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چند روز پیش، حوالی ظهر 12 خرداد 
سایت شهرداری تهران هک شد و حاال با 
گذشت چند روز از این اتفاق شهرداری 
همچنان با تبعات آن دســت و پنجه نرم 
می کند. در این چند روز خبرها نشــان 
می داد که شهرداری تهران نتوانسته این 
مشکل را حل کند و از کار افتادن سیستم 
خرید بلیت مترو و اتوبوس و برخی دیگر 
از مشــکالت نتیجه این حمله سایبری 
است. از سوی دیگر مسافران فرودگاه امام 
خمینی تهران نیز بامداد شنبه، 1۴ خرداد 
از اختالل در یکی از سامانه های خدمات 
فرودگاهی و معطلی چندساعته و ازدحام 
جمعیت در این فرودگاه خبر دادند؛ که 
البته سخنگوی »شــهر فرودگاهی امام 
خمینی« روز شــنبه ضمن رد هرگونه 
حمله سایبری و هک ســامانه  های این 
فرودگاه، اختالل به  وجود آمده در سیستم 
گذرنامه این فرودگاه را ناشــی از »نقص 
فنی و سخت افزاری سرور آفالین« اعالم 
کرد و گفت که این مشکل رفع شده است؛ 
اما بسیاری می گویند مشکل پیش آمده 
در فرودگاه امام خمینی هم ناشی از حمله 

سایبری اخیر بوده است. 

تبعات حمله سایبری به شهرداری 
ادامه دارد

شــهرداری تهران در پی ماجرای 
هک شدن سایت هایش،  نخست نفوذ 
در سیستم ها و حمله سایبری را انکار و 
سپس اعالم کرد که سامانه ها از دسترس 
خارج شدند تا بررسی های بیشتر توسط 
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شهرداری )فاوا( انجام شود. در اطالعیه 
شهرداری نوشته شده بود که سازمان 
فاوای شــهرداری و نهادهای مسئول 

در حال بررســی ابعاد موضوع هستند 
و قصد دارند اقدامات پیشــگیرانه ای 
را بــرای حفظ خدمات رســانی انجام 
دهند. شهرداری همچنین اعالم کرد 
که پس از مشــخص شــدن ماهیت 
اخاللگران و شیوه فعالیت آن ها، موضوع 

اطالع رسانی خواهد شد.
همچنین گزارش های رســیده از 
سطح شهر نشان می دهد که سیستم 
شارژ و فروش بلیت مترو و اتوبوس هم 
دچار اختالل شده اســت و مسافرین 
مجبور شده اند دقایق طوالنی در صف 
خرید بلیت بمانند. اما این حمله سایبری 
همین جا تمام نمی شود. احسان بداغی، 
روزنامه نگار، در توئیتی نوشــته است 
که »بیش از پنج هزار دوربین کنترلی 
مراکــز، نهادهای مختلــف تهران به 
همراه بیش از 1۵۰ ســایت و سامانه 
شهرداری تهران توسط یک گروه هکری 
از دسترس خارج شده. نکته اینکه گویا 
دوربین هــای بهشــت زهرا هم  هک 

شده اند«.
با وجود آنکه گفته می شود این حمله 
سایبری ســاده ترین نوع حمله بوده 
است، هنوز بخش زیادی از سایت های 
شهرداری از جمله ســایت پرکاربرد 
تهران من هم برای شهروندان تهرانی 

در دسترس نیست. 

 احتمال حل شدن اختالل 
تا پایان هفته

برخی از اعضای شــورای شهر تهران 
در رابطه با زمان رفع مشکل وعده داده اند 
که این مشکل ممکن است تا پایان هفته 

رفع شود. 
ناصر امانی گفت: ما امیدواریم تا پایان 
هفته این مشکل به طور کامل برطرف شده 
و اکثر سیستم ها فعال شود و مردم برای 
استفاده از خدمات شهری الکترونیکی با 

مشکل مواجه نباشند.
به گفته امانی اینکه با احتیاط و با کندی 
فعال شدن سیستم ها پیش می رود به این 
دلیل اســت که هم خألهایی که وجود 
داشته و باعث شده این حمله صورت بگیرد 
را شناسایی کنند و همچنین با تمهیداتی 
که انجام می دهند مانع حمالت احتمالی 
بعدی شــوند. همانطور که می دانید این 
اولین حمله سایبری در ایران نیست. در 
سال های گذشته سیستم های دیگری 
نیز مورد حمله سایبری قرار گرفته است، 
اما به دلیل اینکه از سیستم های شهرداری 
مردم استفاده بیشتری می کنند، طبیعتا 

این مشکل بازتاب بیشتری داشته است.

 صفحات مجازی شهرداری 
هم قبال هک شده بود

قبل از این نیز، چنین مشــکلی برای 
امنیت صفحــات مجازی شــهرداری 
تهران در سال 1397 رخ داده بود؛ گروه 
هک کننده ای با نام مستعار »تپندگان« 
برای چند ســاعت محــدود، صفحات 
اینســتاگرم، توییتر و ایمیل رســمی 
شــهرداری پایتخت را در کنترل کامل 

خود گرفته بودند.
طی سال های اخیر، چندین بار ایجاد 
اختالل در ســامانه های کشــور را دیده 
بودیم که شاید بارز ترین آن ها، اختالل در 
سامانه هوشمند سوخت و توزیع آن باشد 
که مردم را چند روزی ســردرگم و تردد 
بســیاری از خودروها را مختل کرد. پس 

از اخالل ایجاد شــده در سامانه سوخت، 
ســازمان پدافند غیرعامل کشــور طی 
اطالعیه ای به سازمان ها و دستگاه هایی 
که در آن ها رزمایش سایبری انجام یافته 
بود، اعالم کرد در اثر وقوع هر نوع اتفاقی، 
موضوع مختل شدن خدمات رسانی به 
شهروندان و امنیت سایبری را به صورت 

قانونی پیگیری کنند.

چمران: کار موساد و منافقین است
در این میان اما اعضای شــورای شهر 
تهران نسبت به این موضوع واکنش های 
زیادی نشــان دادند. از شهردار تهران که 
دســتور داد تا اطالع ثانوی هیچ فردی 
بدون اجازه از مقامات باالتر کامپیوترهای 
شــهرداری را روشــن نکند تــا برخی 
نماینــدگان که مدعی شــدند کار، کار 

برخی از نفوذی هاست. 
روز گذشــته رئیس شورای اسالمی 
شهر تهران با تأکید بر اینکه برنامه ریزی 
وسیع و گسترده دشمن در حمله سایبری 
به سامانه های شــهرداری تهران کارگر 
نیفتاده اســت، گفت: تالش همکاران ما 
در شهرداری برنامه دشمن را از حیز انتفاع 
انداخت. مهدی چمران در ارتباط با حمله 
سایبری به سیستم های شهرداری تهران 
اعالم کرد: برنامه ریزی مفصلی از سوی 
موساد و منافقین و همکاری این دو با هم 
به همراه همه ضدانقالب ها و کسانی که 
جلوی جمهوری اسالمی قد علم کرده اند، 
انجام شده بود. با برنامه ریزی دقیقی که 
کرده بودند قصد داشتند تا سیستم های 
شهرداری و سیستم های دیگر را در تهران 
فشل کنند اما آنچه که می خواستند انجام 
دهند محقق نشد و تالش همکاران ما در 
شــهرداری برنامه آن ها را از حیز انتفاع 
انداخت و بجز انتشار چند تصویر موهن به 

هدف دیگری نرسیدند.
مهدی عباسی، عضو شــورای شهر 
تهران نیز روز گذشــته گفت که حمله 
سایبری به تأسیســات هسته ای تجربه 

شــده در کشــور از نــوع اول و حمله به 
سامانه ســوخت و پمپ بنزین ها و اخیراً 
سامانه های شهرداری تهران از نوع دوم 
است. او خاطرنشان کرد: در سال  های اخیر 
کشور ما با اشکال تازه و جدیدی از حمالت 
سایبری مواجه شده و بیم آن می  رود که 
این حمالت تداوم پیدا کند. عملی شدن 
برخی حمالت سایبری به مراکز حساس 
کشور مانند حمله به ســامانه سوخت و 
پمپ بنزین ها به دنبال حمالت سایبری 
به مراکز هسته ای و هک شدن سایت های 
اینترنتی مراکزی مانند هواپیمایی ماهان 
گویای آن است و بازدارندگی سایبری را 

بیش از پیش با اهمیت کرده است.
عباسی با بیان اینکه حمالت سایبری 
در لیست خطرات جهانی رتبه پنجم را در 
سال 2۰2۰ به خود اختصاص داده است، 
تصریح کرد: جلوگیری از آسیب در فضای 
سایبری، سازوکار های الزم را می طلبد. 
کارآمدی در عرصه ســایبری مستلزم 
شناخت دقیق حوزه آفندی و پدافندی 
و تدوین راهبرد هایی بر اســاس نظریه 
پایه بازدارندگی در فضای سایبری است 

که متأسفانه مورد غفلت واقع شده است.

نفوذی ها باید پاکسازی شوند
یکی دیگر از اعضای شــورای شــهر 
تهران در رابطه با حمله ســایبری اخیر 
با اشــاره به اینکه این حمله سایبری از 
روی دشــمنی بوده و دشــمنان قصد 
داشــتند مردم را ناراضــی کنند، گفت: 
تیم شــهرداری تهران خود را نوکر مردم 
می داند و تالش کرده مشکلی برای مردم 

ایجاد نشود. 
احمد صادقی، ادامــه داد: از موضوع 
نفوذ در بدنه شهرداری تهران نباید غافل 
شد. مدیریت شهری تغییر کرده و نباید با 
کارشناسان و مدیران دوره قبل با رأفت 

رفتار کنیم و باید پاک سازی انجام شود.
علی اصغر قائمی، دیگر عضو شورای 
شــهر تهران نیز در مورد پاک ســازی 
نیروهای قبلی با صادقی موافقت و اعالم 
کرد: رأفت اسالمی در شهرداری تهران 
معنایی ندارد و تیم جدید مدیریت شهری 
باید نفوذی ها را پاک سازی کند و پاسخی 

دندان شکن به این حمله نیز داده شود.

ضعف شهرداری در مقابل حمالت 
سایبری

برخی اما بر این باورند که بودجه ناکافی 
و عدم مدیریت صحیح شهرداری باعث 
شده تا دسترسی پیدا کردن به سایت یا 
فضای مجازی شــهرداری تهران آسان 
شود. بر همین اساس معاون محاسبات 
و پایش عملکرد شــورای پنجم با اشاره 
به بودجه ســازمان فاوا در بودجه 1۴۰1 
شــهرداری تهران گفت که برای توسعه 
شهر الکترونیک و ارتقای زیرساخت ها و 
فناوری های نوین یا همان بخش فناوری 
اطالعات در بودجه سال 1۴۰1 شهرداری 
تهران شاهد تصویب مبلغ 7۰1 میلیارد و 
7۰۰ میلیون تومان اعتبار هستیم، که این 

رقم نسبت به بودجه مصوب سال 1۴۰۰ 
برابر با 2۴.8 درصد رشد داشته است.

بهروز شــیخ رودی ادامه داد :  اعضای 
شورای ششــم با تصویب افزایش 139 
میلیارد و ۵۵2 میلیــون تومانی خود در 
بودجه ســال 1۴۰1 رقم بودجه بخش 
فنــاوری اطالعات را نســبت به آخرین 
بودجه دوره پنجــم 2۴ درصد افزایش 
دادند، این افزایش 2۴ درصدی در حالی 
اتفاق افتاده است که ما شاهد افزایش تنها 
3 درصدی بودجه ســال 1۴۰1 مصوب 
شورای ششــم در مقایسه با بودجه سال 

1۴۰۰ مصوب شورای پنجم هستیم.
شــیخ رودی با بیان این که بر اساس 
جدول بودجه شــرکتی مصوب سازمان 
فناوری اطالعات شهرداری تهران که به 
تصویب شورای شهر تهران رسیده است 
ما شاهد مجوز شورا برای افزایش نیروی 
انســانی این ســازمان از 37۵ نفری که 
در ســال 1۴۰۰ در این سازمان مشغول 
فعالیت بودند به 38۵ نفر برای سال 1۴۰1 
هستیم گفت:  تصویب افزایش بودجه 2۴ 
درصدی و همچنین مجوز شورای شهر 
ششم برای جذب حداقل 1۰ نفر نیروی 
انسانی جدید در سازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات شهرداری تهران نشانگر آن 
است که ریشــه ناکامی این سازمان در 
مقابله با خرابکاری و اقدامات ضد امنیتی 
گروه هــای برهم زننده ســرویس دهی 
به شــهروندان را نه در بی اعتباری، نه در 
بی امکاناتی بلکه باید در بی مدیریتی و...

جست! شــهردار تهران که روزی رقبای 
خود را به بی غیرتی متهم می کرد حاال باید 
بگوید در برابر این وضعیت و مختل شدن 
روند ارائه سرویس و خدمت به شهروندان 
چرا از خود غیرت نشان نمی دهد و کاری 

نمی کند؟
همان طور که یکی از اعضای شورای 
شــهر هم گفته بود این حمله سایبری 
از نوع دوم و ســاده ترین نوع حمله است 
و باید زودتر از این مشــکالت ناشــی از 
آن حل می شــد. با این حال بــا توجه به 
اینکه برخی ســامانه های تحت پوشش 
شهرداری از روز گذشته شروع به فعالیت 
کرده اند احتمال می رود مسئله هک شدن 
سرورهای شهرداری به زودی حل شود و 
فعالیت های سایت ها دوباره به روال سابق 

بازگردد. 

دامنه اختالالت حمله سایبری به شهرداری گسترده تر شده است؛ 

تهران در ید قدرت هکرها

نشست خبری

ســخنگوی قوه قضاییه با اشاره به 
بازداشــت ۱۴ نفر در حادثه ساختمان 
متروپل آبادان، جزئیات اقدامات دستگاه 

قضایی در این پرونده را تشریح کرد.

 ایجاد کارگروه قضایی و حقوقی
 برای متروپل

به گزارش ایرنا، مســعود ستایشی درباره 
بازداشــتی های حادثه متروپل آبادان گفت: 
ریاست محترم قوه قضاییه در نشست شورای 
عالی قوه قضاییه به این مهــم پرداختند. در 
تاریخ دوم خرداد سال جاری در ساعت 12 و ۴۵ 
دقیقه مطلع شدیم که این حادثه در شهر آبادان 

اتفاق افتاده است.
او ادامه داد: پس از ریزش، این ســاختمان 

در شــرایط ناایمنی قرار گرفت و بعد از اطالع 
از این حادثه بر اساس هماهنگی ها و تکالیفی 
که مراجــع ذی مدخل داشــتند، رئیس کل 
دادگستری و دادســتان خوزستان به جمع 
حاضران در منطقه پیوستند، با صدور دستورات 

قضایی مقتضی بر امور نظارت داشتند.
ستایشی افزود: حاصل این اقدامات میدانی، 
تشکیل کارگروه قضایی و حقوقی بود تا ابعاد 
این حادثه با دقت، ظرافــت و ریزبینی مورد 
بررسی قرار دهند تا از اظهارنظرهایی ناپایدار 
و غیرمتقن جلوگیری شــود و تشویش ایجاد 

نشود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: با تمسک 
به ظرفیت هــای خوب منطقــه ای، هیئت 
کارشناسی در جهت تبیین ابعاد و زوایا برای 

بررسی علت تامه وقوع حادثه مشخص شد و 
کمیته ای برای شناسایی اموال و حقوق افراد 
حقیقی و بیت المال تشــکیل شد همچنین 
پزشــکی قانونی استان خوزســتان هم برای 

شناسایی اجساد قربانیان این حادثه مهیا شد.

بازداشت مقصران حادثه متروپل
ستایشی درباره دســتگیری برخی افراد 
با همکاری ضابطــان و رعایت موازین و قواعد 
حقوقی و قضایی گفت: اکنون طبق آمار موجود 
1۴ نفر از افرادی که تا این مرحله احتمال قصور 
و تقصیر داشــتند با قرارهای تأمین کیفری 

متناسب بازداشت شدند.
او ادامــه داد: شــهردار قبلــی، چهار نفر 
شهرداران سابق و اســبق، مسئوالن سازمان 

نظام مهندسی آبادان، مهندس ناظر، شهردار 
منطقه یک آبادان، معاون امور زیربنایی و حمل 
و نقل شهرداری آبادان از جمله این افراد هستند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بهترین 

راه تجلی عدالت، اجرای قانون اســت و اگر به 
دنبال این هستیم که هر کس به کیفر اعمال 
خود برسد باید متمســک به قانون شویم و در 

چارچوب قانون عمل کنیم.

احسان بداغی، روزنامه نگار، 
در توئیتی نوشته است که 
»بیش از پنج هزار دوربین 

کنترلی مراکز، نهادهای 
مختلف تهران به همراه 

بیش از ۱۵۰ سایت و سامانه 
شهرداری تهران توسط 

یک گروه هکری از دسترس 
خارج شده. نکته اینکه گویا 

دوربین های بهشت زهرا هم  
هک شده اند«

یکی از اعضای شورای 
شهر تهران: درمورد حمله 

سایبری، از موضوع نفوذ 
در بدنه شهرداری تهران 
نباید غافل شد. مدیریت 

شهری تغییر کرده و نباید 
با کارشناسان و مدیران 
دوره قبل با رأفت رفتار 
کنیم و باید پاک سازی 

انجام شود
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ریحانه جوالیی

معاون شهردار تهران:
 ۳۷ درصد جمعیت پایتخت
 در بافت فرسوده ساکن اند

ر  ا ون شــهرد معــا
تهران با اشــاره به اینکه 
37 درصــد جمعیــت 
فــت  با ر  د یتخــت  پا
فرسوده ساکن اند، گفت: 
در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده، دستگاه های 

متولی موضوع را جدی نمی گیرند.
به گزارش فارس، حمیدرضــا صارمی بابیان اینکه 
باید بسته تشــویقی در شورای اســالمی شهر در نظر 
گرفته شود تا تحرک بیشــتری برای ساخت در بافت 
فرســوده صورت بگیرد، اظهار کرد: تراکم جمعیت در 
مناطق کمتر برخوردار ســه برابر تراکم در دیگر نقاط 
شهر تهران اســت.او بابیان اینکه تراکم حضور افراد در 
نقاط مختلف شهر تهران 131 نفر در هکتار و در بافت 
فرسوده 391 نفر در هکتار اســت، تصریح کرد: سرانه 
خدماتی در بافت فرسوده، هفت مترمربع و در کل تهران 

3۰ مترمربع است.
    

معاون آموزش متوسطه مطرح کرد:
 نیاز ۲۰ درصد دانش آموزان 

به دوره جبرانی 
معاون آموزش متوســطه گفت: حدود 2۰ درصد 
از دانش آموزان به دوره هــای جبرانی نیاز دارند. برنامه 
درسی، متناسب با سند تحول به روزرسانی شده و در دوره 
متوسطه اول، درس کار و فناوری و فرهنگ و هنر باهدف 
زمینه سازی برای شناسایی استعداد دانش آموزان به 

برنامه درسی اضافه شد.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی کاظمی در تشریح برنامه 
جبران و تثبیت یادگیری دانش آموزان در دوره متوسطه 
گفت: این برنامه برای دانش آموزانی اســت که حدنصاب 
قبولی را کسب نکرده اند اما ممکن است دانش آموزانی هم که 
حدنصاب قبولی را کسب کرده باشند با نظر شورای مدرسه، 
نیاز به گذراندن دوره جبرانی داشته باشند. در همین راستا 
3۶ ساعت آموزش، در چهار درس در نظر گرفته شده است. 

    
سرپرست سازمان نهضت  سوادآموزی :

 9۲درصد محکومان درس نخوانده اند 
یا ترک تحصیل کرده اند

سرپرست سازمان نهضت  
ســوادآموزی گفت: 92 درصد 
محکومان درس نخوانده اند یا 

ترک تحصیل کرده اند.
 به گــزارش فــارس،

 علیرضا عبدی با بیان اینکه تحقیقات نشان می دهد 
82 درصد مراجعات به کالنتری یا درس نخوانده اند 
یا ترک تحصیل کرده اند، گفت: تحقیق دیگری که در 
یک دانشگاه علوم پزشکی انجام شده است و حاکی از 
آن است که 92 درصد محکومان درس نخوانده اند یا 

ترک تحصیل کرده اند
    

اولین جلسه دادگاه اتوبوس خبرنگاران 
تشکیل شد

وکیل شــاکیان اتوبوس خبرنگاران گفت: دیروز اولین 
جلسه دادگاه کیفری اتوبوس خبرنگاران در راستای اعتراض 
به قرار منع تعقیب که تیرماه سال گذشــته در جاده نقده 
واژگون و منجر به فوت دو خبرنگار و زخمی شــدن سایر 

خبرنگاران شده بود، در ارومیه برگزار شد.
به گزارش ایرنا، محمد داسمه افزود: در این جلسه دادگاه، 
از سوی شاکیان اعالم شد که صرفاً به دنبال راننده نیستند 
و  هدفشان هم مسائل مادی نیست بلکه هدف محکومیت 
مدیرانی اســت که تخلف کردند و باید بابت خطاهایشان 

محاکمه شوند و هم اینکه موارد مشابهی اتفاق نیفتد.
    

امام جمعه:
 تنها آلودگی پتروشیمی ها 
نصیب مردم ماهشهر می شود

 امام جمعــه ماهشــهر 
بــا بیــان اینکــه اوضــاع 
محیط زیســت در ماهشهر 
خوب نیســت گفــت: تنها 
آلودگی پتروشیمی ها برای 
مردم اینجا است به گونه ای بســیاری از بیماری ها از نفس 

کشیدن در این هوا نشات می گیرد.
به گزارش ایســنا، ســید امیر محمدی پور اظهار کرد: 
همه می دانیم که امروز مردم ما در چه شــرایطی هستند و 
نیازی به بیان نیست. ازنظر محیط زیســت باید به داد مردم 
خوزستان به ویژه مردم ماهشهر رسید.او افزود: وجود حدود 
2۴ پتروشیمی فعال در منطقه مایه فخر و مباهات کشور است 
اما آلودگی پتروشیمی ها برای مردم اینجا است به گونه ای که 
بسیاری از بیماری ها از نفس کشیدن در این هوا نشات می گیرد. 
خراب شدن و از بین رفتن مقدار زیادی از صنعت صیادی که 

مردم از قدیم به آن پایبند بودند نیز طرف دیگر موضوع است.

از گوشه و کنار

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد:

دستگیری 14 نفر در پرونده متروپل


