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ــل  ــد غیرعام محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه شــورای پدافن
ــی و  ــای احتمال ــدی تهدیده ــر اولویت بن ــد ب ــا تأکی ــتان ب اس
امــروز  گفــت:  آن،  برابــر  در  زیرســاخت ها  مصون ســازی 
تصــور عمومــی دربــاره پدافنــد غیرعامــل اصــاح شــده اســت و 
مــردم دریافته انــد کــه ایــن موضــوع همــه ابعــاد زندگــی فــردی 

ــود.  ــامل می ش ــی را ش و اجتماع
 وی بــا تأکیــد بــر رعایــت الزامــات پدافنــد غیرعامــل در 
تأمیــن زیرســاخت ها و نیازهــای حیاتــی مــردم، گفــت: اجــرای 
طرح هــای انتقــال آب ماننــد خــط دوم زرینــه رود و انتقــال آب 
ارس، عــاوه بــر تأمیــن نیازهــای آبــی، نقــش پدافندی نیــز دارد. 
میــزان مصــرف انــرژی در بخــش صنعــت، تولیــد و خدمــات، 
یکــی از شــاخص های توســعه یافتگی اســت و بــه ناچــار 
نیــاز بــه منابــع جدیــد انــرژی داریــم. الزم اســت دســتگاه های 
ــارکت  ــتفاده از مش ــا اس ــرژی ب ــد ان ــوزه تولی ــئول در ح مس
ــو و  ــای ن ــتفاده از فناوری ه ــمت اس ــه س ــی ب ــش خصوص بخ

ــد. ــر برون ــای تجدیدپذی انرژی ه
پورمحمــدی بــا تأکیــد بــر اهتمــام جــدی کارگروه هــای 
تخصصــی پدافنــد غیرعامــل نســبت بــه پیشــگیری از تهدیدهای 
ــات پیشــگیرانه  ــی در حوزه هــای مختلــف، گفــت: اقدام احتمال
ــر  ــت و اگ ــه ای اس ــات مقابل ــر از اقدام ــب کم هزینه ت ــه مرات ب
بتوانیــم در زمــان مناســب بــرای ایجــاد زیرســاخت ها و تأمیــن 

ــروری در  ــای غیرض ــوی هزینه ه ــم، جل ــه کنی ــزات هزین تجهی
مواقــع بحرانــی گرفتــه می شــود. همچنیــن بــر اهمیــت امنیــت 
فضــای ســایبری بــه ویــژه در دســتگاه های دولتــی اشــاره کــرد 
ــرار  ــمنان ق ــا دش ــایبری ب ــگ س ــک جن ــروز در ی ــت: ام و گف
ــتمر و  ــد مس ــا، رص ــن فض ــت ای ــن امنی ــرای تأمی ــم و ب داری
ــت.  ــروری اس ــتگاه ها ض ــایبری دس ــاخت های س ــی زیرس دائم
ــتی و  ــاخت های بهداش ــعه زیرس ــد توس ــال نیازمن ــن ح ــا ای ب
ــز بایــد نســبت  درمانــی هســتیم، دانشــگاه علــوم پزشــکی تبری
ــتان  ــژه بیمارس ــه وی ــای در دســت اجــرا ب ــل پروژه ه ــه تکمی ب

ــی اهتمــام جــدی داشــته باشــد. هــزار تختخواب
مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل هــم گزارشــی از عملکــرد ایــن اداره 
ــرای  ــته ب ــال گذش ــت: در س ــرد و گف ــه ک ــال ۹۸ ارائ کل در س
کســب آمادگــی در برابــر تهدیدهــای حوزه هــای مختلــف، ۱۵۶ 

رزمایــش در ســطح اســتان برگــزار شــد.
مــردم و مســئوالن در هــر بخــش و نهــادی، بایــد خطــر نفــوذ 
اطاعاتــی و جنــگ ســایبری را جــدی شــمرده و بــا احتیــاط و 
دقــت در اســتفاده صحیــح از ایــن فضــا، فرصــت رخنــه و نفــوذ 
را بــه بدخواهــان ندهنــد و بــا آگاهــی از ایــن فضــا، آســیب ها و 
تهدیــدات را بــه حداقــل برســانند. در همیــن راســتا، مدیــران و 
ــان حــوزه IT دســتگاه ها، بایســتی امن ســازی زیرســاخت  متولی

هــای ســایبری را در اولویــت قــرار دهنــد.
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جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا

دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه ســتاد اســتانی مقابله 

ــتان های  ــت شهرس ــن وضعی ــه آخری ــاره ب ــا اش ــا ب ــا کرون ب

اســتان از نظــر شــیوع ایــن بیمــاری، گفــت: تنهــا ســه 

ــاب، مراغــه و چاراویمــاق در اســتان وضعیــت  شهرســتان بن

ــز زرد اســت. ــتان نی ــی اس ــت کل ــد و وضعی ــز دارن قرم

افزایــش آمــار مبتایــان در یــک روز مــاک ارزیابــی وضعیت 

ــه  ــی ک ــق معیارهــای وزارت بهداشــت، درصورت نیســت، طب

ــزار  ــر یکصده ــه ازای ه ــی، ب ــتان در ۱4 روز متوال ــک اس ی

نفــر جمعیــت، ســه نفــر بســتری داشــته باشــد وضعیــت آن 

قرمــز خواهــد بــود.

اعمــال محدودیت هــای جدیــد منــوط بــه هماهنگــی بــا ســتاد 

ــا اســت. سیاســت جدیــد ســتاد ملــی،  ملــی مقابلــه بــا کرون

ــا وضعیــت هــر شهرســتان و  ــا متناســب ب فاصله گــذاری پوی

اســتان اســت و در هــر حــال، ایجــاد محدودیت هــای جدیــد 

بایــد بــه تصویــب ســتاد ملــی برســد.

رعایــت  ماســک،  از  اســتفاده  و  فاصله گــذاری  رعایــت 

ــن  ــردی و عــدم حضــور در اجتماعــات، مهم تری بهداشــت ف

راه هــای پیشــگیری از شــیوع بیشــتر ویــروس کرونــا هســتند.

 وی ضمــن قدردانــی از نقش آفرینــی صــدا و ســیما در زمینــه 

ــردم، از صــدا و ســیما و ســایر رســانه ها  ــه م اطاع رســانی ب

ــه خطــرات  ــردم را نســبت ب ــل، م ــا بیشــتر از قب خواســت ت

بیمــاری کرونــا و راه هــای پیشــگیری از آن آگاه کننــد.

اجتماعــات  و  دورهمی هــا  تشــکیل  از  همچنیــن  وی 

ــرده  ــاد ک ــزا انتق ــه مراســم عروســی و ع ــه بهان ــی ب خانوادگ

پارک هــا،  در  اجتماعــات  تشــکیل  از  جلوگیــری  بــر  و 

ــد کــرد. افزایــش آمــار  بوســتان ها و اماکــن گردشــگری تأکی

ــر  ــای اخی ــا در روزه ــی از کرون ــای ناش ــان و فوتی ه مبتای

ناشــی از عــدم رعایــت توصیه هــای بهداشــتی اســت. 

انتقاد از بی توجهی به 
رعایت توصیه های بهداشتی 
در استان/ بازگشت برخی 

محدودیت های کرونایی
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری آذربایجــان 

شــرقی از بازگشــت برخــی محدودیت هــا بــه دلیــل افزایــش 

ــا در  ــاری کرون ــی از بیم ــای ناش ــان و فوتی ه ــار مبتای آم

ــت  ــه وضعی ــان اینک ــا بی ــتگو ب ــار راس ــر داد .علی ــتان خب اس

اســتان از لحــاظ تعــداد مبتایــان و فوتی هــای ناشــی از 

ــه رصــد می  شــود، افــزود: نســبت  ــه صــورت روزان ــا ب کرون

ــیار  ــت بس ــذران وضعی ــال گ ــته، در ح ــه گذش ــه هفت ــه س ب

ــتیم. ــی هس ــاوت و خطرناک متف

بــه رغــم ایجــاد محدودیت هــای اجتماعــی در ماه هــای 

گذشــته و رونــد نســبتًا قابــل قبــول در کنتــرل بیماری، شــاهد 

اخبار اداره کل پدافند غیرعامل اخبار اداره کل پدافند غیرعامل

افزایــش روزانــه آمــار بــه دلیــل بــی توجهــی و عــدم رعایــت 

ــردم هســتیم. پروتکل هــای بهداشــتی توســط بســیاری از م

 وی بــا ابــراز نارضایتــی از بــی توجهــی بیشــتر مــردم نســبت 

ــه داد: در  ــات، ادام ــزاری اجتماع ــی از برگ ــرات ناش ــه خط ب

ــل اهمیــت حفــظ  ــه دلی صــورت ادامــه وضعیــت فعلــی و ب

ــردم، محدودیت هــای گذشــته را مجــدداً  جــان و ســامتی م

ــم کــرد. در اســتان اجــرا خواهی

ــا  ــورت ب ــت و ص ــتمر دس ــتن مس ــک، شس ــتفاده از ماس اس

آب و صابــون و رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی، توصیــه 

ــری از  ــرای جلوگی ــردم ب ــه م ــا ب ــی ســتاد اســتانی کرون اصل

ــا اســت. ــاری کرون ــه بیم ــا ب ــال ابت احتم

ــی  ــس از هماهنگ ــتان، پ ــت در اس ــال محدودی ــه اعم هرگون

ــد  ــا صاحدی ــوارد ب ــی م ــا و در برخ ــی کرون ــتاد مل ــا س ب

اســتاندار و بــر اســاس تفویــض اختیــارات از ســتاد ملــی بــه 

ایشــان انجــام خواهــد شــد.
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مقدمه
ــاوت  ــات متف ــرض ترکیب ــه در مع ــورت روزان ــه ص ــان ب انس
شــیمیایی طبیعــی یــا مصنوعــی قــرار دارد کــه از طریــق 
ــواد  ــن م ــود. ای ــدن ش ــد وارد ب ــاوت می توان ــیرهای متف مس
ــکات  ــترده ای از مش ــف گس ــاد طی ــبب ایج ــب ورود، س متعاق
ســامتی و اختــال عملکــردی ارگان هــای زیســتی و بافت هــای 
اصلــی بــدن ازجملــه؛ بیماری هــای دســتگاه تناســلی، اختــاالت 
روانشــناختی، ســرکوب سیســتم ایمنــی، آســیب و ناهنجــاری در 
ارگان هــا )کلیــه ، کبــد و ...( و القــاء و پیشــرفت برخــی از انــواع 

ــد. ــرطان می گردن س
و  طبیعــی  شــیمیایی  ترکیبــات  از  یکــی  مایکوتوکســین ها 

ــی  ــای مختلف ــه گونه ه ــت ثانوی ــن متابولی ــوان مهمتری ــه عن ب
و  پنیســیلیوم  آســپرژیلوس،  جنــس  باالخــص  قارچ هــا  از 
ــوان نوعــی سیســتم  ــه عن ــن متابولیت هــا ب ــوم اســت. ای فوزاری
دفــاع شــیمیایی قارچ هــا جهــت حفاظــت آن هــا در برابــر 
اغلــب حشــرات، میکروارگانیســم ها، نماتدهــا، حیوانــات و 
ــا 4 نــــوع  ــه اســت. مایکوتوکســین هــ انســان ها، تکامــل یافت
اصــــلی از مســمومیت را موجــب می شـــوند کـــه عبارتنـــد از: 
مســـمومیت حـــاد، مسمومیت مـزمن، خاصـیت جهـش زایـی و 
نـاقص الخلقـــه زایـــی. اصلی ترین اثـــر شـــرح داده شـده بـراي 
ــر  ــوء ب ــار س ــتن آث ــاي گذاش ــر ج ــاد، ب ــیکوز ح مایکوتوکسـ
ــی  ــود. برخ ــرگ می ش ــب م ــه موجـ ــد ک ــه می باش ــد و کلی کب

از مایکوتوکسین هـــا بـــه طـــور اولیـــه در امـــر ســنتز پروتئیــن 
ــیت  ــب حساسـ ــب موج ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــت می نماین دخال
ــوند.  ــی می شـ ــتم ایمن ــف سیس ــا تضعی ــروز و ی ــتی، نک پوس
ــوان نوروتوکســین  ــه عن ــی دیگــر از مایکوتوکســین ها ب گروهـ
عمــل می نماینـــد و حتــی در مقادیــر کــم موجــب لرزش هــاي 
مــداوم در حیوانــات شــده، امـــا فقــط در مقادیر زیـــاد موجـــب 
آســـیب مغـــزي دایـــم و حتـــی مـــرگ می شــوند. برخــی از 
ــد  ــرار می دهن ــأثیر ق ــت تـ ــازي DNA را تح ــموم، همانندس س
ــم  ــد. عای ــی می گذارن ــک باق ــا تراتوژنی ــک و ی ــار موتاژنی و آث
مایکوتوکســیکوز حــاد معمــوالً بــا مســـمومیت توکسـین هـــاي 
ــاف  ــل اخت ــه دلی ــم ب ــن عای ــت و ای ــاوت اس ــی متف باکتریای

در ســـاختار شــیمیایی آن هــا بســیار گوناگــون می باشــد. مقادیــر 
مــورد نیــاز بـــراي ایجــاد بیمــاري مزمــن بســیار کمتــر از مقادیر 
مــورد نیـــاز بـــراي تولیـــد عــوارض حــاد می باشــد. در حــال 
حاضــر، بیــش از 422 نــوع مایکوتوکســین شناســایی شــده کــه 
ــا  ــواع ســرطان زا ی ــی روی ان ــات و مباحــث علم ــب مطالع اغل
ــین ها،  ــن آفالتوکس ــن بی ــت. درای ــته اس ــز گش ــمی آن متمرک س
ــول  ــی نیوالن ــا و داکس ــون، فومینوزین ه ــین ها، زرالن اوکراتوکس
بــا توجــه بــه فراوانی بــاال در مــواد غذایــی و اثــرات تراتوژنیک، 
موتاژنیــک و ســرطان زایی، ژنوتوکســیک و ســرکوب کنندگی 
ــه  ــه، زمین ــی جامع ــت عموم ــوزه بهداش ــی، در ح ــتم ایمن سیس

ســاز نگرانی هــای گســترده ای شــده اند.
قارچ هــا بــه میـــزان زیـــاد در هـــوا، خـــاک و محـــیط اطـــراف 
مـــا وجــود دارنــد. هــرگاه شــرایط نگهــداري اغذیــه مناســـب 
نباشـد وجـود رطوبـت، هـوا و گرمـاي مناسـب، رشـد و تکثیـر 

قـارچ هـــا را ســـبب مي شــود. 
ــه  ــه گونـ ــیله س ــه وس ــه ب ــتند ک ــمومي هس ــین ها س آفاتوکس
قــــارچ آســــپرژیلوس فــــاوس )A.flavus(، آســــپرژیلوس 
ــپرژیلوس  ــارازیتیکوس )A. parasiticus(، و آســــــ پــــــ
نومیــوس )A. nomius(، تولیــد و در اکثــر محصــوالت گیاهــي 
نظیر بـــادام زمینـــي، پـسته، نارگیـــل، ســـویا، ذرت، برنج، پنبـه 
دانـــه و گنـــدم و مــواد غذایــی کپــک زده یافـــت مـي شـــوند. 
شــناخته  آفاتوکســین ها  از  شــیمیایی  ســاختار  نــوع   20
شـــده کـــه تنهـــا 4 مـــورد از آن هـــا در مـــواد غـــذایی یافـــت 
می شـــود. آفاتوکسـین هـــاي B۱ ,B2 ,G۱, G2 شــایع ترین 
آن هاســت و بســیار ســمی می باشــد. ایــن ســموم کــه بیمــاري 
ــاد  ــان ایج ــي و انس ــاي اهل ــیکوزیس را در حیوان ه آفاتوکس
مي کننــد از عوامــل مهــم ایجــاد کننــده ناهنجـاري هـــاي جنینــي 

و کارســینوژني محســوب مي شــوند.
ــای  ــام گونه ه ــا تم ــه تنه ــه ن ــر اســت ک ــایان ذک ــه ش ــن نکت ای
قارچــی توکســین زا نیســتند بلکــه تمــام متابولیت هــای ثانویــه 

ــند. ــمی نمی باش ــز س ــی نی قارچ

: M2و M۱ آفاتوکسین هاي
آفاتوکــــسین B۱ ســمی تــرین و  ســـرطان زاتـــرین نـــوع 
آفاتوکسین هاســت کــه سرطان زایـــی آن در انـــسان و حیـــوان 
ــات رســـیده اســت. در صــورت مصــرف خــوراک دام  بـــه اثب
آلــوده بــا آفاتوکســین B۱، این ســم در ترشــحات و بافت هـــاي 
ــوان  ــه می ت ــود ک ــل می ش ــایر توکســین ها تبدی ــه سـ ــا بـ آن هـ
 M۱ ــین هاي ــًا آفاتوکس ــه اصطاح ــیر ک ــین هاي ش ــه توکس ب
و M2 نامیـــده مـی شـــوند اشـــاره نمـــود. خاصیت فلورســانس 
آفاتوکســین هاي M2 و M۱  بیشــتر از آفاتوکســین B۱ و 

مقاالت علمیمقاالت علمی

آفالتوکسین و تأثیرات آن بر سالمتی انسان
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ــابه  ــمیت آن مشـ ــی و سـ ــرطان زایی، جهـش زایـ ــت س خاصی
آفاتوکســین B۱ اســت. ســمیت حــاد آفاتوکســین M۱ و تأثیــر 
آن درممانعت از کدبرداري RNA و ســنتز پـروتئین هـــا درســـت 
 DNA ــر بـــه انـــدازه آفاتوکســین B۱  اســت ولــی تأثیــرآن ب
کمتــر از آفاتوکســین B۱ می باشــد. قــدرت ســرطان زایی 
ــت.  ــر اس ــوع B۱ براب ــا ن ــین M۱  بـ ــی آفاتوکسـ و جهش زای
ــل  ــیون را تحم ــرارت پاستوریزاس ــه ح ــین M۱ درج آفاتوکس
می کنـــد، بررسـی هـــاي انجـــام شـــده بـــا شـیرهاي آلـــوده بـه 
 M۱ نشــانه مقاومــت آن اســت. آفاتوکســین M۱ آفاتوکســین
درجــه حــرارت ۶4 درجه را به مدت 2 ســاعت تحمل مـی کنـــد 
ولـــی افـــزایش درجــه حــرارت ثبــات ســاختمانی آن را کاهــش 
ــواع  ــه ان ــراي تهی می دهــد. درجــه حرارت هــاي مختلــف کــه ب
فرآورده هــاي لبنـــی بـــه کـــار مـی رونـــد، نمی تواننــد پایــداري 
آفاتوکســین M۱  را کاهــش دهنــد و همچنیــن مشــخص شــده 
اســت کــه پایــداري آفاتوکســین M۱ در طــی فراینــد حـــرارت 
بــه نــوع آلودگــی بســتگی نــدارد و در شــیر آلــوده مقاومــت بــه 
ــاذب  ــواد ج ــک م ــه کم ــروزه ب ــد. ام ــان می باش ــرارت یکس ح
نظیـــر بنتونیـــت توانسـته انـــد آفاتوکســین موجــود در شــیر را 
ــیر  ــن ش ــواي پروتئی ــت روي محت ــه بنتونی ــد. البت ــذف نماین ح
تأثیــر می گــذارد، همانطــور کــه ثابــت شــده اســـت بـــا مصــرف 
2 درصــد بنتونیــت، ۵ درصــد )یــا کمتــر( از کل پروتئیــن 
شــیر کاسته می شود. تحقیقـــات مختلـــف ثابـــت کـــرده اســـت 
کـــه مـی تـــوان از بنتونیــت بــه عنــوان وســیله اي بــراي حــذف 
ــري  ــات دقیق ت ــه مطالع ــت. البت ــک گرف ــیر کم ــین ش آفاتوکس
بــراي تعیـــین ایمنـــی و حفـــظ مــواد مغـــذي شــیر بایــد انجــام 
ــم زدایی  ــر س ــاوه ب ــه ع ــود ک ــل ش ــان حاص ــا اطمین ــرد ت گی
بــه کیفیــت شــیر لطمــه وارد نمی شـــود. آفاتوکســـین M۱ در 
 pH  بـــین ۶/۵- 4/۵ بســیار پایــدار اســت. آزمایشــات در  pH
هــاي متفــاوت ایــن نظــر را اثبات می کنـــد، بـــه نظر مـی رســـد 
کـــه محـــیط اســـیدي در تجزیـــه آفاتوکســین M۱ تاثیرگــذار 
ــر  ــطوح خارجی ت ــاک س ــاالي آمونی ــاي ب ــد. غلظت ه نمی باش
پنیــر آلــوده بــه آفاتوکســـین M۱ را تخریـــب مـی کنـــد. بــراي 
ــان  ــاال و در زم ــاي ب ــاک در غلظت ه ــن کار بایســتی از آمونی ای
 M۱ طوالنــی اســتفاده شــود. ازطــرف دیگــر آفاتوکســین
ــا  ــراه ب ــیژنه هم ــط آب اکس ــد توس ــیر می توان ــود در ش موج
ــی  ــل خنث ــردد. عم ــال گ ــیداز غیرفع ــن و لکتوپراکس ریبوفاوی
کــردن آفاتوکســین M۱ بــه کمــک این مــواد در درجــه حرارت 
30 درجــه ســانتیگراد بــه مــدت نیــم ســاعت صــورت می گیــرد 
ــش  ــانتیگراد افزای ــه س ــا ۶3 درج ــا را ت ــر دم ــی آن اگ و در ط
دهنـــد ۹۸ درصـــد آفاتوکســین M۱ کاهش می یابــد. این روش 

در صنعت پنیرســازي به دلیل مشــکات ایمنـــی، بیولـــوژیکی و 
تغییـــر ویژگـی هـــاي تغذیـــه اي کاربرد ندارد. ســولفیت پتاســیم 
ســبب خنثــی کردن آفاتوکســین M۱ در شــیر و فـرآورده هـــاي 
شـــیري مـی شـــود. بیشـترین درصـد کـــاهش آفاتوکسین یعنی 
4۵ درصــد بــه وســیله ســولفیت پتاســیم در دمــاي 2۵ درجــه و 

در غلظــت ۵% و درمــدت ۵ ســاعت حاصــل شــده اســت.
آفاتوکسـین هـــا از طریــق خــوردن یــا استنشــاق وارد بــدن و با 
عبــور از روده کوچــک جــذب خــون می شــوند. در بافت هــاي 
مختلــف بــدن از جملـــه کبـــد، ریـــه، کلیـــه، سیســتم ایمنــی، 
ــه در  ــد ک ــدا می کنن ــع پی ــی تجم ــی و گوارش ــلی، عصب تناس
ایــن بیــن بیــش از همــه در کبــد تغلیــظ می شــوند بــه طـــوري 
کـــه غلظـــت ایــن ســم در کبــد می توانــد ۱0 برابــر میــزان آن 
ــلول هاي  ــود درس ــین B۱ موج ــد. آفاتوکس ــات باش در عض
کبــدي بــا DNA واکنــش متقابــل ایجـــاد و تولیــد RNA را مهار 
می کنــد و در نهایــت ســرطان کبــد بوجــود می آیــد. مســمومیت 
بـــا آفاتوکســـین ســـبب ســـرطان، نقص سیستم ایمنی و مرگ 
ــیاري از مـــواد  می شــود. آفاتوکســین ممکـــن اســـت در بسـ
غـــذایی وجـــود داشـته باشـد غات، دانـه هـــاي روغنی، ادویـه 
ــل  ــته، فلف ــی(، پس ــادام زمین ــی )ب ــاي زمین ــات، ذرت، مغزه ج
قرمــز، فلفل ســیاه، میوه هاي خشــک، انجیـــر از جملـــه مـــوادي 
هســتند کــه شــانس بــروز آفاتوکســین در آن هــا باالســت. امــا 
ایــن ســم خطرنــاک در طیــف گســترده تري از غذاهــا مشــاهده 
می شـــود. در شـــیر، پنیرهــا و ســایر محصــوالت لبنــی شــانس 
ــی  ــال آلودگ ــود دارد. احتم ــین M  وج ــه آفاتوکس ــی ب آلودگ
منابــع غذایــی بــه ایــن ســم در مناطقــی کــه هــواي گـــرم دارنــد 
بیشــتر اســت، همینطــور تغییــرات مــداوم جــوي شــانس بــروز 
ایــن ســم را افزایــش می دهــد. ایــن قضیــه از اهمیــت ویــژه اي 
برخــوردار اســـت کـــه منبــع اولیــه ســم شــناخته شــود چــون 
ایــن ســم ســاختار بســیار مقاومــی دارد و در درطــی فرآیندهــاي 

ــد. ــدار می مان ــی پای صنعت

تأثیر آفاتوکسین بر سامت انسان: 
در حــال حاضــر بــه خوبــی ثابــت شــده اســت کــه متابولیت هاي 
ــیاري از  ــئول بسـ ــا مسـ ــا مایکوتوکسـین هـ ــا ی ــمی قارچ ه س
اپیـدمی هـا در جوامـع انسـانی و دامـی بـه ویـژه در دوران اخیـر 
بـوده انـــد. مهمتریــن شــیوع بیمــاري مربــوط بــه ارگوتیســم بود 
کــه موجــب مـــرگ صدهــا هــزار نفـــر در اروپـــا طـــی هـــزاره 
گذشـــته مـــیادي گردیـــد . مســمومیت غذایــی آلئوکیــا موجب 
مـــرگ حـداقل ۱00000 نفـر از مـــردم روسـیه طـی سـال هـاي 
۱۹4۸- ۱۹42 گردیـــد. اســـتاکی بوتریوتوکسیکوز در دهه ۱۹30 

موجــب مــرگ ده هــا هــزار اســـب در اتحــاد جماهیــر شـــوروي 
ــرگ  ــب م ــال ۱۹۶0 موج ــیکوز در سـ ــد و آفاتوکسـ گردیـ
۱00000 قطعــه بوقلمـــون در انگلســـتان شـــد و از آن تاریــخ به 
بعــد موجــب بیمــاري و تلفـــات فراوانـــی در ســـایر دام هـــا و 

گردیــد.  انســان 
ــد مایکوتوکســین ها  ــر قارچ هــا و متعاقــب آن تولی رشــد و تکثی
ــت  ــس از برداش ــل و پ ــل قب ــی در مراح ــوالت زراع در محص
و یــا در طــول ذخیره ســازی در انبارهایــی تحــت شــرایط 
ــواد  ــن م ــه ای ــد. گرچ ــب رخ می ده ــت نامناس ــی و رطوب دمای
در رونــد متابولیســم و رشــد طبیعــی قــارچ هیــچ نقشــی 
نــدارد، لیکــن بــه دلیــل پایــداری در انــواع مــواد غذایــی خــام، 
ــه  ــق مصــرف خوراکــی ب ــًا از طری ــا پخته شــده غالب ــرآوری ی ف
بــدن انســان و دام منتقــل گشــته و بــه عنــوان یــک عامــل خطــر 
مهــم زیســت محیطــی ضمــن ایجــاد آســیب های بســیار جــدی 
ــاز ایجــاد  ــد زمینه س ــرطان می توان ــرای ســامت باالخــص س ب
ــی گــردد. عــاوه  ــواد غذای نگرانی هــای جــدی در بهداشــت م
ــرر  ــاد ض ــه ایج ــر ب ــاالنه منج ــین ها س ــن، مایکوتوکس ــر ای ب
و زیان هــای بــزرگ اقتصــادی، ازجملــه مــرگ انســان ها و 
ــد  ــذای دام خواهن ــه ای و غ ــت محصــوالت علوف ــات، اف حیوان
ــی  ــر مصــرف مســتقیم غذاهای ــن توکســین ها عــاوه ب شــد. ای
ــات،  ــه غ ــموم )از جمل ــن س ــه ای ــوده ب ــی آل ــأ گیاه ــا منش ب
حبوبــات، میوه هــا، فنــدق، بــادام، تخمــه، علوفــه، ...( می توانــد 
از طریــق انتقــال توکســین یــا متابولیت هــای حاصــل از آن هــا در 
محصــوالت حیوانــی )ماننــد بافت هــای حیوانــی، فراورده هــای 
لبنــی و تخــم مــرغ و ...( بــه صــورت غیرمســتقیم وارد زنجیــره 
غذایــی انســان گــردد. بــر اســاس ارزیابــی و گــزارش ســازمان 
غــذا و کشــاورزی ســالیانه در 2۵ درصــد از کل تولیــدات جهان، 
ــاهده  ــین ها مش ــاز مایکوتوکس ــد مج ــش از ح ــا بی ــی ب آلودگ

می شــود.
ــین ها  ــیاری از مایکوتوکس ــواع بس ــت ان ــه مقاوم ــه ب ــا توج ب
ــا و فشــار  ــه؛ دم ــه طیــف وســیعی از عوامــل محیطــی ازجمل ب
 PH ،)بــاال )حتــی در شــرایط پاستوریزاســیون و استریلیزاســیون
ــی،  ــاده غذای ــازی م ــاوت آماده س ــل متف ــر مراح ــن و دیگ پایی
پایــداری خــود را در محصــول نهایــی تولیــدی حفــظ کــرده و 
یــا تخریــب آن بــه آهســتگی صــورت می پذیــرد. حتــی ســاختار 
شــیمیایی آن نســبت بــه شــیره معــده هــم مقاومــت نشــان داده 
ــد نقــش و  ــوده می توان ــی آل و در صــورت مصــرف مــواد غذای

اثــرات جانبــی خــود را ایفــا کنــد.
میـــزان مصــرف ســاالنه نــان بــراي هــر نفــر ایرانــی ۱۸0-200 
کیلوگــرم بـــرآورد شــده اســت کــه از ایــن مقــدار 30-20 %  بــه 

عنـــوان ضـــایعات نـــان )نـــان خشــک( یــا ضایعــات نانوایی از 
ــران  ــود. در ای ــارج می ش ــان خـ ــتقیم انس ــرف مس ــه مص چرخ
ــه دام می رســد  ــه مصــرف تغذیـ ــان ب ــات ن ــر ضایع ــًا اکث تقریب
ــاالي  ــزان ب ــتن میـ ــر داشـ ــان در اثـ ــتفاده از ن ــه اس و در نتیج
کربوهیـــدرات و پـــروتئین یـــک بـــستر و محیط مغذي مناسب 
بــراي رشــد کپـک هـــاي آفاتوکـــسین زا فـــراهم می گــردد کــه 

اغلب باعث آلـــودگی بـــه آفاتوکـــسین مـی شـــود.
آفاتوکســین ها در انسان موجب اخـتال هـــاي شـــدید کبـــدي 
ــتگاه  ــال در دس ــب اخت ــز موج ــا نی ــوند. در حیوان ه مـي شـ
گوارش، جلـــوگیري از فعالیت سیســـتم ایمنـــي، کـاهش تولیـد 
مثـــل، افـــزایش ضریــب تبدیــل غــذا، کاهــش تولیــد شـــیر و 
تخـــم مـــرغ، کـــم خونــي، یرقــان و کاهــش رشــد مي شــوند.  
میــزان قابــل توجــه آفاتوکســین می توانــد موجــب مســمومیت 
حــاد و حتــی مــرگ در انســـان شـــود. بیشـــترین میــزان تأثیــر 
آفاتوکســین بــر کبــد اســت گرچــه مقادیــر متفاوتــی از آن در 
ریــه ،کلیــه، مغــز و قلــب افراد دچــار مســمومیت حاد مشـــاهده 
ــزي و اِدم از  ــراه خونری ــاد هم ــیروز ح ــروز و س ــود. نک می شـ
ــمومیت  ــت. مس ــین اس ــا آفاتوکس ــاد ب ــمومیت ح ــم مس عای
ــا ایـــن ســـم از اهمیـــت بیشـــتري برخــوردار اســت  مزمــن ب
بخصــوص در کشــورهاي توســعه یافتــه. آفاتوکســین B۱ یــک 
ــژه  ــه وی ــت ب ــده اس ــناخته ش ــی ش ــرطان زاي احتمال ــل س عام
ــدت  ــه م ــم ب ــن س ــز ای ــر ناچی ــرف مقادی ــد. مص ــرطان کب س
طوالنــی موجــب بــروز ســرطان کبــد، هپاتیت، یرقـــان، ســـیروز 
و اخـــتال متـــابولیکی ریـــز مغـذي هـــا می شــود .آفاتوکســین 
همچنیــن موجــب ســندرم ریــس و کواشــیورکور)یک اختــال 
ســوء تغذیــه اي در کــودکان( می شــود. میــزان اثر این ســـم کـــه 
ــا مزمــن می شــود دقیقــًا مشــخص  موجــب مســمومیت حــاد ی
در  پذیرفتــه  صــورت  اپیدمیولوژیــک  بررســی های  نیســت 
ــود  ــانگر وج ــا، نش ــیا و آفریق ــی از آس ــاکنین نواحــی متفاوت س
بــا  قرارگیــری  معــرض  در  میــزان  بیــن  مســتقیم  رابطــه 

ــد .  ــد می باش ــرطان کب ــاالی س ــیوع ب ــین و ش آفالتوکس
اثرهــاي کارســینوژني آفاتوکسین هـــا بـــه خصـــوص در 
انســـان موجـــب افـــزایش توجـــه محققـــان فعـــال در زمینـــه 
بهداشــت مــواد غذایــي بــه کنتــرل و کاهــش میـــزان آن هـــا در 
مــــواد غــــذایي شــــده اســــت. از طرفــــي ســم شناســان و 
کارسینولوژیســت ها را بـــه تکـــاپو واداشـــته اســـت تـــا بـــراي 
ــوه  ــا و نحـ ــینوژني آفاتوکسـین هـ ــم کارسـ ــناخت مکانیسـ ش
ــایي کننـــد. بلــوک کــردن، مســیرهاي فعالیـــت آنهــا را شناسـ

جهــت کاهــش یــا حــذف اثــرات ســوء مایکوتوکســین ها 
رشــد  از  پیشــگیری  متفــاوت  اســتراتژی های  از  می تــوان 

مقاالت علمیمقاالت علمی
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شماره 45/ خرداد ماه 1399
ــوده  ــی آل ــواد غذای ــم زدایی م ــیک، س ــای مایکوتوکس قارچ ه
بــه توکســین ها و یــا تخریــب ســاختاری و مهــار جــذب 

جســت. بهــره  مایکوتوکســین ها 

آفاتوکسین در شیر:
شــیر در زمــره کامل تریــن مــواد غذایــي محســوب شــده کــه در 
کاهــش فشــار خــون و افزایــش چربی هــای مفیــد آن، پیشــگیري 

ــتخوان،  ــی اس ــون و پوک ــرطان کول از س
ــد  ــذي مانن ــواد مغـ ــیاري مـ ــن بس تأمی
ــذا  ــد. ل ــر مي باش ــیم مؤث ــن و کلس پروتئی
آلودگــي ایـــن مـــاده غذایــي ارزشــمند و 
ــر  ــک خطـ ــوان ی ــه عن فراورده هــاي آن ب
ــي جامعــه  ــراي ســامت عموم جـــدي ب
ایـــن  از جملـــه  مـي شـــود.  قلمــداد 
آفاتوکســین  بــه  آلودگي هــا مي تــوان 
ــه کازئیــن  اشــاره نمــود. ایــن توکســین ب
شــیر متصــل گشــته و از ایــــن طریــــق 
در شــــیر دام قابــل شناســــایي اســت.
ارتبــاط  در  فصــل  بــا  ســم  میــزان 
ــین  ــمیت آفاتوکس ــه س ــد. اگرچ می باش
ــین  ــر از آفاتوکس ــب کمت ــه مرات M۱  ب
ــه جمعیــت  ــا توجــه ب ــی ب B۱ اســت، ول
مصــرف کننــده مــواد لبنــی ایــن ســمیت 
چشــمگیر اســت. از طرفــی مســئولین 
ــکی و  ــوزش پزش ــت و آم وزارت بهداش
ــا  مســئولین ســامت و تغذیــه دانشــگاه ب
بــر شــمردن فوایــد مصــرف لبنیات ســعی 
در بــاال بــردن مصــرف ســرانه لبنیــات در 
کشــور دارنــد و انتظــار مــی رود مصــرف 
ســرانه شــیر در ایــران رشــد چشــمگیري 
ــت  ــه خاصی ــه ب ــا توج ــد. ب ــته باش داش
تجمعــی ایــن ســموم در بــدن ایــن خطــر 
ــن مصــرف  ــاال رفت ــا ب ــه ب وجــود دارد ک
ســرانه لبنیــات بیماری هــاي ناشــی از 
ایــن ســموم هــم افزایــش یابــد. اجتنــاب 
ــن  ــوده بهتری ــی آل ــواد غذای از مصــرف م
راه بــراي در امــان مانــدن از عــوارض 

ــتري  ــاران بس ــراي بیم ــاب ب ــن اجتن ــت. ای ــین ها اس آفاتوکس
ــوارض  ــرا ع ــد زی ــر می نمای شــده در بیمارســتان ها ضــروري ت
ــر شــدن  ــم ت ــد باعــث وخی ناشــی از مایکوتوکســین ها می توانن
بیمــاري آن هــا شــود و یــا رونــد بهبــودي را بــه تأخیــر بینــدازد.

شـــیر بزرگتریــن منبــع ورود آفاتوکســین M۱ بــه بــدن انســان 
ــیر و  ــرف ش ــه مص ــه ب ــا توصی ــب ب ــن ترتی ــد و بدی مي باشـ
ــش داده  ــین M۱ افزای ــا آفاتوکس ــه ب ــر مواجه ــات، خط لبنی
مي شــود. از آنجـــایي کـــه حضــور آفاتوکســین M۱ در شــیر 
متــداول بــوده و آثــار زیـانبـــار آن نیــز بــه اثبــات رســیده اســت، 
بنابرایــن الزم اســت کـــه مقـــدار آن در شــیر اندازه گیــري گردد. 

ــورت  ــه صـ ــی ب ــین B۱ مصرف ــم آفاتوکس ــک پنج ــدود ی ح
ترکیبـــات M۱  وارد شــیر می شــود و از آنجایی که فرآینـــدهاي 
ــواع فرآورده هــاي  ــه ان ــه در تهی ــه کار رفت ــی ب مختلـــف حرارت
لبنی نمـی تواننـــد پایداري آفاتوکـــسین M۱ را کـــاهش دهنـــد 

همیـــشه احتمــال ابتــا به عـــوارض ناشـــی از مـــسمومیت بـــا 
آفاتوکـــسین وجــود خواهــد داشــت.

روزانــه مقــدار زیــادي ضـــایعات نـــان کپـــک زده در سراســـر 
ــوص  ــه خص ــا ب ــتفاده دام ه ــورد اس ــع آوري و م ــشور جم کـ
ــتقیم  ــر مس ــور غی ــه ط ــوع ب ــن موض ــه ای ــود کـ گاو مـی شـ
می توانــد ســبب آلودگــی شـــیر و گوشــت گاوهــا و گوســفندها 

شــود. کمیتــه اروپـــایي و غـــذایي کـــودکس، مـــاکزیمم میــزان 
آفاتوکســین M۱ را در شــیر خــام، مایــع و ســایر محصــوالت 
ــرد و نبایســتی از  ــن ک ــرم تعی ــرم در کیلوگ ــیري را ۵0 نانوگ ش

ــد. ــزان تجــاوز کن ــن می ای

ــینوژني  ــرات کارسـ ــا اثـ ــات آسـیب هـ ــه اثبـ ــه بـ ــا توجـ بـ
آفاتوکســین ها و نتایــج حاصــل از مطالعه هــاي مختلــف مبنــي 
بــر بــاال بــودن مقادیــر ایــن توکســین در فرآورده هـــاي غـــذایي 
ــین  ــن توکس ــي ای ــرل آلودگ ــور، کنت ــي در کش ــأ دام ــا منش ب
ــي  ــورها قوانین ــر کش ــد. اکث ــر مي رس ــه نظ ــروري ب ــري ض ام
جهـــت کنتـــرل میــزان آفاتوکســین B۱ در جیــره غذایــي دام ها 
و حــد مجـــاز آفاتوکـــسینM۱  در شــیر 
جهــت کاهــش خطـــرات مذکور دارنـــد. 
بـــسیاري از کـــشورها میــزان شــیوع 
آفاتوکـــسین M۱ شـیر را مـورد بررسـي 

قـــرار مـي دهنـد. 
یکــی از مهمتریــن وظایــف مســئولین 
ــاء  ــظ و ارتق ــازمان حف ــر س بهداشــت ه
ــی از  ــه یک ــت ک ــان اس ــامت کارکن س
روش هــاي آن اطمینــان از ســامت و 
کیفیــت مــواد غذایــی مصرفــی آنــان 
و  الزم  اســاس  همیــن  بــر  می باشــد. 
ــار  ــد یکب ــر چن ــه ه ــت ک ــروري اس ض
بصــورت تصادفــی از غذاهــاي مصرفــی 
آزمایشــات  و  شــده  نمونه بــرداري 
ــر روي آن هــا  ــرل کیفــی اســتاندارد ب کنت
پرمصــرف  از  یکــی  گیــرد.  صــورت 
تریــن گروه هــاي غذایــی در جامعــه 
ــر  ــه ب ــتند ک ــات هس ــیر و لبنی ــروه ش گ
داراي  شــده  انجــام  مطالعــات  طبــق 
آلودگــی باالیــی بــه آفاتوکســین هســتند 
ــادي در داخــل و خــارج  ــات زی و مطالع
کشــور بــر روي آلودگــی شــیر و پنیــر بــه 
آفاتوکســین صــورت پذیرفتــه ولــی بــر 
ــین  ــه آفاتوکس ــت ب ــی ماس روي آلودگ
در داخــل کشــور تنهــا یــک مطالعــه 
ــات  ــام مطالع ــت و انج ــده اس ــام ش انج
بیشــتر در ایــن خصــوص کامــًا الزم 
و ضــروري بــه نظــر می رســد. ایــن 
ــگاه هاي  ــراي دانش ــژه ب ــه وی ــوع ب موض
علــوم پزشــکی کشــور کــه داراي مراکــز 
بهداشــتی و درمانــی زیــادي بــوده و عــاوه بــر کارکنــان شــاغل 
در آن هــا داراي تعــداد زیــادي بیمــار در بیمارســتان هاي وابســته 

می باشــند از اهمیــت بیشــتري برخــوردار اســت.
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مهم ترین اخبار و رویدادهامهم ترین اخبار و رویدادها

بخش های اصلی یک شهر هوشمند
ــنایی  ــردن روش ــه ک ــرل و یکپارچ ــمند: کنت ــنایی هوش • روش
فنــاوری  از  اســتفاده  بــا  و محرک هــا  شــهری، سنســورها 
ــه منظــور بهینه ســازی مصــرف انــرژی و  اینترنــت اشــیا IOT ب

ــهرها ــت در ش ــد امنی رش
• پارکینــگ هوشــمند: مجموعــه ای ســخت افزاری و نرم افــزاری 
ــداد  ــمند تع ــت هوش ــت مدیری ــیا، جه ــت اش ــر اینترن ــی ب مبتن
ــت  ــب امنی ــش ضری ــگ، افزای ــود در پارکین ــای موج خودروه
ــف، کاهــش  ــردد، ورود- خــروج و توق ــا در لحظــه ت خودروه
ــت  ــی و دریاف ــزان ایمن ــش می ــر و افزای ــنل درگی ــزان پرس می

ــتی ــا دس ــودکار و ی ــورت خ ــا بص هزینه ه
• کشــاورزی هوشــمند: بهینه ســازی فرآیندهــا و اســتفاده مؤثــر 
ــبز و  ــای س ــن، فض ــرداری کارا از زمی ــی و بهره ب ــع آب از مناب
پارک هــا بــا اســتفاده از سنســورهای مختلــف، پایــش وضعیــت 

خــاک بــا بکارگیــری تکنولــوژی اینترنــت اشــیا
• مدیریــت هوشــمند ضایعــات: نظــارت، جمــع آوری، انتقــال، 
پــردازش، بازیابــی و دفــع زبالــه  بــا اســتفاده از بســترهای 
ــا  ــیا و ی ــت اش ــاوری اینترن ــا فن ــزاری ب ــخت افزاری و نرم اف س
بــه زبانــی دیگــر مدیریــت هوشــمند جریــان زبالــه از مبــدأ بــه 

محــل دفــع
ــه از  ــت ک ــی اس ــمند محل ــه هوش ــمند: خان ــاختمان هوش • س
ــرل از راه  ــرای کنت ــت، ب ــم و اینترن ــه ه ــل ب ــتگاه های متص دس
ــون  ــم چ ــمندی ه ــتم های هوش ــوازم و سیس ــت ل دور و مدیری

ــد. ــتفاده می کن ــت و... اس ــنایی، امنی روش
تــا ســال 2030 ، پنــج میلیــارد نفــر بــه شــهرها می رونــد. هرچــه 
ــوند،  ــاخته می ش ــدا س ــا از ابت ــوند- ی ــر می ش ــهرها باهوش ت ش
ــا  ــود ب ــهرهای موج ــا ش ــی، ی ــره جنوب ــونگدو در ک ــد س مانن
زیرســاخت های هوشــمند ماننــد بارســلونا یــا ســنگاپور. شــهرها 
از ایــن نظــر انتخــاب کمــی دارنــد، ایــن دوره جدیــدی از تحول 
در شــهر اســت کــه رقمــی شــدن را بــه عنــوان اســتاندارد طــا 
نگــه مــی دارد. بــرای نادیــده گرفتــن یــک شــهر از ایــن تحــول، 
مطمئنــًا منجــر بــه تضعیــف عمیــق جایــگاه رقابتــی و در نتیجــه 
توانایــی آن در حفــظ مشــاغل و جــذب جمعیــت متنــوع 
ــه  ــرد ک ــور ک ــوان تص ــان می ت ــت زم ــا گذش ــد. ب ــد ش خواه
تأثیــر مخــرب ایــن امــر در شــهرهایی کــه بافاصلــه کار خــود 

ــد. ــد، باش ــروع نمی کنن ــی ش ــازی دیجیتال ــرای مدرن س را ب

ــدگان  ــه دهن ــن ارائ ــش بودجــه شــهرداری ها و همچنی ــا افزای ب
راه حــل کــه ســرمایه گذاری زیــادی در شــهرها انجــام داده انــد، 
پروژه هایــی بــا ROI بــاال دنبــال خواهنــد شــد. بــا ایــن 
ــتگی  ــه برجس ــا ب ــوان فرصت ه ــه عن ــه ب ــن منطق ــال  چندی  ح
ــن  ــه شــهرها مســئولیت بی ــن زده می شــود ک ــی رســد. تخمی م
ــه  ــد. بهین ــان را دارن ــرژی جه ــرف ان ــد مص ــا ۸0 درص ۶0 ت
ســازی تحویــل و مصــرف بســیار مهــم اســت. فنــاوری شــبکه 
ــی  ــرژی مصرف ــن ان ــد و تأمی ــق تولی ــدف تطبی ــا ه ــمند ب هوش
کاربــر و در نتیجــه افزایــش راندمــان ، کاهــش هزینه هــا و 
ــمند«  ــنج های هوش ــاص، »س ــور خ ــه ط ــی. ب ــرات محیط تأثی
ــی  ــای IP، م ــه آدرس ه ــز ب ــورهای مجه ــده و سنس مصرف کنن
ــرژی را  ــرف ان ــای مص ــه الگوه ــوط ب ــات مرب ــد اطاع توانن
تأمیــن کننــد و همچنیــن اجــازه کنتــرل کاربــر نهایــی را معیــن 
ــی  ــان واقع ــت تقاضــای زم ــه مدیری ــد ب ــن می توان ــد. ای می کنن
کمــک کنــد و حتــی در مــورد عــادات اســتفاده مشــاوره ای بــه 
ــکونی  ــم از مس ــاختمان ها، اع ــد. س ــه ده ــدگان ارائ مصرف کنن
و تجــاری، فرصــت مهمــی را بــرای بهینه ســازی مصــرف 
ــد.  انــرژی و تقویــت رفــاه ســاکنان و کارگــران فراهــم می آورن
ماهیــت مختــل کننــده »هوشمندســازی« انــرژی فرصت هایــی را 
بــرای حرکــت در فضــای کنتــور هوشــمند از کنتورهــای ســنتی 
ــی متصــل شــده  ــوم زندگ ــه کل مفه ــی شــده اند، ب ــه دیجیتال ک
ــر در طــول فعالیت هــای روز متصــل می شــود،  بوســیله آن کارب
ــر  ــرژی کارب ــای ان ــت الگوه ــارت و مدیری ــد. نظ ــاد می کن ایج
شــخصی هنــگام حرکــت در ســطح شــهر بــه یــک شــهر امــکان 
ــم  ــق شــبکه هوشــمند یکپارچــه تنظی ــع را از طری می دهــد مناب

کنــد.
مهم تــر از همــه، شــهرها بایــد بی خطــر باشــند. ایمنــی و 
امنیــت عمومــی بــرای مدیریــت شــهری مهــم اســت، محافظــت 
ــم. از  ــا تروریس ــوادث ی ــی، ح ــای طبیع ــرم، بای ــر ج در براب
ــده،  ــی پیچی ــم مال ــا جرائ ــان ت ــی در خیاب خشــونت های معمول
ســرقت هویــت یــا نقــض داده هــا، افــق پویــای جــرم را 
ــه  ــر مقابل ــای پیچیده ت ــا و فرآینده ــا فناوری ه ــا ب ــوان تنه می ت
ــه  کــرد. سیســتم هــای نظــارت از راه دور در مناطــق شــهری ب
ــای  ــا قابلیت ه ــراه ب ــوند و هم ــر می ش ــده ای فراگی ــور فزاین ط
ــات اضطــراری  ــه خدم ــد ب ــان واقعــی، می توانن ارتباطــی در زم
ــد. در  ــه کنن ــوراً مداخل ــریع ف ــوادث س ــا در ح ــد ت ــک کنن کم

ــار،  ــداد فاجعــه ب ــا یــک روی ــه جــدی ی پــی وقــوع یــک حادث
ــا، کار  ــن آژانس ه ــات بی ــتن اطاع ــتراک گذاش ــه اش ــکان ب ام
ــه  ــال ب ــن اتص ــارت، تضمی ــر نظ ــرفته ب ــتم های پیش ــا سیس ب
ــه و اولیــن پاســخ دهنــدگان، جمــع آوری  تیم هــای پاســخ حادث
ــوط  ــای مرب ــن و داده ه ــات ناهمگ ــل اطاع ــه و تحلی و تجزی
ــه  ــن، ب ــه روشــی مطمئ ــان واقعــی، همــه ب ــه حــوادث در زم ب
شــهرداری ها و خدمــات اضطــراری آن هــا اجــازه می دهــد 
ــاخت ها را  ــا و زیرس ــاغل، دارایی ه ــهروندان، مش ــت ش ــا امنی ت
افزایــش دهنــد. فضــای در حــال ظهــور اســتفاده از ورودی هــای 
شــلوغی بــرای همراهــی بــا روش هــای ســنتی اســت. ایــن امــر 
ــوده  ــر ب ــره مؤث ــئول ک ــره س ــد ک ــهرهایی مانن ــژه در ش ــه وی ب
اســت کــه از طریــق تــاش U-City ایــن شــهر از طریــق یــک 
ــا  ــی ب ــان واقع ــورد در زم ــه بازخ ــرای ارائ ــن ب ــه آنای برنام

ــوده اســت. ــاط ب ــهروندان در ارتب ش
یکــی از مناطــق مهــم توســعه در دهــه گذشــته، نقــش امنیــت 
ســایبری و حفــظ حریــم خصوصــی در شــهرهای هوشــمند بوده 
اســت. ایــن بــه وضــوح معقــول اســت زیــرا همچنــان شــاهد راه 
ــهرها را در  ــن ش ــتیم، ای ــتقر هس ــاوری مس ــتر فن ــای بیش حل ه
ــن  ــت ای ــن مدیری ــد، بنابرای ــا می کن کشــورهای آســیب پذیر ره
ــت  ــوان بخشــی از اســتراتژی مســتحکم »دول ــه عن ــا ب نگرانی ه
هوشــمند« مهــم اســت. مــن ایــن را منطقــه ای بــا ارزش حیاتــی 
ــت  ــد در آن فعالی ــی می توانن ــرکت های دفاع ــه ش ــم ک می دان
کننــد، امــا ایــن شــرکت ها بایــد بــا چالــش نحــوه اســتقرار راه 
ــی  ــای کاف ــه عملکرده ــا ارائ ــال ب ــن ح ــر در عی ــای مؤث حل ه
ــه نشــود.  ــدون ارزش ارائ ــا راه حــل ب ــه چالــش بکشــانند ت ، ب
ــرای ایجــاد راه حل هــای  ــی ب ــن اگــر ادارات دولت ــر ای عــاوه ب
امنیتــی مبتنــی بــر بســتر نــرم افــزاری کار نکننــد، احتمــاالً خطــر 
ــر باعــث  ــن ام ــد. ای ــرار می دهن ــل را در معــرض خطــر ق تعام
ایجــاد نقــاط آســیب پذیری بیشــتر در میــان معماری هــای 
ــه  ــی ک ــات الکترونیک ــود. خدم ــده ای می ش ــور فزاین ــبکه بط ش
ــن  ــه ای توســط شــهرها مســتقر می شــوند گســترده هســتند و ب

ترتیــب بــه یــک مــدل مبتنــی بــر پلتفــرم نیــاز دارنــد.
ایــن مجموعه هــای پیچیــده از چالش هــا، یــک شــرکت مناســب 
ــردن  ــوع ک ــه متن ــاز ب ــه نی ــرای شــرکت های دفاعــی اســت ک ب
نمونــه کارهــا خــود بــه فضاهایــی دارنــد کــه می تواننــد از ارزش 
هــای منحصــر بــه فــردی برخــوردار شــوند، مناســبتی کامــل را 
ــوارد  ــتان م ــه هندوس ــه ب ــا مراجع ــًا ب ــا قب ــی آورد. م ــم م فراه
ــوان بخشــی از ابتکارهــای  ــه عن ــم. ب تســت موفقیــت را دیده ای
ــر هوشــمند، وی  ــودی، نخســت وزی ــدرا م ــر نارن نخســت وزی
ــی  ــای دفاع ــن هزینه ه ــادل بی ــدم تع ــه ع ــژه ای ب ــه وی توج

وارداتــی و عملکردهــای انجــام شــده یــا محلــی آن داشــت. از 
ــی  ــی واردات ــای دفاع ــا 20 درصــد از هزینه ه ــردن ۱۵ ت ــن ب بی
می توانــد باعــث افزایــش چشــمگیر اشــتغال زایی در هنــد 
شــود. شــهرهای هوشــمند یــک ابتــکار اساســی بــرای شــرکت 
هــای هنــدی بــوده اســت کــه بــه دنبــال ایجــاد راه حــل بــرای 
شــهرها هســتند. شــرکت های خصوصــی ماننــد تاتــا گــروپ و 
اعتمــاد بــه نفــس رویکردهــای جدیــدی در زمینــه دفــاع دارنــد، 
حتــی بــه دنبــال ایجــاد »شــهرهای دفاعــی« هســتند. ایــن باعــث 
ــر  ــرض خط ــه در مع ــی ک ــش دولت ــرکت های بخ ــود ش می ش

منســوخ شــدن نیســتند، پیشــرفت کننــد.
ــی  ــه م ــه گفت ــش نیســت و همانطــور ک ــدون چال ــن ب ــه ای البت
شــود »ســاده تر از آنچــه گفتــه می شــود« انجــام می شــود. 
ــی  ــی م ــای دولت ــیاری از نهاده ــده بس ــه ش ــی تعبی بوروکراس
توانــد بــه چنیــن فرصتــی بــرای توســعه طوالنــی مــدت منجــر 
ــا متنوع ســازی  شــود کــه شــرکت های دفاعــی ممکــن اســت ب
صبــر و حوصلــه خــود را از دســت دهنــد. بــه همیــن ترتیــب ، 
فضــا بــه طــور قابــل توجهــی بــا قراردادهــای دفاعــی ســنتی بــا 
ده هــا بازیکــن کــه بــه طــور بالقــوه می تواننــد یــک قــرارداد بــه 
آن هــا تعلــق بگیــرد. بنابرایــن فضــا بایــد بســیار انتخابــی باشــد 
کــه کــدام عناصــر را بایــد مــورد توجــه قــرار داد. یــک کلمــه 
ــاد  ــه همــکاری اســت. اعتق ــن زمین ــرای توجــه در ای ــدی ب کلی
ــه خدمــات شــهری هوشــمند بیــش از  مــا ایــن اســت کــه ارائ
ــن راه  ــی بی ــاوت حداقل ــهرها از تف ــده و ش ــر ش ــد پیچیده ت ح
ــته  ــب و کار خس ــعه کس ــف توس ــای مختل ــا و رویکرده حل ه
ــای  ــاختار و فرآینده ــه س ــت ک ــه ای اس ــن محوط ــده اند. ای ش
ــری را  ــد ارزش بی نظی ــی می توان ــرکت دفاع ــک ش ــی ی انضباط
ارائــه دهــد، هــم از نظــر نحــوه کار یــک شــرکت بــا یــک شــهر 
بلکــه همچنیــن حــوزه مهــم و مهــم نحــوه مدیریــت پروژه هــا 

بــرای مانــدن در هــدف و بودجــه.
ــی  ــث م ــه باع ــود دارد ک ــا وج ــی در اینج ــای مختلف واقعیت ه
شــود ایــن مــکان مهمــی شــود کــه شــرکت های دفاعــی 
ــوع  ــه تن ــاز ب ــی نی ــرکت های دفاع ــد، ش ــد در آن کار کنن بتوانن
در فضاهــای بــازار مجــاور دارنــد کــه بتواننــد ارزش بی نظیــری 
ــمند  ــهر هوش ــای ش ــاس پروژه ه ــدازه و مقی ــد. ان ــه دهن را ارائ
ــه  ــاز ب ــل نی ــن دلی ــه همی ــد و ب ــترده باش ــیار گس ــد بس می توان
ــاوری  ــای فن ــه محیط ه ــط دارد ک ــًا منضب ــریک کام ــک ش ی
ــی  ــا م ــا دولت ه ــای کار ب ــد. پیچیدگی ه ــده را درک کن پیچی
ــه  ــاع ب ــد. دف ــته کن ــز خس ــرد را نی ــن ف ــی بیمارتری ــد حت توان
ایــن امــر بســیار منطبــق اســت و می توانــد بــه آب هــای دشــوار 

ــردازد. ــت بپ مخــارج دول



15

ماهنامه اداره کل پدافند غیر عامل

16

شماره 45/ خرداد ماه 1399

مهم ترین اخبار و رویدادها مهم ترین اخبار و رویدادها

بدافزار
RDP بدافزار ویندوزی جدید با قابلیت باز کردن پورت

نســخه جدیــدی از بدافــزار Sarwent شناســایی شــده کــه پورت 
ــا مهاجمیــن  ــاز می  کنــد ت ــوده را ب ــر روی رایانه هــای آل RDP ب

بتواننــد بــه ایــن سیســتم ها دسترســی پیــدا کننــد. هــدف اصلــی 
ــه  ــزار Sarwent فراهــم کــردن دسترســی راه دور ب عوامــل بداف
ــایر  ــه س ــن دسترســی ها ب ــروش ای ــور ف ــه منظ ــورت RDP ب پ
ــر  ــتی کمت ــان درپش ــک تروج ــت و ی ــایبری اس ــن س مجرمی

شــناخته شــده اســت. 
پزوهشــگران اینــک شــاهد دو تغییــر اساســی در بدافــزار 
ــتورات  ــرای دس ــزار در اج ــی بداف ــورد اول توانای ــتند: م هس
ــزار  ــدوز و اب ــق Command Prompt وین CLI سفارشــی از طری

PowerShell اســت. در نســخه جدیــد، Sarwent دارای قابلیــت 

ایجــاد حســاب کاربــری جدیــد در وینــدوز اســت کــه پــس از 
ــروال،  ــش فای ــا ویرای ــد و ب ــال می کن ــرویس RDP را فع آن س
دسترســی خارجــی بــه سیســتم آلــوده را فراهــم می کنــد. 
نســخه دیــده شــده از بدافــزار Sarwent بــه عنــوان یــک بدافــزار 
مرحلــه دوم فعالیــت می کنــد کــه در نتیجــه آن فراینــد پاکســازی 
بدافــزار کمــی پیچیــده خواهــد بــود. ایــن فراینــد شــامل حــذف 

Sarwent، حــذف بدافــزار اصلــی کــه Sarwent را نصــب کــرده 

ــورت  ــتن پ ــده و بس ــاخته ش ــد س ــر جدی ــذف کارب ــت، ح اس
ــدوز اســت. ــروال وین RDP در فای

ــای  ــه انگیزه ه ــه ب ــا باتوج ــعه بدافزاره ــول توس ــور معم ــه ط ب
ــورد  ــود. در م ــام می ش ــتریان انج ــای مش ــا تقاض ــی ی درآمدزای
ایــن بدافــزار نیــز چندیــن تئــوری مطــرح شــده اســت. 
ــع  ــرای مناف ــی RDP ب ــد از دسترس ــل Sarwent می توانن عوام
ــزار  ــب باج اف ــا نص ــاس ی ــای حس ــرقت داده ه ــد س ــود مانن خ
ــه  ــی RDP ب ــاره دسترس ــن، اج ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــتفاده کنن اس
ــزاری توســط  ــد گروه هــای باج اف ــن ســایبری مانن ســایر مجرمی

ــت. ــن نیس ــز دور از ذه ــل Sarwent نی عوام
• اطاع رســانی و آمــوزش کاربــران در مــورد تهدیــدات ناشــی 
از لینک هــای ابرمتــن موجــود در ایمیل هــا یــا ضمیمه هــا 

ــر و ناشــناس. ــع نامعتب مخصوصــا از مناب
• اصــل POLP یــا Principle of Least Privilege را بــرای تمــام 

ــد. سیســتم ها و ســرویس ها اعمــال کنی

هشدار مایکروسافت در خصوص حمالت باج افزار                   
PonyFinal                                                                        

باج افــزار جدیــد PonyFinal نــام دارد کــه یــک باج افــزار 
ــر  ــی ب ــزاری مبتن ــاوا اســت و در حمــات باج اف ــر ج ــی ب مبتن
ــزاری  ــات باج اف ــت. در حم ــده اس ــه ش ــکار گرفت ــان ب انس
ــه شــبکه های ســازمان  ــر انســان، خــود فــرد مهاجــم ب مبتنــی ب
ــوع  ــن ن ــد. ای ــزار را مســتقر می کن ــرده و باج اف ــوذ ک ــدف نف ه
حمــات باج افــزاری در مقابــل حمــات باج افــزاری کاســیک 
قــرار می گیرنــد. در حمــات باج افــزاری کاســیک، بدافــزار از 
ــود  ــع می ش ــا توزی ــا اکســپلویت کیت ه ــپم ی ــل اس ــق ایمی طری
کــه در ایــن حالــت فراینــد آلودگــی متکــی بــه فریــب کاربــران 

در اجــرای فایــل بدافــزار اســت.
ــزار  ــی حــوادث باج اف ــال ردیاب ــه در ح ــه ک ــافت گفت مایکروس
PonyFinal اســت. نقطــه نفــوذ معمــوالً یــک حســاب کاربــری 

ــل  ــه عوام ــت ک ــازمان اس ــتم های س ــت سیس ــرور مدیری در س
PonyFinal از طریــق حمــات جســتجو فراگیــر و حــدس 

ــس از ورود،  ــوند. پ ــتم می ش ــف وارد سیس ــای ضعی گذرواژه ه

عوامــل PonyFinal یــک اســکریپت VisualBasic را اجــرا 
 PowerShell می کننــد کــه ایــن اســکریپت یــک شــل معکــوس
ــرد.  ــرقت بب ــه س ــی را ب ــای محل ــا داده ه ــد ت ــرا می کن را اج
ــا دسترســی  ــزار یــک سیســتم ب ــر ایــن، عوامــل باج اف عــاوه ب
ــز  ــع را نی ــت وقای ــد ثب ــور دور زدن فراین ــه منظ از راه دور ب
ــل PonyFinal دسترســی  ــس از آنکــه عوام ــد. پ مســتقر می کنن
ــه  ــه شــبکه مــورد نظــر یافتنــد، دسترســی خــود را ب مناســب ب
ــی  ــل اصل ــد و فای ــی گســترش می دهن ــایر سیســتم های محل س

باج افــزار PonyFinal را منتقــل می کننــد.
ــن  ــت، مهاجمی ــده اس ــته ش ــاوا نوش ــان ج ــا زب PonyFinal ب

  Java Runtime Environment ایســتگاه های کاری کــه در آن  هــا
ــواردی  ــد. در م ــرار می دهن ــدف ق ــت را ه ــده اس ــب ش نص
مهاجمیــن قبــل از اجــرای باج افــزار، JRE را روی سیســتم 
ــوالً  ــزار معم ــا باج اف ــده ب ــز ش ــای رم ــد. فایل ه ــب کرده ان نص

ــود.  ــه می ش ــا اضاف ــام آن ه ــای ن ــه انته ــوند enc. ب پس

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

ــزار،  ــرای ثابت اف ــانی ب ــه به روزرس ــا عرض ــرکت D-Link ب ش
ســه آســیپ پذیری از مجمــوع شــش آســیب پذیری امنیتــی 
ــوع  ــرد. از مجم ــم ک ــیم را ترمی ــای بی س افشــا شــده در روتره
ایــن ســه آســیب پذیری اصــاح شــده درجــه حساســیت یکــی 
از آن هــا »حیاتــی« و دو مــورد از آن هــا »بــاال« اعام شــده اســت.
بهره جویــی از ایــن باگ هــای ترمیــم شــده مهاجــم را قــادر بــه 
اجــرای فرامیــن، ســرقت اطاعــات حســاس، آپلــود بدافــزار یــا 

ــد. حــذف داده هــا می کن
 Deserialization ــه ــوم ب ــد موس ــیب پذیری در فراین ــه آس س
ــایی و  ــول WebSphere Application Server را شناس محص
ــا  ــورد از آن ه ــرد. دو م ــزارش ک ــه IBM گ ــا را ب ــود آن ه وج
از نــوع »اجــرای کــد به صــورت از راه دور« هســتند کــه 
ــده  ــص داده ش ــی« تخصی ــیت »حیات ــه حساس ــا درج ــه آن ه ب
ــر دوی  ــت ه ــطح اهمی ــتاندارد CVSS س ــق اس ــر طب ــت. ب اس
ــوم  ــورد س ــت. م ــده اس ــام ش ــیب پذیری ها ۹,۸ اع ــن آس ای
ــای  ــوع »افش ــی از ن ــز ضعغ ــاال« نی ــیت »ب ــه حساس ــا درج ب

ــت. ــده اس ــزارش ش ــات« گ اطاع

ــیب پذیری  ــافت ۱2۹ آس ــاه مایکروس ــن م ــای ای در اصاحیه ه
ــی،  ــورد بحران ــیب پذیری ها، ۱۱ م ــن آس ــده اند. از ای ــع ش رف
۱0۹ مــورد مهــم، ۷ مــورد متوســط و 2 مــورد در درجــه 
ــت  ــز اهمی ــکات حائ ــده اند. از ن ــدی ش ــم رده بن ــیت ک حساس
ترمیــم یــک آســیب پذیری »حیاتــی« در مرورگــر Edge و 
 VBScript Engine بخــش  در  »حیاتــی«  آســیب پذیری  دو 
اســت کــه امــکان اجــرای کــد به صــورت از راه دور بــا ســطح 
ــد.  ــم می کنن ــم فراه ــرای مهاج ــی را ب ــر فعل ــی کارب دسترس
ــو  ــاوی بهره ج ــی ح ــه اینترنت ــک صفح ــه ی ــر ب ــت کارب هدای
ــناریوهای  ــه س ــزار از جمل ــه بداف ــردن دســتگاه او ب ــوده ک و آل
ــیب پذیری ها  ــن آس ــتفاده از ای ــان در سوءاس ــی مهاجم احتمال

محســوب می شــود. 
CVE-2020-۱24۸ از آســیب پذیری های »حیاتــی« شــاخص 
 Windows Graphics Device برطــرف شــده اســت کــه

Interface از آن تأثیــر می پذیــرد. 
بــه ترمیــم آســیب پذیری »حیاتــی« CVE-2020-۱2۸۱ کــه 
 Windows ــط ــر توس ــای کارب ــح ورودی ه ــت ناصحی از مدیری
OLE ناشــی می شــود اشــاره کــرد. CVE-2020-۱2۹۹ دیگــر 

ــه  ضعــف حیاتــی ترمیــم شــده اســت کــه سوءاســتفاده از آن ب
ــک  ــرار دادن ی ــترس ق ــا در دس ــا ب ــد ت ــکان می ده ــم ام مهاج
ــرب در  ــوه مخ ــد بالق ــرای ک ــب اج ــر LNK موج ــل میانب فای

ــاز شــدن پوشــه مربوطــه شــود. ــان ب زم

سیســکو وجــود چهــار نقــص امنیتــی بحرانــی در دســتگاه های 
مســیریاب خــود کــه از نرم افــزار IOS XE و IOS اســتفاده 

ــت. ــرده اس ــانی ک ــی اطاع رس ــور عموم ــد را بط می کن
ایــن چهــار نقــص بحرانــی در بخشــی از اطاعیــه امنیتــی شــش 
ماهــه سیســکو بــرای نرم افــزار شــبکه IOS XE و IOS منتشــر 
ــن 2020 )۱4  ــخ 3 ژوئ ــه در تاری ــه ک ــن اطاعی ــدند. در ای ش
ــز  ــداد 2۵ آســیب پذیری دیگــر نی خــرداد ۹۹( منتشــر شــده تع

ــده اند.  ــع ش رف

بــه تازگــی یــک کــد اکســپلویت بــرای آســیب پذیری بحرانــی 
در )Microsoft Server Message Block (SMB 3,۱.۱ منتشر 
شــده اســت کــه قابلیــت اجــرای کــد از راه دور روی وینــدوز 
ــد  ــی می توان ــیب پذیری بحران ــن آس ــد. ای ــم می کن ۱0 را فراه
ــایر  ــه س ــیب پذیر ب ــتم آس ــک سیس ــزار از ی ــار بداف ــرای انتش ب
سیســتم ها، بــدون نیــاز بــه تعامــل کاربــر، توســط یــک مهاجــم 

احرازهویــت نشــده، اســتفاده شــود.
و   ۱۹03  ،۱۹0۹ نســخه های   SMBGhost آســیب پذیری 
همچنیــن Server Core وینــدوز ۱0 را تحــت تأثیــر قــرار 

می دهــد. 

ــر  ــیب پذیری را منتش ــه آس ــارس وصل ــاه م ــافت در م مایکروس
ــخه های  ــتفاده از آن در نس ــوء اس ــه س ــدار داد ک ــرد و هش ک
بــا  اســت.  محتمــل  نیــز  وینــدوز  قدیمی تــر  و  جدیدتــر 
ــه  ــیب پذیری ب ــن آس ــپلویت ای ــد اکس ــه ک ــن ک ــه ای ــه ب توج
ــا  ــا ب ــود ت ــه می ش ــت، توصی ــده اس ــر ش ــی منتش ــور عموم ط
ــر  ــای منتش ــال وصله ه ــای SMB و اعم ــازی پورت ه مسدودس
ــع آســیب پذیری  ــه رف شــده از ســوی مایکروســافت، نســبت ب

ــدام شــود.  اق

را   VMware Cloud Director در  آســیب پذیری   VMware
رفــع کــرده اســت کــه می توانــد بــرای انجــام حمــات اجــرای 
ــوء  ــورد س ــی م ــای خصوص ــن ابره ــت گرفت ــه دس ــد و ب ک

ــرد. ــرار بگی اســتفاده ق

ماهنامه اداره کل پدافند غیر عامل
شماره 4۵/ خرداد ماه ۱3۹۹
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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 مردم محور

ــای  ــا و رویکرده ــر کارکرده ــی ب ــازی؛ تأمل ــر مج ــاب عص کت
ــن  ــمی زاده و بنیامی ــا هاش ــید رض ــته  س ــازی نوش ــه مج جامع
انصــاری نســب، بــا واکاوی فضــای مجــازی ســعی دارد 
ــات و  ــر ارتباط ــد عص ــای جدی ــا رویکرده ــان را ب ــا مخاطب ت

ــد. ــراه کن ــال هم ــای دیجیت ــای دنی کاربرده
ــاز  ــره  دگرگون س ــرده از چه ــی پ ــون اندک ــازی تاکن ــر مج عص
خــود کنــار زده و بــا اجــرای پروژه هــای بلنــد پروازانــه  
»اینترنــت بــرای همــه« و »اینترنــت اشــیاء« انســان امــروز 
ــه  ــت ک ــی اس ــران ناپیدای ــه  ک ــه پهن ــودن ب ــال گش ــال ب در ح
ــه  ــی و... را ب ــر مکان ــمانی و تغیی ــت جس ــافت، حرک ــد مس بع
در  می توانــد  فــردی  هــر  می ســپارد.  تاریــخ  فراموشــکده 
خانــه  خــود، مرکزنشــین همــه  کــره  خاکــی شــود، از دورتریــن 
ــه  ــه ناپیداتریــن مکان هــا قــدم گــذارد، ب ــد، ب ــد کن مراکــز خری
ــا  ــف دنی ــگاه های مختل ــزرگ در دانش ــتادان ب ــای اس کاس ه
ــا پیوســتن بــه جامعــه  بــرود و از وابســتگی های ســنتی خــود ب

ــد. ــی بکاه ــازی جهان مج
و  مجــازی  ســپهر  پنــاه  در 
افــزون  روز  پیشــرفت های 
آن،  فناوری هــای  حــوزه 
ابعــاد  در  امــروز  انســان 
متفــاوت فــردی و اجتماعــی 
مختصــات  و  خصلت هــا  بــا 
ــه  ــده ک ــه رو ش ــته ای روب نورس
ــر و رو کــرده  زندگــی اش را زی
ــته  ــق گذش ــم و مصادی و مفاهی
ــغل و  ــرت، ش ــت، معاش )دوس
...( را برایــش معنایــی دیگــر 
بخشــیده اســت. عصــر مجــازی 
ــکری از  ــا لش ــده و ب ــاز ش آغ
متجلــی  فناوری هــای  اقســام 
در اشــیا و ابزارهــا و... در حــال 

شماســت. خانه هــای  فتــح 

ــی  ــری و پیدای ــات بش ــازه ای از حی ــن دوران ت ــه چنی در طلیع
پیــش  قــراوالن عصــر مجــازی، هــر چــه از آن بخوانیــد و بدانیــد 
ــره  دانســته ها و داشــته های شــما از  ــن دای ــه یقی کــم اســت و ب
چنیــن توفــان ســترگی کــم شــعاع خواهــد بــود، امــا بــه عنــوان 
کاربــران دنیــای مجــازی جدیــد و زنــدگان عصــری که بــر روی 
ــت  ــی را از دس ــچ فرصت ــت هی ــوده، می بایس ــما دروازه گش ش
ندهیــد تــا ســهمی از دانســتن قــدر، قیمــت و ویژگی هــای ایــن 

زمانــه را نصیــب خــود کنیــد.
ادعــای ایــن کتــاب ســهیم کردن مخاطبــان در رویکردهــا 
و کاربردهــای دوران از  راه رســیده اســت. بــا ایــن هــدف، 
مطالــب کتــاب در شــش بخــش: مبانــی نظــری، هویــت، هنــر، 
شــده اند.  تقســیم بندی  خانــواده  و  کاربــران  گردشــگری، 
ــر  ــی ب ــای علم ــوای فصل ه ــا محت ــا ب ــن بخش ه ــاب ای انتخ
ــه  ــه ک ــی از جامع ــر بخش های ــازی ب ــر مج ــر عص ــاس تأثی اس
در معــرض تغییــر بیشــتر نســبت بــه ســایر بخش هــای اجتمــاع 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــتند در نظ هس

ــت. اس
بــر  نویســندگان  کوشــش 
ــا از  ــوده ت ــتوار ب ــر اس ــن ام ای
رهگــذر هــر یــک از بخش هــا، 
ــک  ــد کوچ ــر چن ــره ای ه پنج
کــه  عصــری  بــر  بگشــایند 
کننــده اش  دگرگــون  طلیعــه  
ــس مشــرق  ــدی اســت از پ چن
جامعــه  انســانی ســر بــرآورده و 
از زوایــای متفــاوت و متنــوع به 
ــد.  ــازی بنگرن ــن مج دوران نوی
چینــش و انتخــاب موضوعــات 
ــژه نبــوده امــا  ــع رونــدی وی تاب
کوشــیده شــده مســائل جــاری 
ــروز را در  ــان ام ــردی انس فراگ

ــرد. برگی

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

معرفی کتاب


