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اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا تأکیــد بــر اســتمرار رعایــت 

ــای  ــا و بخش ه ــوی خانواده ه ــتی از س ــای بهداش پروتکل ه

ــاری در  ــد بیم ــبختانه رون ــت: خوش ــه، گف ــف جامع مختل

ــان دهنده  ــاخص ها نش ــده و ش ــت ش ــتان مدیری ــور و اس کش

حرکــت بــه ســمت مهــار بیمــاری اســت؛ امــا ایــن بــه معنــی 

عــادی شــدن شــرایط و پایــان یافتــن بیمــاری نیســت و اگــر 

در رعایــت توصیه هــای بهداشــتی کم توجهــی و بی دقتــی 

ــزان شــیوع بیمــاری وجــود دارد. شــود احتمــال افزایــش می

جلســه  نوزدهمیــن  در  پورمحمــدی  محمدرضــا  دکتــر 

ــی  ــا قدردان ــا، ب ــا کرون ــه ب ــت و مقابل ــتانی مدیری ــتاد اس س

از زحمــات و خدمــات همــه دســتگاه های عضــو ایــن 

ــا روحیــه تعامــل و  ســتاد، اظهــار داشــت: تــاش می کنیــم ب

ــه طــور  ــا را ب همــکاری در آینــده ای نزدیــک، بیمــاری کرون

کامــل ریشــه کن کنیــم.

ــگان  ــار جان باخت ــبختانه آم ــه خوش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

ــار  ــش آم ــزود: افزای ــد، اف ــش می یاب ــه روز کاه ــا روزب کرون

ــتر و  ــاش بیش ــر ت ــه خاط ــا، ب ــی از روزه ــان در برخ مبتای

ــام  ــت های انج ــش تس ــی و افزای ــرای بیماریاب ــر ب هدفمندت

 شــده اســت و در مجمــوع شــاخص ها نشــان دهنده حرکــت 

ــه ســمت مهــار بیمــاری اســت. در حــال حاضــر سیاســت  ب

ــر  ــرایط ه ــا ش ــب ب ــر الزم متناس ــاذ تدابی ــی، اتخ ــتاد مل س

ــاس  ــن اس ــر ای ــز ب ــدی نی ــات بع ــت و تصمیم ــتان اس اس

ــد شــد. ــه خواه گرفت

 پورمحمــدی بــا اشــاره بــه جلســه امــروز ســتاد ملــی مبــارزه 

بــا کرونــا، گفــت: ارتبــاط تصویــری مقــام معظــم رهبــری بــا 

ایــن جلســه و اظهــار رضایــت ایشــان از عملکــرد ســتاد ملی، 

ــن و  ــتاد غرورآفری ــن س ــای ای ــت و اعض ــأت دول ــرای هی ب

روحیه بخــش بــود. وی بــا اشــاره بــه بیانــات رهبــر انقــاب 

در ایــن جلســه، اظهــار داشــت: ایشــان از متانــت و صبــوری 

ملــت ایــران و همراهــی خانواده هــا و اقشــار مختلــف مــردم 

ــد  ــد کردن ــرده و تأکی ــی ک ــئول قدردان ــتگاه های مس ــا دس ب

کــه در نحــوه فعالیــت مراکــز مختلــف بــه نظــر کارشناســان 

عمــل شــود. اســتاندار آذربایجــان شــرقی همچنیــن بــه ابعــاد 

ــا اشــاره کــرد و گفــت:  و پیامدهــای مختلــف بیمــاری کرون

ــم و ممکــن  ــرار گرفته ای ــک امتحــان تاریخــی ق ــروز در ی ام

ــی  ــه باق ــا در جامع ــا مدت ه ــا ت ــات کرون ــار و تبع اســت آث

ــر  ــار تدابی ــن آث ــت ای ــرای مدیری ــت ب ــه الزم اس ــد ک بمان

ــود. ــیده ش ــئول اندیش ــتگاه های مس ــوی دس جــدی از س

ونا
کر

 با 
ابه

 مق
ت و

یری
مد

نی 
ستا

اد ا
ست

سه 
جل

آیین رونمایی از محصوالت فناورانه ۱۵ شرکت دانش  بنیان 
برای مقابله با بیماری کرونا

دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در آییــن رونمایــی از محصوالت 

ــاری  ــا بیم ــه ب ــرای مقابل ــان ب ــش  بنی ــرکت دان ــه ۱۵ ش فناوران

کرونــا در پــارک علــم و فنــاوری اســتان، بــا قدردانــی از تــاش 

هــای انجــام شــده در اســتان بــرای حرکــت بــه ســمت اقتصــاد 

دانــش بنیــان، گفــت: فعالیت هــای چشــمگیری توســط بیــش از 

300 واحــد فناورانــه مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری در حــال 

انجــام اســت.

وی بــا اشــاره بــه تــاش فنــاوران جــوان اســتان بــرای ســاخت 

محصــوالت کاربــردی بــرای مقابلــه بــا کرونــا، اظهــار داشــت: 

ــوان  ــان ج ــاوران و مخترع ــط فن ــوالت توس ــن محص ــتر ای بیش

مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری ســاخته شــده اســت. تــا چنــد 

هفتــه قبــل در زمینــه دسترســی بــه دســتگاه ونتیاتــور مشــکل 

ــه  ــدام ب ــتان، اق ــان اس ــبختانه یکــی از محقق ــه خوش ــتیم ک داش

ســاخت و بومــی ســازی ایــن محصــول بســیار مهــم و حیاتــی 

کــرده اســت. وی بــه ســاخت دســتگاه ضدعفونــی کننــده اماکــن 

ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــل نی ــل و نق ــاوگان حم ــی و ن عموم

مدیریــت اســتان حمایــت خــود را از محــل اعتبــارات اســتانی 

ــا هــدف  ــرای تأمیــن هرچــه بیشــتر ســامت مــردم ب و ملــی ب

ــام  ــان اع ــش بنی ــه و دان ــد محصــوالت فناوران ــعه و تولی توس

می کنــد.

ــه  ــوالت فناوران ــی محص ــرقی از تمام ــان ش ــتاندار آذربایج اس

مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری اســتان بازدیــد و از اپلیکیشــن 

ــی  تــگ یونیفــای )سیســتم آمــوزش واقعیــت مجــازی( رونمای

ــوس،  ــن اتوب ــل کابی ــزه داخ ــی مکانی ــتم ضدعفون ــرد. سیس ک

دســتگاه تنفــس مصنوعــی، دســتگاه ضدعفونــی کننده اشــخاص، 

تولیــد محلــول ضدعفونــی بــر پایــه نانــو، دســتگاه ضدعفونــی 

کننــده فضاهــای صنعتــی و کارگاهــی، لبــاس ایزولــه ضدویروس 

ــی، ماســک هیتــردار و تــب ســنج  و جــاذب رطوبــت هیدروژل

حرارتــی غیرتماســی نیــز توســط وی رونمایــی شــد.

جلسه شورای اطالع رسانی و 
کارگروه مدیریت جو روانی 
ــاری  ــا بیم ــه ب ــتان در مقابل ــه اس ــان اینک ــا بی ــتگو ب ــار راس علی

ــزاری  ــرم اف ــزاری و ن ــخت اف ــات س ــاظ امکان ــا از لح کرون

ــات الزم را از  ــتان امکان ــت: اس ــار داش ــدارد، اظه ــکلی ن مش

ــکی دارد و در  ــی و پزش ــتری، کادر درمان ــت بس ــاظ ظرفی لح

ــتری را  ــتان های بیش ــز بیمارس ــوان تجهی ــرورت، ت ــورت ض ص

ــم. ــی داری ــران احتمال ــرل بح ــرای کنت ب

چهــار نقاهتــگاه در تبریــز بــه همــراه نقاهتگاه هایــی در مراغــه، 

ــت و  ــده اس ــاد ش ــش ایج ــئولیت ارت ــا مس ــراب ب ــد و س مرن

ــکان  ــر، مل ــتر، اه ــترود، شبس ــتان های هش ــای شهرس نقاهتگاه ه

و بنــاب نیــز توســط ســپاه در دســت اقــدام اســت. بــرای دوران 

پســا کرونــا کار ســختی پیــش رو داریــم کــه بافاصلــه بعــد از 

ــرای ارتقــای بهداشــت  پایــان بیمــاری بایــد شــرایط ویــژه ای ب

اخبار اداره کل پدافند غیرعامل اخبار اداره کل پدافند غیرعامل

ــای  ــه نهاده ــن مرحل ــه در ای ــود ک ــم ش ــه فراه ــی جامع روان

ــد وارد کار شــوند. ــی بای حمایت

ــد  ــه راه افتاده ان ــا ب ــب و کاره ــی کس ــر، برخ ــال حاض در ح

ــد  ــر چن ــد، ه ــت می کنن ــا را رعای ــردم فاصله ه ــت م و اکثری

بایــد بدانیــم تــا زمانــی کــه واکســن ایــن بیمــاری کشــف نشــده 

ــتی  ــم کادر بهداش ــد. ه ــه یاب ــد ادام ــردی بای ــای ف مراقبت ه

ــه  ــود را ب ــات خ ــی امکان ــتیبان، تمام ــتگاه های پش ــم دس و ه

ــه حــد  ــازار اســتان ب ــی در ب ــواد ضدعفون ــد، م ــه آورده ان صحن

ــدات  ــر تولی ــز عــاوه ب ــباع رســیده و در بحــث ماســک نی اش

ــن  ــد ای ــرای تولی ــم ب ــه دســت ه ــردم دســت ب ــه ای، م کارخان

ــانه های  ــژه رس ــش وی ــه نق ــد. وی ب ــاش می کنن ــول ت محص

ــژه  ــکاری وی ــزوم هم ــر ل ــی و ب ــکار عموم ــاع اف ــتان در اقن اس

ــا رســانه های رســمی اســتان و  مدیــران دســتگاه های اجرایــی ب

ــرای  ــی ادارات ب ــط عموم ــر شــدن رواب از ســوی دیگــر فعال ت

ــرد. ــد ک ــی تأکی ــتگاه های اجرای ــرد دس ــب عملک ــار مناس انتش
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مقدمه
امــروزه حمــات دشــمن در اســتفاده از ابــزار نظامــی خاصــه 
ــه امکانــات  ــا توجــه ب نمی شــود. کشــورهای مختلــف جهــان ب
و موقعیــت اقتصــادی، نظامــی، ســوق الجیشــی و ... خــود طــرح 
ــر  ــی جهــت حفــظ شــهروندان غیرنظامــی در براب هــای حفاظت

ــد. ــه نموده ان ــی دشــمنان فرضــی تهی حمــات احتمال
ــه طــور کلــی کشــورهایی کــه در زمینــه طرح هــای حفاظتــی  ب
ــه دو دســته تقســیم  ــوان ب ــد را می ت ــی زده ان ــه اقدامات دســت ب
نمــود: دســته اول معتقــد بــه تهاجــم و نابــودی دشــمن در درجه 
ــل  ــر عام ــاع غی ــای دف ــی( و طرح ه ــده بمان ــا زن اول )بکــش ت
در درجــه دوم هســتند و دســته دوم معتقدنــد اگرچــه مــا تمــام 
ســعی و اهتمــام خــود را در برقــرای صلــح و بیطرفــی سیاســی و 
نظامــی در جنگ هــای احتمالــی بنمائیــم بــه هــر حــال بــا وقــوع 
یــک جنــگ تمــام عیــار، کشــور مــا نیــز ممکــن اســت مــورد 
ــرار  ــای هســته ای ق ــی بخصــوص ریزش ه ــاز نظام تاخــت و ت

گیــرد. بنابرایــن بایــد توانایی هــای الزم بــرای حفــظ شــهروندان 
و تأسیســات را در برابــر وقــوع چنیــن حوادثــی داشــته باشــیم. 
ــد:  ــا می فرمای ــه انبی ــه 80 از ســوره مبارک ــم در آی ــرآن کری در ق
و مــا بــه او )حضــرت داود علیــه الســام( ســاخت زره را تعلیــم 
ــس  ــدارد پ ــان ب ــگ در ام ــیب جن ــما را از آس ــا ش ــم ت نموده ای

آیــا از شــکرگزارانید؟
ــا  ــال ب ــد متع ــز خداون ــام نی ــر اس ــرت پیامب ــان هج در جری
ــد  ــه از اصــول پدافن ــب ک ــا و فری ــتفاده از شــگردهای اختف اس
ــان  ــه ایش ــش ب ــار قری ــی کف ــع دسترس ــت، مان ــل اس غیرعام
ــی  ــه م ــج الباغ ــه ۱2 نه ــی )ع( در نام ــرت عل ــد. حض گردی
ــرار  ــل دشــمن ق ــدان جنــگ در مقاب ــگاه کــه در می ــد: آن فرماین
ــا و  ــا و تپه ه ــه کوه ه ــما در دامن ــرارگاه ش ــد ق ــد، می بای گرفتی
ــاظ شــما گــردد و  ــا پوشــش، حف ــا باشــد ت ــار روده ــا در کن ی

ــد. ــی کن ــمن نگهبان ــت دش ــما را از دس ش
ــگ  ــام جن ــدر اس ــل در ص ــاع غیرعام ــر از دف ــه ای دیگ نمون

ــول )ص(  ــرت رس ــی حض ــات دفاع ــر و اقدام ــدق و تدابی خن
ــداث  ــرای اح ــری ب ــان و تصمیم گی ــورای نظامی ــکیل ش ــا تش ب
خنــدق دور شــهر اســت، ایــن پیشــنهاد از ســوی ســلمان 
ــی  ــد ول ــهر بمانن ــه مســلمانان در ش ــد ک فارســی مطــرح گردی
دور شــهر خنــدق حفــر نمــوده و در پنــاه آن آمــاده دفــاع باشــند.
قبــل از انقــاب ســازمانی بــا عنــوان ســازمان دفــاع غیرنظامــی 
ــن  ــده ای ــر عه ــت ب ــته مأموری ــه دس ــه س ــت ک ــود داش وج
ــرل  ــت، کنت ــازمان، هدای ــن س ــت اول ای ــود؛ مأموری ــازمان ب س
ــای طبیعــی اســت.  و پشــتیبانی از مــردم حیــن حــوادث و بای
ــته  ــوادث و دس ــات در ح ــداد و نج ــک، ام ــت دوم، کم مأموری
ــدات  ــر تهدی ســوم کاهــش آســیب پذیری هــای کشــور در براب
خارجــی بــوده اســت. بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی، ایــن 
ــذار  ــیج واگ ــه بس ــای آن ب ــد و مأموریت ه ــل ش ــازمان منح س
ــن  ــت بی ــته مأموری ــه دس ــن س ــاب ای ــد از انق ــد. بع گردی
ــه دســت شــد. در  گروه هــا و ســازمان هــای مختلــف دســت ب

ــزی واگــذار شــد.  ــه ری ــت و برنام ــه ســازمان مدیری مقطعــی ب
بعــد از دو ســال نتوانســت کاری انجــام دهــد، بــه همیــن دلیــل 

ــی محــول شــد. ــت مل ــی امنی ــه شــورای عال موضــوع ب
ــه  ــن وظیف ــری ای ــام معظــم رهب ــان مق ــا فرم ــد ب ــه بع در مرحل
بــه ارتــش واگــذار شــد. ســپس کار بــه قــرارگاه پدافنــد هوایــی 
کشــور و ســازمانی کــه وظیفــه پوشــش هوایــی کشــور را دارد 
ــه  ــری کمیت ــان رهب ــاس فرم ــر اس ــه ب ــد. در نتیج ــذار ش واگ
دائمــی پدافنــد غیرعامــل کشــور تشــکیل شــد. ســازمان پدافنــد 
ــد  ــال می کن ــه دنب ــی ک ــدف کان ــده ه ــور، عم ــل کش غیرعام
برابــر  در  کشــور  زیرســاخت های  آســیب پذیری  کاهــش 
تهدیــدات خارجــی و افزایــش پایــداری ملــی و در واقــع تولیــد 

ــرای کشــور اســت. ــی ب بازدارندگ
ــامت  ــت و س ــه امنی ــمن ب ــات دش ــای حم ــی از روش ه یک
ــت.  ــم اس ــان بیوتروریس ــا هم ــک و ی ــگ بیولوژی ــه، جن جامع
ــه  ــت ک ــی اس ــد و مهم ــم جدی ــی از مفاهی ــم، یک بیوتروریس
ــی  ــی و نظام ــل علم ــی در محاف ــور روز افزون ــا بط ــن روزه ای
ــموم  ــا س ــا- ویروس ه ــتفاده از باکتری ه ــد. اس ــرح می باش مط
را کــه باعــث آســیب بــه ســامت افــراد می شــود بیوتروریســم 

می گوینــد.
ایــده اســتفاده از عوامــل بیمــاري زاي عفونــی به منظــور تضعیف 
دشــمن و از میــان برداشــتن او از دیربــاز در ذهــن نظامیان شــکل 
ــتارجمعی  ــتفاده از ســاح هاي کش ــواره اس ــه اســت و هم گرفت
ــت،  ــط زیس ــان ها و محی ــر انس ــرب آن ب ــرات مخ ــل اث ــه دلی ب
یکــی از نگرانی هــا و دغدغه هــاي جامعــه بشــري بــوده اســت. 
امــروزه جنــگ افزارهــاي بیولوژیــک در میــان ســاح هاي 
ــاي  ــوده و از جنبه ه ــژه ب ــت وی ــد موقعی ــی واج ــتار جمع کش
ــی  ــند. ویژگ ــرد می باش ــه ف ــر ب ــگاه منحص ــدد داراي جای متع
هایــی همچــون؛ ســهولت تهیــه، هزینــه پاییــن تولیــد، تشــخیص 
ــه بســیاري از  ــر علی نســبتًا مشــکل، عــدم امــکان حفاظــت مؤث
ــاح هاي  ــه س ــی ب ــت خاص ــاري زا، موقعی ــتی بیم ــل زیس عوام
بیولوژیــک داده بــه نحــوي کــه دفــاع در برابــر آن هــا بــه مشــغله 
جــدي تئوریســین هاي نظامــی و امنیتــی تبدیــل شــده اســت و 
در صــورت اســتفاده باعــث هــراس، ارعــاب عمومــی و هــرج 
ــی  ــب امنیت ــدید ضری ــش ش ــث کاه ــز باع ــده و نی ــرج ش و م
می گــردد و امنیــت مّلــی را بــا چالــش جــدي مواجــه می کنــد.

اگرچــه سوءاســتفاده از عوامــل بیمــاري زا از قــرون دور دســت 
تاریخــی شــروع شــده اســت ولــی در خــال جنگ هــاي 
زیــادي  وســعت  برنامه هــا  ایــن  دوم،  و  اول  الملــل  بیــن 
ــه تدریــج عنــوان ســاح میکروبــی در  ــه نحــوي کــه ب ــه ب یافت
ــه جنــگ افــزار بیولوژیــک ارتقــا پیــدا کــرد.  ادبیــات نظامــی ب
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ــی  ــن بین الملل ــود قوانی ــی و وج ــاي بین الملل ــم تحریم ه علیرغ
ــع  ــادي در خصــوص من ــرارداد ۱972 می ــل ق ــده از قبی بازدارن
ــش از ۱40  ــط بی ــه توس ــک ک ــاح هاي بیولوژی ــتفاده از س اس
ــه نشــان  ــی وجــود دارد ک ــده اســت، مدارک کشــور امضــاء ش
ــداف  ــراي اه ــی ب ــل میکروب ــتفاده از عوام ــه اس ــد برنام می دهن
نظامــی و بیوتروریســتی مــورد توجــه برخــی از کشــورها قــرار 
دارد. بنابرایــن هــر چنــد کــه در خصــوص موضوع بیوتروریســم 
در کشــور تألیفــات متعــددي در رابطــه بــا شــناخت آن و برخــی 
ــی آن  ــاد امنیت ــه لیکــن ابع ــه پزشــکی انجــام یافت راه هــاي مقابل
ــش و  ــوزه پژوه ــه و در ح ــرار نگرفت ــدي ق ــه ج ــورد توج م
ــه  ــا توج ــت، ب ــی اس ــت. بدیه ــده اس ــول مان ــز مغف ــق نی تحقی
ــه  ــامی ب ــوري اس ــدس جمه ــام مق ــاص نظ ــت خ ــه موقعی ب
عنــوان یــک قــدرت منطقــه اي اســتکبار ســتیز و نقــش ســازنده 
ــون  ــی همچ ــودن مؤلفه های ــی و دارا ب ــادالت بین الملل آن در مع
ــورهاي  ــتعماري و کش ــد اس ــاي فاس ــا نظام ه ــازش ب ــدم س ع
ــاد  ــتازي آن در ایج ــامی و پیش ــداري اس ــاد بی ــلطه گر، ایج س
وحــدت در جهــان اســام از یکســو و برخــی رخدادهــاي 
ــوده  ــاي آل ــف نامه ه ــد کش ــده مانن ــزارش ش ــتی گ بیوتروریس
ــوي  ــور از س ــک در کش ــل بیولوژی ــموم و عوام ــواع س ــه ان ب
دیگــر، عملیــات بیوتروریســتی بــه عنــوان مســئله امنیتــی مــورد 
ــري  ــا آن ام ــه ب ــت مقابل ــزوم مدیری ــه و ل ــرار گرفت ــرش ق پذی

ــردد. ــی می گ ــروري تلق ض
بیتروریســم را بــه نوعــی می تــوان ســاح بــی صــدا دانســت. بــا 
توجــه بــه افزایــش دانــش بشــر شــیوه های ایــن روش امــروزه 
متنــوع و پیشــرفته شــده اســت. آگاهــی نســبت بــه بیوتروریســم 
ــل  ــد غیرعام ــداف پدافن ــره اه ــد در زم ــا آن را بای ــه ب و مقابل

دانســت.
نــگاه جدیــد بــه پدیــده بیوتروریســم از محــدوده عملیات هــای 
ــل  ــه عم ــت و هرگون ــده اس ــارج ش ــی خ ــتی و نظام تروریس
ــا غیرمســتقیم  ــه طــور مســتقیم ی ــزی شــده ای را کــه ب برنامه ری
ســامتی فــردی و بهداشــت عمومــی شــهروندان یــک جامعــه را 
در دراز مــدت یــا کوتــاه مــدت از طریــق تهدیــد امنیت جســمی، 
غذایــی و زیســت محیطــی آن جامعــه بــه خطــر بیانــدازد؛ نوعــی 
ــهروندان کشــورهای  ــگاه، ش ــن ن ــا ای ــد. ب بیوتروریســم می دانن
در حــال توســعه همیشــه در خطــر اعمــال بیوتروریســتی 
ــند  ــزرگ می باش ــی ب ــای نظام ــی و قدرت ه ــورهای صنعت کش
ــزان  کــه گاهــی در نتیجــه عــدم آگاهــی شــهروندان و برنامه ری
ــروزه  ــد. ام ــورها روی می ده ــن کش ــن ای ــف قوانی ــا ضع و ی
ــه  ــورد توج ــزون م ــی روزاف ــه صورت ــتی ب ــل بیوتروریس عوام
تروریســت هاي وابســته و غیــر وابســته بــه حکومت هــا جهــت 

ــی  ــات روان ــاد عملی ــا ایج ــازي و ی ــی، ناتوان س ــذف فیزیک ح
ــی ســایر کشــورها  ــام اجتماع ــم پاشــیدن نظ ــه و از ه در جامع

قرارگرفته انــد.
از ســال ۱972 کــه کنوانســیون منــع کاربــرد ســاح بیولوژیــک 
ــوی  ــرارداد از س ــن ق ــض ای ــاهد نق ــون ش ــد، تاکن ــکیل ش تش
ــی  ــای مختلف ــم و تاش ه ــف بوده ای ــورهای مختل ــراد و کش اف
راجــع بــه مقابلــه بــا تهدیــدات بیولوژیــک انجــام شــده اســت.
داد  نشــان  ســپتامبر  یــازده  از  بعــد  بیوتروریســتی  وقایــع 
ــد  ــا تهدی ــی ب ــرویس هاي جاسوس ــل س ــت ها و عوام تروریس
بــه اســتفاده از عوامــل بیوتروریســتی در جوامــع مختلــف، زمینــه 
ــدي  ــا بهره من ــا ب ــم و ی ــردم را فراه ــت در م ــب و وحش رع
از عوامــل بیمــاري زاي زیســتی کشــنده و یــا ناتوان کننــده 
ــردم و از  ــی از م ــاي مختلف ــه ســامت گروه ه ــتند ک ــادر هس ق
جملــه شــخصیت هاي سیاســی و نظامــی عالــی رتبــه کشــورها 
ــده  ــع بیوتروریســتی کشــف ش ــد. برخــی وقای ــد نماین را تهدی
ــواع  ــه ان ــوده ب ــاي آل ــد کشــف نامه ه ــر مانن ــه اخی در طــی ده
ــز نشــان  ــران نی ــاک در ای ــاري زاي خطرن ــل بیم ــموم و عوام س
داد کــه بیوتروریســم، امنیــت ملــی کشــور را نیــز نشــانه گرفتــه 

اســت.
ــی  ــا تهدیــدات احتمال ــرای مقابلــه ب توانمنــد شــدن کشــورها ب
ــا ایــن  ــه ب ــرای مقابل به نظــر می رســد کــه راهــکاری مناســب ب

حمــات باشــد.
بایــد توجــه داشــت کــه تشــخیص اپیدمی هــاي ناشــی از طغیــان 
ــه بیوتروریســتی و  ــا تعمــدي بیمــاري ناشــی از حمل طبیعــی ی
ــد در  ــی باش ــاري زا بوم ــل بیم ــه عام ــی ک ــوص در حالت بخص
ــات  ــودن اثب ــخت ب ــت. س ــر نیس ــوارد امکانپذی ــیاري از م بس
تروریســتی  حملــه  از  ناشــی  بیمــاري  یــا  و  همه گیــري 
ــک از  ــی و بیولوژی ــات میکروب ــه حم ــت ک ــده اس ــبب ش س
ــه امنیــت و ســامت یــک کشــور  ــدات علی ــن تهدی خطرناکتری
ــی  ــم احتمال ــدن تهاج ــان مان ــل پنه ــه دلی ــد. ب ــوب گردن محس
ــال  ــتی، اقب ــات بیوتروریس ــوع عملی ــخیص وق ــواري تش و دش
ــوده  ــر و هــراس آور ب ــه اســتفاده از آن هــا زیادت تروریســت ها ب
و قطعــًا جهــت مقابلــه بــا آن هــا بایــد اقدامــات اساســی پیــش 

ــود.  ــرا نم ــی و اج بین
اکثــر کشــورهاي جهــان بــا وجــود برخــورداري از تــوان بــاالي 
نظامــی و امنیتــی، بــه پدافنــد غیرعامــل بــه ســبب افزایــش تــوان 
ــاح هاي  ــر س ــی در براب ــت مردم ــی و مقاوم ــی مل بازدارندگ
کشــتار جمعــی و از جملــه ســاح هاي بیولوژیــک توجــه ویــژه 
ــت از آن دارد  ــده حکای ــر ش ــات منتش ــد. اطاع ــته و دارن داش
کــه پــس از واقعــه ۱۱ ســپتامبر و همچنیــن پخــش پاکت هــاي 
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ســیاه زخــم در آمریــکا، ایــن کشــور در ده ســال گذشــته جهــت 
تقویــت دفاعــی در برابــر تهدیــدات زیســتی، بالــغ بــر 60 میلیارد 
دالر هزینــه کــرده تــا تمــام مراکــز نظامــی، دفاعــی، دانشــگاه ها 
ــل  ــد غیرعام ــاي پدافن ــراي برنامه ه ــا اج ــی ب ــز تحقیقات و مراک
در برابــر ایــن تهدیــدات آســیب پذیري کمتــري داشــته باشــند.
ــگاهی،  ــخیص آزمایش ــریع، تش ــدار س ــامل هش ــنهاداتی ش پیش
پیشــگیری، درمــان و رفــع آلودگــی در کتــب و مقــاالت متعــدد 
آورده شــده اســت. تاش هایــی در جهــان بــرای مقابلــه از 
طــرف کنوانســیون خلــع ســاح بیولوژیــک در طــی ســی ســال 
ــورها و  ــودن کش ــد نب ــا پایبن ــت، ام ــه اس ــورت گرفت ــر ص اخی

ــوده اســت. ــف آن ب ــه ضغ ــی نقط ــت اجرای ــدم ضمان ع
متخصصــان علــوم زیســتی نیــز معتقدنــد کــه پدافنــد غیرعامــل 
زیســتی یکــی از مؤثرتریــن روش هــاي مقابلــه بــا بیوتروریســم 
بــوده کــه می توانــد از بــه وجــود آمــدن بحران هــاي بهداشــتی، 
اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادي جلوگیــري و یــا آثــار مخــرب 
ــه  ــاز ب ــدون نی ــد ب ــن پدافن ــد. ای ــش ده ــی از آن را کاه ناش
کاربــرد تجهیــزات و ابــزار نظامــی و از طریــق انجــام اقداماتــی 
ماننــد؛ بهره منــدي از ابــزار، شــرایط و عواملــی همچــون 
ساختمان ســازي بــا معمــاري مناســب از جنبــه دفاعــی و امنیتــی، 
ــه  ــز ب ــه مجه ــتم تهوی ــتاندارد، سیس ــوهاي اس ــا و بازش درب ه
ــدي  ــازي، بهره من ــی، مصون س ــی میکروب ــع آلودگ ــاي رف فیلتره
از تجهیــزات و دســتگاه هاي پیشــرفته کشــف، ســنجش و 
ــک و  ــل بیولوژی ــی عوام ــع آلودگ ــع و دف ــواد رف ــایی م شناس
ــک و  ــاع بیولوژی ــزي شــده از متخصصــان دف ــتفاده برنامه ری اس
دسترســی ســریع بــه آزمایشــگاه هاي مرجــع تشــخیص عوامــل 
ــات بیوتروریســتی  ــل عملی بیمــاري زا از جامعــه هــدف در مقاب

ــد.  ــت می نمای حفاظ
ــوده اســت. ــان ب ــر درم ــدم ب  در طــب، همیشــه پیشــگیری مق
بدیهــی اســت حیاتی تریــن منبــع یــک کشــور منابــع انســانی آن 
اســت و حفــظ ســامت جســم و روح انســان های یــک جامعــه 
از مهمتریــن راهبردهــای هــر کشــوری اســت، ایــن دیــدگاه در 

مقابلــه بــا تهدیــد بیولوژیــک جایــگاه خاصــی دارد. 
ــه  ــترش و مرموزان ــرعت گس ــک س ــات بیولوژی ــی حم ویژگ
بــودن آن اســت. انتقــال عامــل از فــردی بــه فــرد دیگــر قابــل 
ــای  ــا آموزش ه ــه ب ــتی جامع ــای بهداش ــت. نیروه ــه اس توج
مــداوم و آگاهــی علمــی نســبت بــه عامت هــای ایــن بیمــاری 

ــد توجــه دقیــق داشــته باشــند. هــا بای
ــخیصی  ــات تش ــدات، امکان ــن تهدی ــه ای ــک ب ــض ش ــه مح ب
بایــد از طــرف وزارت بهداشــت و درمــان در اختیــار نیروهــای 
ــه  ــمن ب ــه دش ــت ک ــر اس ــه ذک ــرد. الزم ب ــرار بگی ــی ق درمان

طــور پیوســته در حــال طراحــی حمــات بیولوژیــک از گذشــته 
ــه نــوع عامــل فــرق مــی  می باشــد. روش هــای دفعــی بســته ب
کنــد. جداســازی افــراد مبتــا- اســتفاده از ضــد ســم های 
ــذا  ــا غ ــوا ی ــم از ه ــل اع ــال عام ــای انتق ــرل راه ه ــر- کنت مؤث
بــا آب- واکسیناســیون افــراد در معــرض خطــر از جملــه 
راهکارهــای مناســب در حیــن حمــات هســتند. در ایــن زمینــه 
ــرل  ــوری کنت ــا کش ــی ی ــتورالعمل های جهان ــه دس ــوان ب می ت

ــرد. ــه ک ــا مراجع بیماری ه
از جملــه نقــاط ضعــف سیســتم های بهداشــتی درمانــی در 
مقابلــه بــا بیوتروریســم، می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
ــود  ــای موج ــا و توانمندی ه ــی از ظرفیت ه ــناخت ناکاف ۱. ش

درکشــور 
ــع  ــک جام ــف بان ــی و ضع ــی میدان ــز تحقیقات ــود مراک 2. کمب

ــی اطاعات
ــد  ــوب پدافن ــت مطل ــن وضعی ــرای تعیی 3. نداشــتن شــاخص ب

ــل در حــوزه نطــام ســامت غیرعام
4. نداشــتن برنامــه عملیاتــی جامــع و آســیب پذیری و پراکندگــی 

نامتــوازن مراکــز ارائــه خدمــات تخصصی
ــه  ــر توصی ــای زی ــی راهکاره ــک مل ــاع بیولوژی ــک دف ــرای ی ب

می شــود:
۱. تــاش بین المللــی بــرای جلوگیــری از دسترســی تروریســت 

هــا بــه اســلحه بیولوژیــک در تمــام کشــورها
2. توســعه امکانــات رصــد و تشــخیص ســریع حملــه بیولوژیک 

در مناطــق حیاتــی کشــور و به خصــوص مرزهــای ورودی
3. حمایت های مالی از سازمان های مسئول و ارائه بودجه مناسب 

4. توســعه و تقویــت منابــع و ذخایــر دارویــی در جهــت مقابلــه 
ــا بحران هــای احتمالــی )تشــکیل تیم هــای مدیریــت بحــران( ب

۵. آمــوزش مــداوم و افزایــش آگاهی هــای نیروهــای بهداشــتی 
و درمانــی کشــور در زمینــه بیوتروریســم 

ــگیری از  ــه پیش ــه در زمین ــطح جامع ــی در س ــش آگاه 6. افزای
ــتی ــل بیوتروریس ــای محتم ــه بیماری ه ــا ب ابت

بیوتروریســم بــه عنــوان یــک تهدیــد، ســامت و امنیــت مــردم 
ــم و  ــرفت عل ــا پیش ــه و ب ــانه رفت ــورها را نش ــیاري از کش بس
ــی  ــرات ناش ــیع تر و خط ــاد آن وس ــه روز ابع ــاوري، روز ب فنّ
ــه  ــوري ک ــر کش ــت، ه ــی اس ــود. بدیه ــترده تر می ش از آن گس
بــراي مقابلــه بــا ایــن تهدیــد راهبــرد و برنامــه عملیاتــی مناســب 
داشــته باشــد متقابــًا در مقابــل آن آســیب پذیري کمتــري 

ــد داشــت. خواه
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نقش محصوالت تراريخته در توسعه پايدار 
 منبع:

سولماز خسروي، مسعود توحیدفر- مجله ایمني زیستي دوره چهارم، شماره چهارم، تابستان 9۱- پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي ایران

مقاالت علمیمقاالت علمی

توســعه پایــدار، ترکیبــي از دو واژه اســـت کـــه دو جنبــه متفــاوت 
ــط زیســت( را در  ــت محی ــي و کیفی )پیشــرفت اقتصــادي- صنعت
یک نماد )توســـعه پایدار( متحد مـي ســـازد. بـــه عبـــارت دیگـــر 
دو مفهــوم اقتصـــاد و اکولـــوژي در کنـــار هـــم قـــرار گرفتــه و 
زیربنـــاي اســـتراتژي توســـعه پایـــدار را تشــکیل مي دهنــد. آنچــه 
در تعـــاریف مربـــوط بــه توســعه پایــدار مشــترک اســـت، جنبـــه 
پویـــایي آن، رفـــع نیازهـاي اساسـي، توجـه خـاص بـه حفاظــت 
ــي آن  ــب و آلودگ ــوگیري از تخری ــت و جلــ ــیط زیســ از محــ
اســت. بـــه بیـــان سـاده تـــر توســعه پایــدار یعنــي تأمیــن نیازهــاي 
منطقــي نســـل حاضــر بــدون بــه خطــر انداختن تــوان نسـل هـــاي 
آینــده. امــروزه شــاخص هاي توســعه پایـــدار بـــه 4 مؤلفــه اصلــي 
شــامل زیســت محیطـــي، اقتصـــادي، اجتماعــي و نهــادي تقســیم 
بنـــدي مـي شـــود. اگرچه کلمه توسعه پایـــدار از مـدت هـــا پـیش 
اســتفاده مــي شــد امــا ارتبـــاط واقعـــي بـــین محـــیط زیســت و 
فعالیت هــاي اجتماعــي بــا انتشــار کتـــاب »بهــار ســاکت« نوشــته 
»راشــل کارســون« در ســال ۱962 شــکل گرفــت. از آن زمــان بــه 
بعـــد رابطـــه بیــن محیــط زیســت، اقتصـــاد و توســـعه قـوي تـــر 
شــد. بــه دنبــال ایــن جریــان، مؤسســه هاي مختلفـــي از دهــه 70 
میــادي بــه بعــد شــروع بــه شــکل گیري کردنــد تــا بـــه ارتبـــاط 
محـــیط زیســـت و توســـعه پایــدار کمــک بیشــتري کننــد. از آن 
جمله مي توان بـــه تأســـیس اتحادیـــه بـــین المللـــي حفاظـــت از 
طبیعــت )IUCN( اشــاره کــرد کــه در آن اســتراتژي جهانــي بــراي 
توســعه پایـــدار تدویــن شــد. این اســتراتژي به ارتبـــاط تخریـــب 
محــــیط زیســــت بــــا فقــر، افــــزایش جمعیــــت، معامات و 
بـــي عـــدالتي اجتمـــاعي تأکیـــد دارد. اهداف توســعه هزاره ســوم 
)MDGs( نیز سبب شـــد کـــه خواسـت دنیـا بـه سـمت مبـارزه بـا 

ــت،  ــد جمعی ــد رش ــدار مانن ــعه پای ــش روي توس ــاي پی چالش ه
فقــر، گرســنگي، بهداشـــت، تخریـــب و مصــرف بي رویــه منابــع 
طبیعي و تنـــوع زیســـتي، ســــرعت و میــزان شــــدید تغییــرات 
 Agriculture at a crossroads محیطــــي معطـوف شـود. گـزارش
در ســال 2009 نیــز عنــوان کــرد کـــه تنهــــا راه رســــیدن بــــه 
توســــعه پایــــدار و رفــــع چالش هــاي عنــوان شـــده توســـط 
توســـعه هـــزاره سوم، استفاده کـــاربردي از علـــم، فنـاوري هـــاي 

دنیــا 6/8  اســت. جمعیــت  یافته هــاي کشــاورزي  جدیــد و 
ــه  ــود کـ ــي ش ــي م ــود. پیش بین ــال 2009 ب ــر در س ــارد نف میلی
ایـــن مقـــدار بـــه 8/۱ میلیــارد نفــر در ســال 202۵ و 9 میلیــارد 
در ســـال 20۵0  برســد. نیــاز غذایــي دنیــا نیــز همزمـــان بــا رشــد 
ــراي توســعه  روز افـــزون جمعیـــت، باعـــث افـــزایش تقاضــا ب
اقتصــادي و شهرســازي شــده اســت. از طرفــي نگرانــي در مــورد 
ــز  ــیلي نی ــوخت هاي فس ــر س ــه ب ــي و تکی ــرات آب و هوای تغیی
ــه ایجــاد  ــن شــرایطي، محصــوالت تراریختـ وجــود دارد. در چنی
شــدند کــه تعـــدادي از آن هـــا در برخـــي از کشــورها کشــت مــي 
شــوند. برخــي از محصـــوالت ایجــاد شــده مقــاوم بــه علفکـــش 
)HT( هســـتند کــه بــه کشــاورز شــانس مدیریــت بهتــر در تولیــد 

را مي دهــد و تعــدادي دیگــر مقــاوم بــه حشـــره )Bt( هســتند کــه 
مصرف سموم را کـــاهش مـي دهنـــد. البته محصوالت مقـــاوم بـــه 
خشـــکي یـــا سـایر تنش ها و همچنین بـــا عملکـرد بیشـتر نیـز در 
مراحــــل پیشــــرفته آزمــایش هســتند. ایــــن محصوالت عاوه 
بــر نحــوه عملکـــرد، از لحـــاظ اثرهــاي محیطــي و ایمني زیســـتي 
نیـــز در حـــال بررســي هســتند. محصــوالت تراریختــه اولین بـــار 
ــل،  ــکا، برزی ــورهاي آمری ــدند. کشــ ــت ش ــال ۱996 کش در س
آرژانتین، هنـد، کانـادا و چـین بــیشتــرین ســطح زیــر کشــت 
محصــــوالت تراریختــه دنیــا را در 20۱2 بــه خـــود اختصـــاص 
داد ه انـــد. محصـوالت تراریختـه اصـــلي شـامل سویا، ذرت، پنبه و 
کلزا هستند کـــه بـــه ترتیـــب 8۱ ،8۱ ،3۵ و 30 درصد محصوالت 
ســـنتي را در 20۱2 تشــکیل مي دهنــد. در سـال هـــاي اخیــر، تمایل 
ــه داراي دو صـــــفت )HT و ــه اســتفاده از محصــوالت تراریخت ب

B( نســـــبت بـــــه محصــوالت تــک صفتــي )فقــط Bt یـــا تنهـــا 
ــه  ــت ذرت و پنب ــر کشـ ــطح زیـ ــت. س ــه اس ــش یافت HT( افزای

تراریختـــه داراي دو صـــفت HT و Bt، بـــه ترتیب 63 و ۵2 درصد 
سطح زیر کشـــت ذرت و پنبـــه را در آمریکـــا در ســـال 20۱2 بـه 
خـــود اختصاص داده اســـت. گیاهـــان تراریختـــه حــاوي بیش از 
یک صـــفت حـــدود 2۵ درصـــد سطح زیر کشـــت محصـــوالت 
ــر  ــاوه ب ــد. ع ــود اختصــاص دادن ــه خ ــه را در 20۱2 ب تراریختـ
چهار گیـــاه تراریختـــه نـــام برده، گیاهـاني ماننـــد نیشکر، پاپایـا و 
یونجـــه تراریختـــه نیـــز کشـــت مي شــوند. بادمجان Bt  که مقاوم 

بـــه کـــرم ســاقه خــوار و میــوه خــوار اســت نیــز مراحــل ابتدایــي 
ــد. ــي مي کن ــد ط ــازي را در کشــور هن ــت تجــاري س خــود جه

ــش  ــا 20۱۱  نق ــاي ۱996 ت ــه طــي ســال ه محصــوالت تراریخت
مؤثــري را در ایجــاد امنیــت غذایــي و تولیــد پایــدار ایفـــا کـــرده 
انـــد به طـــوري کـــه باعـــث افزایش تولیــدات زراعي بـــه ارزش 
بـــیش از 98 میلیــارد دالر شــده اند. همچنیــن از طریــق کمـــک بــه 
بیــش از ۱۵ میلیــون کشــاورز خــرده پـــا و بـــیش از ۵0 میلیـــون 
خـــانواده تحـت پوشـــش ایـن کشـــاورزان کـه جـــزء فقیرتـرین 
مـــردم جهـــان محســوب مي شــوند، در جهـــت فقرزدایـــي گـــام 
مؤثري برداشــته اند. از طرفـــي بـــا تقلیـــل میـــزان ســموم مصرفي 
ــت  ــط زیس ــظ محی ــه حف ــک ب ــث کم ــک باع ــد گازکربنی و تولی
شده اند. بــــا وجــــود رشــــد و توســعه محصــــوالت تراریخته 
در نقــاط مختلــف دنیــا، هنوز برخـــي از دولت هـــا، مؤسســـات و 
افـــراد در مـــورد ایجـــاد منفعت اقتصادي این محصـــوالت طـــي 
برنامـه زمـان بنـدي شـده در مقایسـه بـا محصـوالت غیرتراریخته 
تردیــد دارنــد. تأمیــن غــذاي کـــافي و بــا کیفیــت بــراي جمعیــت 
در حــال رشــد دنیــا بــدون بهــره بــرداري بیشــتر از منابــع طبیعــي 

موجــود یکـــي از اهــداف توســعه پایــدار اســت.
ــزون  ــد روزاف ــي از رشــ ــي ناشــ ــعه عمرانــ ــه توســ چنانچــ
ــا مشــکات جــدي  ــد، بشــر ب ــدا کن ــه پی ــان ادام جمعیــت همچن
روبـــرو خواهـــد شـــد. نـــرخ رشــد جمعیــت 80 میلیــون نفــر در 
ســـال اســـت و در صــورت ادامــه رونــد رشــد، نیــاز غذایــي دنیــا 
ــي اســت  ــن در حال ــر خواهــد شــد و ای ــا ســال 20۵0 دو براب تـ
که بســـیاري از مـــردم دنیـــا فاقـــد تغذیـــه، آموزش و بهداشـــت 
کـــافي هســـتند. هـمچنـــین طــرح مناســبي بــراي بهره بــرداري از 
منابــع طبیعـــي و کشــاورزي موجــود بــدون تخریب آن ها وجـــود 
ندارد. از طرفـــي، تغییـــرات آب و هـــوایي کـره زمین به مشکات 

موجــود دامــن مي زنــد.
ــل  ــا و راه حــ ــد ابزارهـ ــا بای ــن چالش ه ــا ای ــي ب ــراي روبروی ب
هــــایي بــراي افــــزایش عملکــرد محصـــــوالت کشـــاورزي 
پدیـــــد آورد کـــه بیوتکنولوژیسـت هـاي گیـاهي ضـمن فـراهم 
آوردن چنیــن ابــزاري، ســهم بزرگــي را در ایجـــاد توســعه پایــدار 
بــازي مي کننـــد. محصــوالت تراریختــه ظرفیـــت تســهیل رســیدن 
بــه اهـــداف بـین المللـــي توســـعه پایــدار را در ابعـــاد گونـــاگون 

زیســـت محیطـــي، اقتصــادي و اجتماعــي دارا هســتند.
ــوالت  ــت محصــ ــال از کشــ ــیش از ۱7 ســ ــه بــ ــر چــ اگــ
تراریختــــه مــي گــــذرد امــــا هنــــوز ماحظاتي مبني بر اثرهاي 
نـــامطلوب احتمـــالي آن هــا بــر محیــط زیســت و انســان مطــرح 
مي شـــود، امــا در ایــن مــدت طوالنــي هیــچ گزارشــي مبنــي بــر 

ایجاد بیمـــاري و یـــا اثـــر نـــامطلوب بـــر محـــیط زیست توسط 
ایــن دســـته از محصـــوالت ارایـــه نشــده اســت. بنابراین پیشــنهاد 
ــه  مي شــود بـــا کمـــک محصــوالت تراریختــه شــاهد دســتیابي ب
ســه بعــد کلیــدي اهــداف توســعه پایــدار بــود. بــه عنــوان مثــال، 
ــایج موجــود در  ــر اســاس نتـ ــد ب ــه مي توانن محصــوالت تراریخت
بعد زیست محیطـــي توســـعه پایـــدار کــه بــه مســــائلي ماننــد 
فرســایش خــاک، بیابـان زدایـي، تغییـرات آب و هـوایي و تنـوع 
ــیاري  ــند. بســ ــته باشـ ــت داشـ ــاي مثبـ ــردازد اثره زیســتي مي پ
از محصــــوالت تراریختــــه بــــه علــــت کاهــش میــزان شــخم 
خــوردن خــاک باعــث بهبـــود کیفیــت خــاک مي شــوند. از 
طرفــي با تقلیل میزان مصــــرف ســــموم بــــر کــــاهش تولیــــد 
ــن  ــد. همچنی ــر دارن ــا مســمومیت آب اث ــه اي ی ــاي گلخان گازهــ
گیاهــان تراریختــه در بعــد اقتصــادي توســعه پایــدار کــه مهمتریــن 
هــدف آن فقرزدایـــي اســـت نقـــش بــه ســزایي را ایفــا مي کننــد. 
اگرچــه بســیاي از افــراد و سازمان هـــا هســـتند کــــه هنــــوز در 
فوایــــد و نیــــاز بــــه اســــتفاده از محصــوالت تراریختــه تردیــد 
دارنــد امـــا بایـــد بـــه ایــن نکتــه اشــاره داشــت کــه جمعیــت دنیا 
روز بـــه روز در حـــال افـزایش اسـت و کشـــاورزان بـا مشکات 
تأمیــن غــذاي مــورد نیــاز ایـــن جمعیـــت از منابعــي کــه رو بــه 
زوالند روبرو هســـتند. اگـــر چــــه محصــــوالت تراریختــــه راه 
حــــل ســــریع و مستقیم بـــراي غلبـــه بـــر موانـــع موجـــود در 
ــا نشــان  ــا پـژوهش هـ ــدار نیســتند ام ــه توســعه پای راه رســیدن ب
مي دهــد کــه مي تواننــد ابزارهــاي ارزشــمندي را در ایــن راه 
ارایــه دهنــد. بســیاري از دانشــمندان معتقدنــد کـــه محصـــوالت 
تراریختـــه جدیـــد در میــان مــدت مي توانـــد فوایـــد زیـــادي را 
ــوند  ــد مي شـ ــال 20۱۵ تولی ــا س ــه ت ــي ک ــد. گیاهان ــل کنن حاصـ
واریته هـــایي متنـــوع حـــاوي صـــفات HT و B خواهنــــد بــود. 
ــد کــه ۱24 محصــول تـــا ســال 20۱۵  محققــان پیش بینــي کرده ان
ایجـــاد مـي شـــوند کـــه ۱۵ نـــوع آن مربــوط بــه برنــج و 8 نــوع 

مربــوط بــه ســیب زمینـــي خواهــد بــود.
اظهــار نظــر در مورد محصوالتي کـــه بعـــد از 20۱۵ تولید خواهند 
شــد، زمــان رهاســازي آن هــا و مقرراتــي کــه در مــورد آن هــا وضع 
خواهــد شـــد دشــوار اســت. آنچــه که مســلم اســت محصـــوالتي 
کــه از لحــاظ تغذیه اي اصـــاح شـده انـــد، داراي کــــارایي بــــاال 
در مصــــرف نیتــــروژن هســــتند و محصوالت مقاوم به خشــکي 
و شــوري و داراي عملکــرد بــاال تــا ســال 2020 ایجــاد خواهنــد 
شـــد. یک توافـــق بـین المللـــي براي گسـترش تمـــامي ابزارهـاي 
امـــن شـــامل محصــوالت تراریختــه بــا ایجــاد کمتریــن اثرهـــاي 
زیست محیطـــي ضـــمن افـــزایش عملکـرد اثـــر جهاني بر توسعه 
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شــهر هوشــمند چارچوبــی اســت کــه عمدتــًا از فنــاوری 
اطاعــات و ارتباطــات بــرای توســعه، گســترش و ترویــج 
ــای رو  ــع چالش ه ــدف رف ــا ه ــدار و ب ــعه پای ــیوه های توس ش
ــی از  ــده اســت. بخــش بزرگ ــینی، ایجــاد ش ــه رشــد شهرنش ب
ایــن چارچــوب، اساســًا یــک شــبکه هوشــمند از اشــیاء متصــل 
ــاوری  ــا اســتفاده از فن و ماشــین هایی اســت کــه اطاعــات را ب

ــد.  ــال می دهن ــی انتق ــر رایانش ــیم و  اب بی س
پروژه هــای شــهر هوشــمند بخشــی از یــک مفهــوم کلــی 
ــوان آن هــا را یــک تکامــل طبیعــی  نوســازی شــهر اســت. می ت
ــن  ــرای ادغــام چندی ــه همــان روشــی دانســت کــه شــهرها ب ب
ــم  ــای مه ــایر رویداده ــرق و س ــبکه های ب ــوط، ش ــیر خط مس
در طــی هــزاران ســال گذشــته تکامــل یافته انــد. در حالــی کــه 
ــات  ــات و ارتباط ــای اطاع ــوه فناوری ه ــای بالق ــهم و مزای س
ــهر  ــای ش ــد، پروژه ه ــه باش ــل توج ــد قاب ــازی می توان در نوس
ــوان  ــه عن ــا ب ــده شــوند، ی ــزوا دی ــد در ان ــز نبای هوشــمند هرگ
یــک عنصــر در تکامــل یــک شــهر )یــا یــک منطقــه( شــناخته 

ــه  شــوند. در عیــن حــال، تفســیر پروژه هــای شــهر هوشــمند ب
عنــوان پروژه هــای فنــاوری بــه تنهایــی اشــتباه خواهــد بــود. بــا 
توجــه بــه ادامــه رونــد شهرنشــینی و بــه تبــع آن افزایــش تراکــم 
جمعیــت و مصــرف منابــع شــهرها در سرتاســر جهــان، شــروع 
هــر فرآینــد نوســازی شــهر بایــد در ایــن ســؤال ریشــه داشــته 
باشــد کــه یــک شــهر می خواهــد بــه چــه مکانــی تبدیــل شــود؟ 
ــی«  ــت زندگ ــه »کیفی ــی از جمل ــداف مختلف ــد اه ــه بای چگون
تعریــف شــود کــه تحقــق آن هــا بتوانــد بــا راه حل هــای 
فنــاوری پشــتیبانی شــود؟ یــک شــهر هوشــمند قبــل از هــر چیز 
ــاوری  ــی کــه فن ــد یــک شــهر انســان محــور باشــد، در حال بای
ــع و  ــازی مناب ــت بهینه س ــد کیفی ــده اســت می توان ــه ش یکپارچ
مدیریــت و ارائــه خدمــات را بــه باالتریــن حــد ممکــن برســاند 

ــود بخشــد.  و زندگــی شــهروندان خــود را بهب
ــان  در دهــه گذشــته، مفهــوم »شــهر هوشــمند« در سراســر جه
ــهر  ــام ش ــا ن ــمند« ب ــهر هوش ــت. »ش ــرده اس ــه ک ــب توج جل
ــعه  ــه توس ــاره ب ــا اش ــر«، ب ــا »همه گی ــبکه ای« ی ــیمی«، »ش »س
سیســتم های شــهری مبتنــی بــر فنــاوری بــرای مدیریــت 
کارآمــد شــهر و رشــد اقتصــادی بیــان می شــود. در چنــد ســال 

ــا  ــوان شــاهد برهــم خــوردن رویکرده ــه وضــوح می ت ــر ب اخی
بــرای تصــور یــک شــهر هوشــمند بــود. از یــک طــرف، شــما 
شــهرهایی را انتخــاب می کنیــد کــه بــه یــک پــروژه اســتراتژی 
ــل  ــی از قبی ــوه پروژه های ــیله انب ــن وس ــد و بدی ــور بپردازن مح
روشــنایی، پارکینــگ و وای فــای عمومــی باعــث ایجــاد انبوهــی 
از فنــاوری در اطــراف شــهر شــوند. توصیــف اولیــه یــک شــهر 
هوشــمند کــه اغلــب بــه نظــر می رســد بــه عنــوان »پروژه هــای 
ــرفت های  ــب آن پیش ــه موج ــه ب ــده ک ــاد ش ــمند« از آن ی هوش
ــک شــهر انجــام می شــود. در  کوچــک و تکــراری در ســطح ی
ــاخت های  ــای زیرس ــتابان در احی ــد ش ــاهد رش ــده ش ــه آین ده
اساســی شــهرها هســتیم کــه بازگشــت واقعــی ســرمایه گذاری 

)ROI( را ممکــن می ســازند. 
اشتراک داده ها:

از لحــاظ تاریخــی، دولت هــا، شــرکت ها و افــراد ترجیــح 
ــه  ــود نگ ــزد خ ــود را ن ــب و کار خ ــای کس ــد داده ه می دهن
ــی  ــیار کم ــات بس ــکان دارد اطاع ــه ام ــی ک ــا جای ــد و ت دارن
را بــا دیگــران بــه اشــتراک می گذارنــد. بــه بیــان دیگــر 
ــب  ــه مرات ــا، ب ــوذ هکره ــرس از نف ــی و ت ــای امنیت نگرانی ه

ــده، دارای ارزش  ــته ش ــتراک گذاش ــه اش ــات ب ــتر از اطاع بیش
ــعه  ــرای توس ــدی ب ــل کلی ــک عام ــن حــال، ی ــا ای ــند. ب می باش
ــرکت  ــه ش ــه هم ــت ک ــن اس ــدار ای ــمند پای ــهرهای هوش ش
کننــدگان در ایــن اکوسیســتم پیچیــده، اطاعــات را بــه اشــتراک 
ــا زمــان خــود  ــا ســایر داده هایــی کــه در لحظــه ی بگذارنــد و ب
ــه اســت  ــب شــوند و اینگون ــل می شــوند، ترکی ــه و تحلی تجزی
ــه در هــر لحظــه اتخــاذ می شــوند. ایــن  کــه تصمیمــات آگاهان
ــر و  ــج بهت ــه نتای ــتیابی ب ــرای دس ــد ب ــه بای ــای چندگان بخش ه
پایدارتــر، از طریــق تجزیــه و تحلیــل اطاعــات در لحظــه کــه 
در میــان ســازمان های عضــو بــه اشــتراک گذاشــته شــده اســت 

ــد. ــکاری کنن هم
ــت  ــمند اس ــهر هوش ــک ش ــان از ی ــه ای درخش ــتردام نمون آمس
ــرد.  ــره می گی ــات، به ــه اطاع ــاز ب ــی ب ــای دسترس ــه از مزای ک
ــد  ــای عاقه من ــا بخش ه ــل ب ــل و نق ــک و حم ــات ترافی اطاع
گذاشــته  اشــتراک  بــه  نرم افــزاری  توســعه دهندگان  ماننــد 
ــه  ــر نقش ــی ب ــای مبتن ــراد برنامه ه ــن اف ــپس ای ــود و س می ش
ــل  ــهر متص ــل ش ــل و نق ــتم های حم ــه سیس ــیریابی را ب و مس
ــرای همــه  ــه راحتــی ب ــد. در حــال حاضــر، مســیریابی ب می کنن
ــران شــهری قایق هــای  ــن، مدی ــر ای مقــدور می باشــد. عــاوه ب
ــه  ــا هم ــاخته اند ت ــام »roboats« س ــه ن ــی ب ــل خودران تحوی
چیــز را بــه موقــع بــه مقصــد برســانند. همچنیــن در ایــن شــهر 
روســتایی شــناور از خانه هــا وجــود دارد کــه مشــکل ازدحــام 
شــهر را بــا جایگزینــی پایــدار و باصرفــه، از نظــر انــرژی 
ــن  ــل همی ــا در داخ ــاز خانه ه ــورد نی ــرژی م ــد، ان ــل می کن ح
روســتای شــناور تأمیــن شــده و آب مــورد نیــاز را مســتقیمًا از 
رودخانــه دریافــت کــرده و توســط مخازنــی مخصــوص تصفیــه 

می کننــد.
شــهر کپنهــاگ نیــز بــا همــکاری مؤسســه فنــاوری ماساچوســت 
)MIT(، داده هایــی بــاز را بــرای اســتفاده در یــک سیســتم 
ــا  ــرد. ب ــه کار می گی ــمند ب ــواری هوش ــه س ــه دوچرخ نوآوران
اســتفاده از سنســورهایی کــه اطاعــات در لحظــه را بــه دوچرخه 
ــرای  ــا ب ــد، داده ه ــه می دهن ــهری ارائ ــئولین ش ــواران و مس س
نظــارت و مدیریــت کیفیــت هــوا و تراکــم ترافیــک بــه اشــتراک 
ــا  ــتراک گذاری داده ه ــه اش ــه ب ــی ک ــوند. در حال ــته می ش گذاش
ــن کار  ــا ای ــکان حمــات ســایبری ب ــی ام ضــروری اســت، ول
افزایــش پیــدا می کنــد. بنابرایــن، نیــاز بــه یــک راهــکار مطمئــن 
ــر  ــای غی ــا را از گروه ه ــه داده ه ــی ب ــه دسترس ــود دارد ک وج
مرتبــط، حفــظ کــرده و در عیــن حــال در میــان ذی نفعــان، آن را 

بــه اشــتراک گذاشــت.
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مهم ترین اخبار و رویدادها مهم ترین اخبار و رویدادها

آسیبپذیری
IBM چهار آسیب پذيری روز-صفر در محصول امنیتی

ــک محصــول  ــر در ی ــیب پذیری روز- صف ــار آس ــات چه جزیی
اســت.  شــده  منتشــر  عمومــی  به صــورت   IBM امنیتــی 
 IBM Data Risk باگ هــای امنیتــی مربــوط بــه محصــول
ــرای  ــزاری ب ــه اب ــت ک ــار IDRM- اس ــه اختص Manager - ب

اســت.  امنیتــی  ریســک های  مدیریــت  و  بررســی  انجــام 
و  آســیب پذیری  پویــش  محصــوالت  از   IDRM داده هــای 
ــق  ــود. محق ــن می ش ــک تأمی ــت ریس ــای مدیری ــایر ابزاره س
کاشــف باگ هــا بــا ایــن اســتدالل کــه IDRM ضمــن پــردازش 
داده هــای بســیار حســاس، اطاعــات اصالت ســنجی مــود نیــاز 
ــر  ــر و از آن مهم ت ــی دیگ ــای امنیت ــه ابزاره ــی ب ــرای دسترس ب
ــار  ــز در اختی ــی موجــود را نی فهرســت آســیب پذیری های حیات
ــر  ــرض خط ــه در مع ــر ب ــی را منج ــن محصول ــک چنی دارد ه
قــرار گرفتــن کل ســازمان می دانــد. چهــار آســیب پذیری 

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــده ب گزارش ش
 IDRM عبور از سد اصالت سنجی •

ــع API اســتفاده شــده  ــان در یکــی از تواب ــق فرم • نقطــه تزری
در IDRM کــه مهاجــم را قــادر بــه اجــرای فرامیــن مــورد نظــر 

ــد ــه می کن ــود در برنام خ
• نــام کاربــری و رمــز عبــور a3user/idrm کــه در کــد 

محصــول لحــاظ شــده اســت
• آســیب پذیری در یکــی از توابــع API مــورد اســتفاده در 
 IDRM ــا از ــت فایل ه ــه دریاف ــادر ب ــم را ق ــه مهاج IDRM ک

می کنــد
قابــل  دور  راه  از  به صــورت  را  بــاگ  چهــار  هــر  محقــق 
 IDRM چنانچــه  صــورت  ایــن  در  می دانــد.  بهره جویــی 
ــد  ــته باش ــرار داش ــت ق ــرض اینترن ــط در مع ــورت برخ به ص
ــن حــال  ــا ای ــود. ب ــد ب ــل اجــرا خواه ــر کجــا قاب ــه از ه حمل
ــل  ــت قاب ــق اینترن ــادی از طری ــت ع ــوالت در حال ــن محص ای
ــد. ــا می کاه ــود از ریســک آن ه ــن خ ــه ای ــتند ک ــترس نیس دس

در عیــن حــال حتــی اگــر IDRM برخــط هــم نباشــد مهاجمــی 
کــه بــه یکــی از ایســتگاه های کاری ســازمان در شــبکه داخلــی 
ــر  ــی از ه ــه بهره جوی ــادر ب ــوه ق دسترســی دارد به صــورت بالق

ــود. ــد ب ــیب پذیری خواه ــار آس چه

MSTSC با سوء استفاده از RDP اجرای کد مخرب از طريق
راهکارهــای  زدن  دور  تکنیــک جدیــد  یــک  پژوهشــگران 
ــن اجــازه می دهــد  ــه مهاجمی ــه ب ــد ک دفاعــی را کشــف کرده ان
ــوان بارگــذاری  ــه تحــت عن ــک حمل ــک تاکتی ــا اســتفاده از ی ب
جانبــی DLL، کدهــای مخــرب را از طریــق پروتــکل دسترســی 

ــد. ــرا کنن ــکتاپ )RDP( اج از راه دور دس
 Microsoft Terminal Services Client )MSTSC( ــن روش از ای
اســتفاده می کنــد. بارگــذاری جانبــی DLL زمانــی اتفــاق 
ــک  ــم، ی ــا مبه ــه بصــورت نادرســت ی ــک برنام ــه ی ــد ک می افت
ــن  ــه ای ــد. در نتیج ــخص می کن ــاز را مش ــورد نی ــل DLL م فای
ــه  ــرد ک ــرار می گی ــیب پذیری ق ــرض آس ــه در مع ــر، برنام ام
ممکــن اســت در آن یــک DLL ناخواســته در برنامــه بارگــذاری 
شــود. مهاجمیــن می تواننــد از برنامه هــای قانونــی کــه در برابــر 
بارگــذاری جانبــی آســیب پذیر هســتند، ســوء اســتفاده کننــد تــا 
DLL مخــرب را بارگیــری کــرده و از شناســایی هرگونــه اقــدام 
ــی  ــد پردازش ــا فرآین ــتم ی ــک سیس ــش ی ــت پوش ــرب تح مخ

قابــل اعتمــاد، جلوگیــری کننــد.
وینــدوز  در   MSTSC بــه   ،RDP اجــرای  بــرای  کاربــران 
دسترســی پیــدا می کننــد تــا بتواننــد بــا اســتفاده از یــک اتصــال 

ــک ماشــین مجــازی را  ــا ی ــر از راه دور ی ــک کامپیوت شــبکه، ی
کنتــرل کننــد. MSTSC بــه عنــوان یکــی از منابــع خــود بــه فایل 
ــه  ــدند ک ــه ش ــگران متوج ــت. پژوهش ــی اس mstscax.dll متک
MSTSC اجــرای بــا تأخیــر فایــل mstscax.dll را بــه گونــه ای 
انجــام می دهــد کــه منجــر بــه ســوء اســتفاده مهاجمیــن و دور 

زدن کنترل هــاي امنیتــي می شــود. 
تأییــد  بــرای  یکپارچگــی  بررســی  بــدون   mstscax.dll

ــرای  ــکار ب ــود. دو راه ــری می ش ــه، بارگی ــد کتابخان ــت ک صح
بهره بــرداری از ایــن روش شناســایی شــده اســت. بــه ایــن دلیــل 
کــه اکثــر کنترل هــای امنیتــی، بــه دلیــل امضــای مایکروســافت 
امنیــت فایــل mstsc.exe را بررســی نمی کننــد، مهاجمیــن 
می تواننــد از ایــن روش ســوء اســتفاده و کدهــای مخــرب 
خــود را بــا شــانس بــاالی عــدم شناســایی، اجــرا کننــد. بــرای 
mstsc. ــتفاده از ــد اس ــازمان ها می توانن ــد، س ــن تهدی ــع ای رف
ــارت  ــرای نظ ــی ب ــای امنیت ــد، از کنترل ه ــال کنن exe را غیرفع
بــر رفتــار غیرعــادی و مخــرب mstsc.exe اســتفاده کننــد و بــه 

ــد. ــنجی کنن ــل mstscax.dll را اعتبارس ــتی فای ــورت دس ص

مهمترین به روزرسانی های ماه جاری شرکت های 
تولید کننده سخت افــزار و نرم افــزار

 Project یــک به روزرســانی امنیتــی جهــت وصلــه یــک 
آســیب پذیری بــا شــدت »بــاال« منتشــر ســاخته اســت.

ــع  ــیم بندی« در تاب ــکال تقس ــک »اش ــوان ی ــه عن ــص ب ــن نق ای
SSL-check-chain توصیــف شــده اســت. سوءاســتفاده از این 
ــکار ســرویس گــردد.  ــه حمــات ان ــد منجــر ب نقــص می توان

 OpenSSL از   ۱.۱.۱f و   ۱.۱.۱e  ،  ۱.۱.۱d نســخه های 
ــخه  ــد و در نس ــرار گرفته ان ــیب پذیری ق ــن آس ــر ای تحت تأثی
 ،OpenSSL Project ــه ــه گفت ــت. ب ــده اس ــه ش ۱.۱.۱g وصل
ایــن  تحت تأثیــر   ،۱.۱.0 و   ۱.0.2 قدیمی تــر  نســخه های 

نگرفته انــد.  قــرار  آســیب  پذیری 
موزیــا به منظــور رفــع چندیــن آســیب پذیری در مرورگــر 
ــرای فایرفاکــس و فایرفاکــس  ــدی را ب خــود، نســخه های جدی
ESR منتشــر کــرد. هکرهــا می تواننــد از راه دور از ایــن نقص هــا 
ــد. ــرای به دســت آوردن داده هــای حســاس، سوءاســتفاده کنن ب

شــدت برخــی از ایــن آســیب پذیری ها »بــاال« بــوده و در تمــام 
نســخه های موزیــا فایرفاکــس قبــل از نســخه   7۵ و نســخه های 

قبــل از 68.7 در فایرفاکــس ESR تأثیــر می گذارنــد.
بــاال ،  شــدت  دارای  آســیب پذیری های  ایــن  از  یکــی 
کــه  اســت  محــدوده  از  خــارج  آســیب پذیری  یــک 
روش  از  اســتفاده  بــا  منبــع،  از  خــارج  خوانــدن  هنــگام 
فایرفاکــس  موزیــا  در   »WebGLcopyTexSubImage«
ــد. آســیب پذیری دیگــر در ایــن مرورگــر، یــک  به وجــود می آی
نقــص افشــای اطاعــات اســت. دو نقــص دیگــر بــا شــدت باال، 
ــکان  ــان ام ــه مهاجم ــه ب ــتند ک ــه هس ــاد حافظ ــه فس ــوط ب مرب
ــد. ــدف را می دهن ــتم ه ــر روی سیس ــواه ب ــد دلخ ــرای ک اج
موزیــا همچنیــن یــک نقــص دارای شــدت »متوســط« را 
ــارج از  ــتن خ ــه نوش ــوط ب ــص مرب ــن نق ــرد. ای ــع ک ــز رف نی
محــدوده، هنــگام پــردازش تصاویــر بزرگتــر از 4 گیگابایــت در 
ــه می شــود کــه  ــران توصی ــه کارب GMPDecodData اســت. ب
ــای خــود  ــانی مرورگره ــه به روزرس ــت نســبت ب در اســرع وق
ــدام  ــه Firefox 7۵ و Firefox ESR 68.7 اق ــا ب ــاء آن ه و ارتق

ــد. کنن
ــر  ــود را منتش ــی خ ــای امنیت ــافت اصاحیه ه ــرکت مایکروس ش
کــرد. ایــن اصاحیه هــا در مجمــوع، ۱۱۱ آســیب پذیری را 
ــرویس ها  ــر از س ــی دیگ ــل Windows و برخ ــتم عام در سیس
درجــه  می کننــد.  ترمیــم  مایکروســافت  نرم افزارهــای  و 

شــده  ترمیــم  آســیب پذیری های  از  مــورد   ۱3 حساســیت 
ــم« و  ــورد »مه ــی« و 9۱ م ــور »حیات ــای مذک توســط اصاحیه ه
3 مــورد »متوســط«  و 4 مــورد نیــز »کــم« اعــام شــده اســت.
ــانی  ــت به روزرس ــی جه ــه امنیت ــک توصیه نام ــافت ی  مایکروس
 Autodesk FBX  ــه ــه از کتابخان ــای مایکروســافت ک نرم افزاره
ــه،  ــن توصیه نام ــت. ای ــاخته اس ــر س ــد، منتش ــتفاده می کنن اس
ــا  ــه ب ــف ک ــی مختل ــه شــش نقــص امنیت ــوط ب اصاحــات مرب
ــا 708۵- ــم CVE-2020-7080 ت ــر ه ــت س ــه های پش شناس

CVE-2020 ردیابــی می شــوند را معرفــی می کنــد.
بــه نظــر می رســد محصــوالت Microsoft Office 20۱9 و 
 FBX فایل هــای  از  مایکروســافت،   Office  36۵  ProPlus
پــردازش  را  فایل هــا  آن  کــه  پشــتیبانی می کننــد و کــدی 
ــخه های  ــن نس ــن آخری ــد. بنابرای ــد از Autodesk می آی می کن
Office شــامل ایــن شــش آســیب پذیری هســتند کــه پنــج مــورد 
ــد.  ــد راه  دور را می ده ــرای ک ــازه اج ــم اج ــه مهاج ــا ب از آن ه
بــه گفتــه  مایکروســافت، اجــزای 3D Viewer و 3D Paint از     
ــد  ــرار گرفته ان ــا ق ــن نقص ه ــر ای ــز تحت تأثی Windows ۱0 نی

ــده اند. ــانی ش ــز به روزرس ــوالت نی ــن محص ــه ای ک
ــور  ــا فاکت ــل ی ــچ راه ح ــافت، هی ــه  مایکروس ــه توصیه نام ــا ب بن
ــده  ــایی نش ــیب پذیری ها شناس ــن آس ــرای ای ــده ای ب کاهش دهن
ــورت  ــردن ص ــریعتر وصله ک ــه س ــر چ ــت ه ــت و الزم اس اس
پذیــرد. الزم اســت مشــتریان Autodesk نیــز محصــوالت متأثــر 
Autodesk را بــرای به روزرســانی های الزم مــورد بررســی 

قــرار دهنــد. 
بیانیــه امنیتــی  اندرویــد، حــاوی جزئیاتــی از آســیب پذیری  
ــه در  ــد اســت ک ــی موجــود در دســتگاه های اندروی ــای امنیت ه

ــی منتشــر شــده اســت. دو ســطح امنیت
ــه  ــا درج ــیب پذیری ب ــانی، ۱2 آس ــه به روزرس ــا عرض Cisco ب
 Adaptive Security محصــوالت  در  را  »بــاال«  حساســیت 
Appliance  و Firepower Threat Defense ترمیــم کــرد. 
Cisco عــاوه بــر ایــن ۱2 آســیب پذیری بــا درجــه حساســیت 
ــا درجــه حساســیت »متوســط« را  ــی ب ــف امنیت ــاال«، 22 ضع »ب
نیــز در ASA، FTD و برخــی دیگــر از محصــوالت خــود ترمیــم 

کــرده اســت.
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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

ــات  ــروز حم ــپتامبر 200۱م، ب ــة ۱۱ س ــوع حادث ــان وق از زم
ــي  ــده اي یک ــور فزاین ــاورزي به ط ــداف کش ــا اه ــتي ب تروریس
از تهدیــدات امنیــت ملــي در آمریــکا بــه شــمار مــي رود. 
ــه  ــري ب ــدة بزرگت ــاخه هاي پدی ــي از زیرش ــم  یک اگروتروریس
ــة بیماري هــاي  ــه انتشــار عامدان ــه ب ــام بیوتروریســم اســت ک ن
دامــي و گیاهــي بــا هــدف ارعــاب، ایجــاد خســارت هاي 

اقتصــادي و فراگیــري بي ثباتــي اطــاق مي شــود.
ــدي  ــدة جدی ــي پدی ــر تاریخ ــم از نظ ــه اگروتروریس ازآنجاک
ــاي  ــزي و دولت ه ــت مرک ــه دول ــورد توج ــواره م ــت، هم نیس

ــت. ــوده  اس ــکا ب ــي آمری محل
صنعــت  و  کشــاورزي  در  اقتصــادي  بــزرگ  بحران هــاي 
ــي  ــروز برخ ــت و ب ــه حاکمی ــي ب ــاد عموم ــش اعتم ــذا، کاه غ
ــه  ــتند. ضمن اینک ــم هس ــات اگروتروریس ــا از تبع ناهنجاري ه
ــر  ــدت متأث ــد به ش ــي مي توان ــامت عموم ــي و س ــي غذای ایمن
ــه  ــبت ب ــي نس ــکار عموم ــن رو، اف ــد ازای ــده باش ــن پدی از ای

ــا  ــه بیماري ه ــیوع عامدان ش
ــي  ــذاي مصرف ــق غ از طری

ــت. ــاس اس ــه حس جامع
داراي  کشــاورزي  بخــش 
خاصــي  ویژگي هــاي 
بــا  مقابلــه  کــه  اســت 
ایــن  در  را  تهدیــدات 
حــوزه مشــکل مي ســازد. 
کشــاورزي  تولیــدات 
در  جغرافیایــي  ازلحــاظ 
ایمــن  غیــر  محیط هــاي 
ــب  ــا اغل ــد. دام ه پراکنده ان
محصــور  محل هــاي  در 
متمرکــز شــده اند کــه در 
ســایر  بــا  انتقــال  زمــان 
ــوند.  ــوط مي ش ــا مخل گله ه
ــات  ــا و آف ــیوع بیماري ه ش

ــازد. ــف مي س ــم را متوق ــوالت مه ــادرات محص ــرعت ص به س
بیماري هــاي  مــورد  در  تجربــه اي  دامپزشــکان  از  بســیاري 
ــتند،  ــي هس ــر بوم ــور هاي دیگ ــه در کش ــي ک ــي واردات حیوان
در  غذایــي  تولیــدات  و  کشــاورزي  بــه  عمومــًا  ندارنــد. 
برنامه هــاي امنیتــي و ضدتروریســتي توجــه کمــي شــده  اســت. 
ــراً بخــش کشــاورزي در مطالعــات تروریســم بیشــتر  ــي اخی ول
مطالعــه مي شــود. آزمایشــگاه ها و ســامانه هاي پاســخ گویي 
بــراي واکنــش بــه واقعیــت اگروتروریســم ارتقــا داده شــده اند.
کنگــرة آمریــکا پــس از بررســي مقولــة اگروتروریســم، قوانیــن 
و بودجه هایــي را در مــورد اگروتروریســم تصویــب کــرده 
 اســت. شــاخة اجرایــي بــا بــه  کار بــردن ایــن قوانیــن، چندیــن 
بخش نامــة ریاســت جمهــوري تهیــه و دفاتــر هماهنگــي و 
ــوالت  ــابي  مق ــت. اداره کل ذی حس ــرده  اس ــاد ک ــاط ایج ارتب
ــت. ــرده اس ــي ک ــم را بررس ــا اگروتروریس ــط ب ــف مرتب مختل

ــت وزارت کشــاورزی  ــراي امنی بودجه هــای درنظرگرفته شــده ب
 ۱۵6 از   ، متحــده  ایــاالت 
ــة  ــش از حادث ــون دالر پی میلی
ــون  ــه 32۵ میلی ــپتامبر ب ۱۱ س
دالر در ســال 2004م افزایــش 
یافــت. ضمن اینکــه دو متمــم 
ــم تقریبــی۱۱0  ــا رق بودجــه ب
ــرای ســال های  ــون دالر ب میلی
نظــر  در  2002م  و  2003م 
گرفتــه شــد. در ســال 200۵م 
ــون  ــه 6۵۱ میلی ایــن وزارتخان
ــرای تأمیــن هزینه هــای  دالر ب
ــه  ــرد ک ــت ک ــود درخواس خ
ــه  ــوط ب ــوارد مرب ــه م ــا ب تنه
گــزارش  در  اگروتروریســم 

ــه توجــه شــد. کمیت
 

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 دکــری 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.
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