواه و بــه 
ــرداری  ــرل کامــل دســتگاه اندرویــدی بهره ب دســت گرفتــن کنت

کنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه POC ایــن آســیب پذیری در github وجــود 
دارد، گــوگل بالفاصلــه وصلــه امنیتــی مربوطــه را منتشــر کــرد. 
پــس بــه کاربــران توصیــه می شــود کــه هرچــه ســریعتر اقــدام 

بــه بروزرســانی سیســتم عامل اندرویــد خــود کننــد.

 مهمترین بروزرسانی های ماه جاری شرکت های تولید کننده
 سخت افزار و نرم افزار

رفــع    جهــت  امنیتــی  توصیه نامــه  یــک   VMware
ــر  ــف آن را تحت تأثی ــوالت مختل ــه محص ــیب پذیری هایی ک آس
ــا  ــد ب ــم می توان ــت. مهاج ــاخته اس ــر س ــد، منتش ــرار می ده ق
ــر را  ــتم متأث ــرل سیس ــیب پذیری ها کنت ــن آس ــتفاده از ای سوءاس

ــرد.  ــت گی در دس
قــرار  آســیب پذیری ها  ایــن  تحت تأثیــر  کــه  محصوالتــی 

از: عبارتنــد  گرفته انــد 
VMware vSphere ESXi (ESXi(  •

VMware Workstation Pro/Player (Workstation(  •

VMware Fusion Pro/ Fusion (Fusion(  •

دارای   Fusion VMware ESXi، Workstationو 

آســیب پذیری های خوانــدن خــارج از محــدوده بــا شناســه 
ــا شناســه   CVE -2019- 5521 و نوشــتن خــارج از محــدوده ب
CVE-2019- 5684 در عملکــرد pixel shader هســتند. هــر 
ــدی  ــم« رتبه بن ــدت »مه ــر ش ــیب پذیری ها از نظ ــن آس دوی ای

ند.  شــده ا
اســت  الزم  آســیب پذیری ها،  ایــن  از  سوءاســتفاده  جهــت 
ــه بعدی  ــک س ــه گرافی ــازی ک ــین مج ــک ماش ــه ی ــم ب مهاج
ــه بعدی  ــک س ــد. گرافی ــته باش ــی داش ــت دسترس ــال اس آن فع
در  ولــی  نیســت؛  فعــال  پیش فــرض  طــور  بــه   ESXi در 
Workstationو Fusion بــه طــور پیش فــرض فعــال اســت.

از  خــارج  خوانــدن  آســیب پذیری  از  موفــق  سوءاســتفادۀ 
محــدوده )CVE -2019- 5521( ممکــن اســت منجــر بــه 
افشــای اطالعــات شــود یــا بــه مهاجمــان دارای امتیاز دسترســی 
معمولــی اجــازه دهــد یــک حالــت انــکار ســرویس در میزبــان 

ــد. ــاد نماین ایج
 CVE-2019-5684( آســیب پذیری نوشــتن خــارج از محــدوده
ــرد  ــرار گی ــتفاده ق ــورد سوءاس ــد م ــی می توان ــا در صورت ( تنه
ــر  ــه تحت تأثی ــک NVIDIA ک ــو گرافی ــان دارای درای ــه میزب ک
آســیب پذیری قــرار گرفتــه اســت، باشــد. سوءاســتفاده  موفــق از 
ایــن آســیب پذیری می توانــد منجــر بــه اجــرای کــد در میزبــان 

شــود. 
آســیب پذیری ها،  ایــن  بــا  مقابلــه  راه هــای  از  یکــی 
اســت.  3D-acceleration ویژگــی   غیرفعــال  کــردن 

نصــب  بــا  می تــوان  را   CVE-2019-5684آســیب  پذیری
ــک NVIDIA بروزرسانی شــده، برطــرف ســاخت. ــو گرافی  درای

ــوالت  ــه ای از محص ــی مجموع ــانی امنیت ــل  بروزرس ــرکت  اپ ش
 watchOS و iOS، tvOS، Safari، macOS Mojave خود شــامل
ــود در  ــیب پذیری های موج ــی از آس ــا برخ ــرد ت ــر ک را منتش
ــن  ــر ای ــتم های تحت تاثی ــد. سیس ــع کن ــوالت را رف ــن محص ای

ــد: ــر می باش ــرح زی ــه ش ــیب پذیری ها ب آس
• watchOS: نسخه های قبل از 5.3
• Safari: نسخه های قبل از 12.1.2

• tvOS: نسخه های قبل از 12.4
• iOS: نسخه های قبل از 12.4

• macOS Mojave: نسخه 10.14.6 
 . Sierra و High Sierra و بروزرســانی امنیتــی 2019-004 بــرای 
توســط  آســیب پذیری ها  ایــن  از  موفــق  بهره بــرداری 
ــوای  ــد موجــب اجــرای کــد دلخــواه در محت مهاجمــان می توان
سیســتم آســیب پذیر شــود و مهاجــم می توانــد مجوزهایــی 
ــت آورد  ــده را بدس ــن ش ــر الگی ــک کارب ــای ی ــابه مجوزه مش
ــک و  ــن ریس ــد. همچنی ــی را دور بزن ــای امنیت و محدودیت ه
مخاطــره ایــن آســیب پذیری ها بــرای ســازمان های دولتــی 
ــران  ــرای کارب ــاال و ب ــطح ب ــاری، در س ــب و کارهای تج و کس

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــن در نظ ــطح پایی ــادی، در س ع
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سایت های مرتبط با پدافند غیرعامل
وب سایت پایداری ملی

http://www.paydarymelli.ir 

مرکز مطالعات پدافند غیرعامل

http://www.pdrc.ir 

 استانداری آذربایجان رشقی – پدافند غیرعامل

http://www.ostan-as.gov.ir/Page/42/ 

پلیس فتا

http://www.cyberpolice.ir

 مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایداری ملی

http://www.mafpa.ir

 معـرفی کتاب
حوزه پدافند زیستی

کتـــاب شناســـایی و مدیریـــت تهدیدات زیســـتی در حوزه 
انســـان که مؤلف آن دکتر رضا رنجبر و جمعـــی از همکاران 
می باشـــد، در 565 صفحه و 16 فصل نوشـــته شده است. در 
آن مفاهیـــم و عوامل و انـــواع تهدیدات زیســـتی مربوطه در 
حوزه انســـان بررســـی شـــده و راه های مبارزه با این عوامل 
نیـــز ارائه می شـــود. همچنین نحـــوه مدیریت و پیشـــگیری 
و کنتـــرل تهدیدات در حوزه زیســـتی به خوبی شـــرح داده 
شـــده اســـت. در این کتاب انـــواع عوامل زیســـتی از جمله 
عوامل زیســـتی نوین و نحـــوه رفع آلودگی ایـــن عوامل و 
درمـــان آن بـــه خوبی توضیح داده شـــده اســـت و می تواند 
راهنمای بســـیار خوبی بـــرای افراد متخصص یـــا نیروهای 

از  یکی  باشد.  مربوطه 
فصل های  مهم تریـــن 
فصل  کتـــاب  ایـــن 
ســـوم "اپیدمیولوژی و 
تهدیدات  تشـــخیص 
می باشـــد  زیســـتی" 
عوامل  تمامـــی  کـــه 
شـــناخته شده از جمله 
عوامل آنســـفالیت های 
نام  آن  در  ویروســـی 
شده  داده  شرح  و  برده 
اســـت. همچنین انواع 
راه های تشـــخیص این 
و  بیمـــاری زا       عوامل 
خطرنـــاک  نیـــز  به 
توضیح  کامـــل  طور 

داده شـــده اســـت. جنـــگ زیســـتی و بیوتروریســـم هردو 
برای کشـــور ویران گر و خطرناک محســـوب می شـــوند و 
می تواند تلفاتی بســـیار ســـنگین را بر کشـــور تحمیل کند، 
برای شـــناختن این دو عامـــل می توان از این کتاب اســـتفاده 
کرد چـــرا که تمامـــی عوامل مـــورد اســـتفاده در این گونه 
جنگ ها و عملیـــات تروریســـتی به صورت کامـــل نام برده 

شـــده و شرح داده شـــده است.
در مواقــع انتشــار عوامــل زیســتی مثــاًل توکســین ها یــا عوامــل 
ــن  ــد. در چنی ــد آم ــود خواه ــه وج ــی ب ــًا تلفات ــاری زا حتم بیم
مــواردی اورژانــس حــوادث زیســتی بســیار مــورد نیــاز خواهــد 
ــت  ــوادث اهمی ــه ح ــن گون ــن ای ــرای مصدومی ــه ب ــود چراک ب
حیاتــی دارد، عــالوه بــر 
ــرل شــدن  ــن باعــث کنت ای
بیمــاری می گــردد. در ایــن 
ــانی  ــاب نحــوه امدادرس کت
بــه مصدومیــن حــوادث 
زیســتی و نحــوه انجــام 
ــن  ــر ای ــه ب کمک هــای اولی
ــاده  مصــدوم به صــورت س
شــرح داده اســت و منبعــی 
جهــت  خــوب،  بســیار 
و  بازدارندگــی  افزایــش 
ــد  ــوزه پدافن ــرل در ح کنت

ــت. ــتی اس زیس

طرح های کرس خدمت رسبازی 

ــل کشــور  ــد غیرعام ــات پدافن ــز مطالع ــل کشــور )مرک ــد غیرعام ــازمان پدافن ــه س ــاند ک ــه اطــالع می رس ب
ــالن  ــگان و فارغ التحصی ــرای دانش آموخت ــور( ب ــی کش ــداری مل ــی پای ــی و مهندس ــات فن ــز مطالع و مرک
مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکــرتی طرح هایــی بــرای کــرس خدمــت رسبــازی و نخبگــی )جایگزیــن خدمــت 
ــه وب ســایت های مربوطــه  ــر مراجعــه ب ــد عــالوه ب ــدان می توانن ــه اســت. عالقمن ــازی( در نظــر گرفت رسب
 بــا مراجعــه بــه اداره کـــل پدافنــد غیرعامــل استـــانداری آذربایجــان رشقــی از رونــد ثبت نــام مطلــع شــوند.

  http://www.mafpa.ir                        :وب ســایت مرکز مطالعات فنی و مهندســی پایداری ملی کشــور

      http://www.pdrc.ir                                           :وب ســایت مرکز مطالعات پدافند غیرعامل کشــور
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جهت دسرتسـی به آرشیو نشـریه به این لـیـنک مراجعه فرمایید.

https://www.ostan-as.gov.ir/link.aspx?&Type=1&ID=223

