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دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه طــرح بســیج 
ــی  ــا قدردان ــا ب ــاری کرون ــا بیم ــه ب ــرای مقابل ــور ب محله مح
از تاش هــای مدافعــان ســامت و عوامــل دخیــل در مبــارزه 
بــا بیمــاری کرونــا گفــت: اســتان آذربایجــان شــرقی از جملــه 
اســتان های موفــق در مدیریــت و کنتــرل بیمــاری کروناســت 
و خوشــبختانه رونــد کاهشــی آمــار در اســتان ادامــه دارد. آمار 
مــرگ ناشــی از ایــن بیمــاری در اســتان از روزهــای گذشــته 
ــا  ــان ب ــت همچن ــن وضعی ــم ای ــده و امیدواری ــی ش تک رقم
ــکاری مشــترک بســیج  ــا هم ــد. ب ــراه باش ــیر کاهشــی هم س
و دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در طــرح شــهید ســلیمانی، 
آمــار بســتری بیمــاران کرونایــی بــه کمتــر از 30 درصــد آمــار 

دوران اوج بیمــاری رســیده اســت.
کاهــش آمــار بــه معنــی پایــان کرونــا نیســت، شــرایط 
ــتان های دیگــر شــکننده  ــد بســیاری از اس ــتان مانن ــی اس فعل
اســت و هرگونــه بی احتیاطــی و بی توجهــی بــه رعایــت 
شــیوه نامه های بهداشــتی، امــکان افزایــش مجــدد آمــار 
همــراه  بــه  را  کرونــا  از  ناشــی  مرگ ومیــر  و  مبتایــان 
خواهــد داشــت. مدیریــت خــوب بیمــاری کرونــا در کشــور 
ــر  ــورهای دیگ ــی و کش ــازمان های جهان ــگفتی س ــث ش باع
شــده اســت. خســتگی کادر درمــان یکــی از مهم تریــن 
ــا جــدی  ــم ب دغدغه هــای فعلــی ماســت، از مــردم می خواهی
ــارزه  ــان را در مب ــتی کادر درم ــیوه نامه های بهداش ــن ش گرفت
بــا کرونــا یــاری کننــد. وی بــا تأکیــد بــر اســتمرار همــکاری 
ــرح  ــرای ط ــیج در اج ــز و بس ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــتان  ــر اس ــال احم ــدی ه ــارکت ج ــلیمانی و مش ــهید س ش
ــتان  ــی اس ــتگاه های اجرای ــئوالن دس ــه، از مس ــن زمین در ای
خواســت کــه اقدامــات و عملکــرد خــود را در امــر مقابلــه بــا 
کرونــا مستندســازی کــرده و بــه اشــکال مختلــف بــه مــردم 

اطاع رســانی کننــد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز هــم در ایــن جلســه 
از فــوت 4 بیمــار مبتــا بــه کرونــا در اســتان در 24 ســاعت 
گذشــته خبــر داد و گفــت: بــر اســاس آمــار روز گذشــته، ۸0 
ــتری  ــتان بس ــتان های اس ــا در بیمارس ــه کرون ــا ب ــار مبت بیم
ــا،  ــا اجــرای محدودیت ه ــص شــدند. ب ــز ترخی ــر نی و ۶0 نف
ــدود  ــرقی از ح ــان ش ــا در آذربایج ــتری های کرون ــداد بس تع
ــه از  ــت ک ــر کاهــش یاف ــه ۵۱۱ نف ــر ب ــک هــزار و ۷00 نف ی
ــژه و ۷۶  ــای وی ــش مراقبت ه ــر در بخ ــداد ۱۸0 نف ــن تع ای
ــل  ــی از عل ــتند. یک ــور هس ــتگاه ونتیات ــر دس ــز زی ــر نی نف
ــوا  ــی ه ــتان ها وارونگ ــتری در بیمارس ــش بس ــده افزای عم
ــر موجــب شــده تعــداد بســتری بیمــاران در  ــن ام اســت. ای
ــه  ــت هم ــه تس ــه نتیج ــه البت ــود ک ــر ش ــه دو براب ــش ری بخ
ایــن افــراد مثبــت نیســت. بــا وجــود اینکــه وضعیــت خــوب 
اســت و پیشــگیری و کنتــرل انجــام شــده ولــی بایــد همچنــان 
ــه طــور متوســط  ــه ب ــه داشــت. روزان ــگاری واهم از عادی ان
حــدود ۷۵0 تســت پی ســی آر و ۱۵0 تســت رپیــد در اســتان 
ــه  ــه ب ــت روزان ــداد تس ــم تع ــار داری ــود، انتظ ــام می ش انج
ــراد  ــام اف ــویم تم ــن ش ــا مطمئ ــد ت ــزار و ۸00 برس ــک ه ی

ــده اند. ــایی ش ــه شناس ــار در جامع ــا و بیم مبت
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آخرین وضعیت کرونایی شهرستان های استان

تفاهم نامه همکاری میان 
اداره کل پدافند غیرعامل 
و نرشیه پیرشفت و مالیات

ــا رویکــرد توانمندســازی، آمــوزش و  تفاهم نامــه همــکاری ب

الگوســازی فرهنگــی در حــوزه پدافنــد غیرعامــل بــه امضــای 

ــد غیرعامــل اســتانداری و  ــرکل پدافن ــی، مدی ــر آقای محمدباق

علــی صفــری، مدیــر مســئول ایــن نشــریه رســید. ایــن تفاهــم 

نامــه بــا توجــه بــه ضــرورت مشــارکت، برقــراری و گســترش 

تعامــات و همــکاری علمــی و آموزشــی بــه منظــور آشــنایی 

ــوزه  ــعه در ح ــای توس ــق برنامه ه ــه و تحق ــوزش جامع ، آم

پدافنــد اقتصــادی منعقــد شــد.

آقایــی در نشســت امضــای ایــن تفاهــم نامــه بــا بیــان اینکــه 

ــدات و  ــوع تهدی ــر و تن ــه تغیی ــا توجــه ب در حــال حاضــر ب

منابــع آن، بایــد روش هــای مقابلــه بــا آن هــا نیــز تغییــر یافتــه 

ــر  ــمنان از ه ــروزه دش ــت: ام ــار داش ــوند، اظه ــه روز ش و ب

ــی  ــادی در پ ــدات اقتص ــه تهدی ــات از جمل ــیله و امکان وس

ــوری اســامی هســتند. ــه نظــام جمه ــه زدن ب ضرب

ــوزش  ــی و آم ــرای معرف ــه فرصــت مناســبی ب ــن تفاهم نام ای

دســتگاه های  در  اقتصــادی(  )حــوزه  غیرعامــل  پدافنــد 

ــا پتانســیل بــاالی ایــن نشــریه می تــوان  اجرایــی بــوده کــه ب

بــا ایــن همــکاری بــه اهــداف مــورد نظــر دســت پیــدا کــرد.

اخبار اداره کل پدافند غیرعامل اخبار اداره کل پدافند غیرعامل

ــه  ــیج محل ــرح بس ــه ط ــنبه در جلس ــتگو روز ش ــار راس علی

ــزود:  ــلیمانی« اف ــم س ــاج قاس ــرح ح ــوان »ط ــا عن ــور ب مح

شهرســتان های آذرشــهر، میانــه، مراغــه، جلفــا، اهــر، ســراب 

ــت  ــه در وضعی و عجــب شــیر هفــت شهرســتانی هســتند ک

ــیر از  ــب ش ــتان عج ــفانه شهرس ــد. متأس ــرار دارن ــی ق نارنج

وضعیــت زرد بــه نارنجــی تبدیــل شــده اســت کــه ضــروری 

اســت در ایــن شهرســتان اقدامــات پیشــگیرانه بیــش از پیــش 

ــز  ــا نی ــرد و وضعیــت شهرســتان جلف ــرار گی مــورد توجــه ق

ــده اســت. ــی مان ــت نارنجــی باق ــان در حال همچن

ــا  ــتان های ب ــرای شهرس ــهری ب ــن ش ــردد بی ــت ت محدودی

ــت  ــا وضعی ــتان های ب ــی در شهرس ــم ول ــت زرد نداری وضعی

ــی  ــال م ــهری اعم ــن ش ــردد بی ــای ت ــی محدودیت ه نارنج

شــود.

بایــد از تجمعــات غیــر ضــروری جلوگیــری کــرد، در 

ــر برگــزاری برخــی  ــی ب برخــی شهرســتان ها گزارشــاتی مبن

ــه  ــود ک ــه می ش ــم ارای ــس ترحی ــون مجال ــم ها همچ مراس

ــد. ــوع ورود کنن ــن موض ــه ای ــد ب ــه ج ــد ب ــداران بای فرمان

ــام  ــه ن ــی ب ــود، مفهوم ــگاری ش ــادی ان ــت ع ــد وضعی نبای

ــدارد و  ــود ن ــته وج ــای سربس ــا در فضاه ــت پروتکل ه رعای

ــرد. ــکل گی ــع ش ــد تجم ــًا نبای ــی اص ــن فضاهای در چنی

راســتگو بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح بســیج محلــه محــور در 

اســتان گفــت: در ایــن طــرح پــس از شناســایی افــراد مثبــت 

ــه  ــت ک ــف اس ــیج موظ ــم بس ــامت، تی ــان س ــط مراقب توس

اطرافیــان فــرد بیمــار و کســانی کــه بــا او در ارتبــاط بوده انــد 

را شناســایی و بــرای تســت بــه مراکــز بهداشــت معرفــی کنند. 

ــز  ــه مرک ــن ب ــده از رفت ــایی ش ــرد شناس ــه ف ــی ک در صورت

بهداشــت خــودداری کنــد ضــروری اســت تســت از فــرد در 

محــل انجــام گیــرد.
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چکیده:
بــا دقــت در رونــد جنگ هــا و حــوادث گذشــته مي تــوان 
دریافــت کــه شــهرهاي بي دفــاع نیــز از گزنــد کشــورهاي 
ــمن  ــات دش ــاج حم ــوده و آم ــان نب ــاوز در ام ــو و متج زورگ
گردیده انــد. در ایــن راســتا بــه لحــاظ حفــظ و صیانــت 
شــهر،  آســیب پذیري  کاهــش  و  انســانی  ســرمایه های  از 
ــش  ــل« نق ــد غیرعام ــیوه هاي »پدافن ــدات و ش ــري تمهی بکارگی
متــرو  ایســتگاه های  مطالعــه  و  بررســی  در  تعیین کننــده ای 
جهــت اســتفاده بــه عنــوان پناهــگاه درشــرایط بحــران و 
ایجــاد شــبکه امــن گســترده و قابــل دسترســي درســطح شــهر 
ــي  ــب، یک ــري مناس ــورت بکارگی ــد و در ص ــا مي نمای را ایف
ــمن  ــات دش ــر تهاجم ــاع در براب ــای دف ــن روش ه از بهینه تری

مي شــود.  محســوب 
تعاریف پایه:

ســامانه قطــار شــهري؛ بــه مجموعــه اي مســتقل از خطــوط ریلي، 
اماکــن، فضاهــاي ســطحي، زیرســطحي، تأسیســات، تجهیزات و 
ماشــین آالت اطــاق می گــردد کــه وظیفــه حمــل و نقــل ریلــي 

مســافران را در شــهر یــا حومــه آن برعهــده دارد. 
ایســتگاه متــرو؛ یکــی از اجــزاء مهــم ســامانه قطارشــهری اســت 
کــه بــه صــورت ســطحي و زیرســطحي )زیــر زمینــي( طراحــي 
ــن و  ــطح زمی ــان س ــاط می ــل ارتب ــوند و مح ــاخته مي ش و س

ــد. ــرو مي باش ــوط مت خط
مقدمه:

ــعه در  ــال توس ــورهاي در ح ــرفته و کش ــورهای پیش ــر کش اکث
جهــان اقــدام بــه توســعه و گســترش انــواع ســامانه هاي حمــل  
ــوان  ــهري بعن ــار ش ــتفاده از قط ــد. اس ــهري نموده ان ــل ش و نق
یکــي از مهمتریــن زیرســاخت هاي صنایــع حمــل و نقــل 
ــه  ــوده و کشــورهای مختلــف بســته ب ــز اهمیــت ب شــهري حائ
نــوع اســتراتژي و ســاختار سیاســي، اجتماعــي و اقتصــادي خود 
ــه  ــامانه مربوط ــترش س ــاخت وگس ــي را از س ــداف گوناگون اه
دنبــال می نماینــد. بــا توجــه بــه نــوع دکتریــن و نگــرش 
ــي ســاختار و  ــون خــود و از طرف ــان پیرام ــه جه ــر کشــور ب ه
موقعیــت جهانــي ، نقــش حفاظــت و تأمیــن امنیــت عمومــی از 
ــال  ــه دنب ــود. ب ــد ب ــف خواه ــهری مختل ــار ش ــامانه هاي قط س
توســعه ایــن صنعــت در بعــد حمــل و نقــل وخدمــات رســاني، 
ــوان  ــه عن ــرو ب ــتگاه های مت ــورها از ایس ــن کش ــیاری از ای بس

پناهگاه هــاي عمومــي بــا هــدف حفــظ، نگهــداري و محافظــت 
ــتگاه ها  ــن ایس ــر ای ــان دیگ ــه بی ــد ب ــتفاده می نماین ــردم اس از م
قــادر بــه محافظــت از افــراد و تأمیــن مایحتــاج ضــروري آن هــا 
بــراي مــدت زمانــی معیــن در شــرایط بحــران مي باشــد. یکــی 
از کاربردهــای مهــم متــرو بــه خصــوص ایســتگاه ها کــه تاکنــون 
در کشــورمان کمتــر بــه آن هــا توجــه شــده، کاربــري پناهگاهــي 
اســت. چــرا کــه افــراد غیرنظامــی در شــرایط بحــران بصــورت 
ــه متــرو پنــاه مي برنــد. در ایــن راســتا بســیاری از  ناخــودآگاه ب
ــه نحــو  ــوده و ب ــه ایــن موضــوع واقــف ب کشــورهاي جهــان ب
چشــم گیري بهره منــد شــده اند. شــرکت متــرو بــه عنــوان 
ــاط  ــس از شــناخت نق ــی پ ــن فضاهای ــی چنی ــردار و متول بهره ب
ــات و  ــظ امکان ــدف حف ــا ه ــامانه، ب ــن س ــوت ای ــف و ق ضع
درشــرایط  بهره بــرداري  خدمات رســاني،  تــوان  افزایــش 
بحــران را مــد نظــر قــرار داده و بدنبــال بومــی کــردن ایــن مهــم 
می باشــد. درایــن راســتا ســعي شــود مطابــق ایســتگاه های 
احــداث شــده در جهــان کــه بــه صــورت چنــد منظــوره کاربری 
دارنــد حتی االمــکان از امکانــات و تجهیــزات ایســتگاه ها بــراي 
اســتفاده از پناهــگاه اســتفاده شــود. ایــن امــر عــاوه بــر کاهــش 
قابــل توجــه هزینه هــاي ســاخت پناهــگاه، موجــب بــاال بــردن 
ضریــب اطمینــان از عملکــرد تجهیــزات متــرو در شــرایط 

ــردد. ــي مي گ بحران
تجارب ساخت مترو در ایران: 

ــته،  ــاله داش ــه اي ۱30 س ــران تاریخچ ــن در ای ــداث راه آه اح
ــن دروازه شــهر  ــا بی ــران توســط بلژیکي ه ــوا در ته ــن ترام اولی
ــن  ــم ای ــد. تعمی ــداث ش ــي )ره( اح ــام خمین ــدان ام ري و می
ــال  ــی در س ــن زیرزمین ــداث راه آه ــت اح ــه جه ــر وتجرب تفک
۱33۷ در ابعــادي جدیــد مطــرح گردیــد. ایــن موضــوع تــا ســال 

ــد.  ــي مان ــه و بررســي باق ــه صــورت مطالع ۱34۷ ب
مهندســي متــرو: در ســامانه قطارشــهری، مســیرها خطــوط یــا به 
صــورت دوایــر متحدالمرکــز )خطــوط کمربنــدی( یــا بصــورت 
ــز  ــر متحدالمرک ــعاعي دوای ــوط ش ــه خط ــا اینک ــعاعي و ی ش
را قطــع مي نماینــد، بعنــوان مثــال در برنامه ریــزي شــبکه 
مســیرهاي متــروي شــهر نیویــورک، هــم مســیرها مــوازي و هــم 
مســیرها شــعاعي منظــور شــده اند. متــروي پاریــس هــم دارای 
سیســتم شــعاعي و سیســتم مرکــزی می باشــد و متــروي لنــدن 

فقــط داراي سیســتم شــعاعي اســت.

اجــزاء و بخش هــای مختلــف متــرو و ماحظــات دفــاع 
غیرعامــل مربوطــه:

متــرو از بخش هــای مختلــف از جملــه تونــل، ایســتگاه و 
فضاهــای داخــل ایســتگاه )ســکوها، ورودی و خروجي هــا، 
ــو و پارگینــگ و... تشــکیل شــده  راهروهــا، راه پله هــا و...(، دپ
ــاع غیرعامــل در طراحــي  اســت کــه الزم اســت ماحظــات دف

ــرد. ــورت پذی ــزاء آن ص ــا و اج بخش ه
ــوده کــه  ــرو ب ــرو یکــی از اجــزاء مهــم مت ــل: تونل هــای مت تون
ــل  ــراد وحم ــد اف ــت و آم ــت رف ــرار دارد، جه ــن ق در زیرزمی
ــازه های  ــن س ــده و از مهمتری ــداث ش ــار اح ــط قط ــواد توس م
زیــر زمینــی شــهری اســت. ایــن ســازه زیــر زمینــی در 
ــت  ــا احــداث دسترســی های مناســب و رعای شــرایط بحــران ب
تمهیــدات پدافنــد غیرعامــل دارای عملکردهــای ثانویــه جهــت 
انتقــال تأسیســات شــهري ماننــد بــرق، آب، مخابــرات و... باشــد 
ــده بیــن مراکــز شــهري را دارد و قابلیــت  ــاط دهن و نقــش ارتب

ــت. ــهر را داراس ــراري ش ــاي اضط خروجي ه
ــر  ــی دیگ ــز یک ــگ نی ــو و پارکین ــش دپ ــگ: بخ ــو و پارکین دپ
ــه  ــار شــهري مي باشــد ک ــامانه قط ــک س ــم ی ــاي مه از بخش ه
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــا زیرســطحی باشــد. ب ــد ســطحی ی می توان
ایــن بخــش از حساســیت زیــادی برخــوردار اســت، در صورتــي 
کــه الزم باشــد اصــول پدافنــد غیرعامــل در ایــن قســمت اجــرا 

گــردد بایــد مــواردي از جملــه:
* احــداث دیــوار حفاظتــي مناســب پیرامــون پارکینــگ و دپــو، 
ــت  ــدار بســته  Day& Light ثاب ــه دوربین هــای م ــز ب مجه
ــش  ــراي پوش ــب ب ــي مناس ــت، بزرگنمای ــه حرک ــاس ب وحس

ــه. ــري منطق تصوی
* استفاده از سنسورهاي اعام سرقت در دپو و پارکینگ.

ــراي مصــارف آتــش نشــاني  ــه مقــدار کافــي ب ــره آب ب * ذخی
)بــا سیســتم آب افشــان اتوماتیــک و دســتي( در محوطــه 

دیوهــا. و  تعمیرگاه هــا  و  پارکینگ هــا 
* ایجاد راه هاي دسترسي اضطراري در پارکینگ ها

ــطح  ــان س ــت می ــي ای اس ــکان ارتباط ــتگاه م ــتگاه ها: ایس ایس
زمیــن و خطــوط متــرو کــه تســهیات و خدمــات را بــه افــراد 
ارائــه مي دهــد. ایســتگاه ها بــه لحــاظ دفاعــي مي بایســت 
امــن در برابــر تهدیــدات )متعــارف وغیرمتعــارف(، دارای عمــق 
ــوره دارای  ــد منظ ــف، چن ــای مختل ــت کاربرده ــب جه مناس
ــت  ــا ظرفی ــافرین ب ــرای مس ــن ب ــي ام ــگاه عموم ــری پناه کارب

ــد. ــوب باش ــي هاي مطل ــب و داراي دسترس مناس
* چنــد منظــوره بــودن فضاهــا و اماکــن داخــل ایســتگاه 
بصورتــي کــه در صــورت وقــوع بحــران قابــل اســتفاده بعنــوان 

ــند. ــگاه باش پناه
* بکارگیــري اصــول ایمنــی در معمــاري داخلــي، جهــت 
افزایــش روحیــه و آرامــش افــراد وپناهجویــان و افزایــش ایمني.
ــت اصــول مهندســي  ــا رعای ــف ب ــاي مختل * اســتفاده از خم ه
بــه منظــور کاهــش آثــار مــوج انفجــار در ورودي و خروجــي. 
* درطــول مســیر هرخــط بجــز در ابتــدا و انتهــای آن، احــداث 
ایســتگاه فرعــی بــا پارکینــگ )جهــت پــارک قطــار آســیب دیــده 
ــی  ــتگاه اصل ــدن ایس ــدود ش ــورت مس ــار در ص ــور قط ــا عب ب
ــه  ــت تخلی ــي جه ــي( اضاف ــه فرع ــی ب ــار )از اصل ــه قط وتخلی
وخالــي کــردن خــط اصلــي در شــرایط بحــران ضــروري اســت.
* داراي ســرویس هاي بهداشــتي )توالــت و حمــام( جهــت 

ــان. پناهجوی
* داراي ذخیره آب و سوخت مورد نیاز.

* داراي ذخیره مواد غذایي ضروري.
* داراي فضاي درمان وفوریت هاي پزشکي.

* دارای سیستم برق اضطراري.
* دارای سیستم تهویه هوای مطبوع. 

*دارای سیستم اعام خطر وخبر.
* داراي سیستم مدار بسته ویدئویی جهت آموزش عمومي 

* داراي اطاق مدیریت کنترل بحران.
* دارای امکان تولید برخي خدمات پشتیبانی دفاع.

* دارای امکان تأمین حداقل غذاي گرم.
انواع ایستگاه ها؛ ایستگاه ها برحسب نوع عملکرد:

الف - ایستگاه هاي مبداء و مقصد )ابتدا و انتهای خط( 
)ایســتگاه هاي  راهــي  بیــن  یــا  فرعــي  ایســتگاه هاي  ب - 

تقاطعــي(. ایســتگاه هاي  و  معمولــي 
»ایســتگاه ها را در محــل تقاطــع دو خــط مي تــوان بــه صــورت 

هــاي T, X و یــا L طراحــي کــرد«.
ــي  ــاي ایســتگاه محســوب م ــي از فضاه ــتگاه: یک ســکوی ایس
ــط و  ــروش بلی ــالن ف ــور از س ــس از عب ــافر پ ــه مس ــود ک ش
ــه و  ــه آنجــا رفت ــه قطــار ب ــرای سوارشــدن ب ــرل ب محوطــه کنت

ــوند. ــار می ش ــر قط ــوار ب ــار س ــس از انتظ پ
ورودي و خروجي ها:

ــرو  ــتگاه هاي مت ــان ایس ــاط می ــا ارتب ــا تنه ورودي و خروجي ه
ــاي  ــزء بخش ه ــن ج ــند. بنابرای ــارج از آن مي باش ــای خ و دنی
کلیــدي و حســاس ســامانه هاي قطــار شــهري و فضاهــاي امــن 
ــزا  ــا از اج ــد. ورودي وخروجي ه ــمار مي رون ــی بش ــر زمین زی
و بخش هــاي ســطحي و زیرســطحي ایســتگاه ها محســوب 
مي شــود کــه آســیب پذیرترین بخــش نســبت بــه دیگــر 
اجــزاء هســتند. در صــورت مســدود شــدن یــا تخریــب آن هــا، 

مقاالت علمیمقاالت علمی

پدافند غیر عامل در ایستگاه های مترو
 تهیه و تنظیم: علیرضا امیرآبادی )کارشناسی ارشد مهندسی عمران(

 )http://tabrizmetro.ir/?PageID = 79  منبع: سازمان قطار شهری تربیز و حومه - 1390(. پژوهش های سازمان
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ــا خطــر مواجــه مي شــود،  ــرو ب عملکــرد کلــي ایســتگاه های مت

ــل در آن لحــاظ شــود: ــذا ضــروري اســت ماحظــات ذی ل
* مکان گزیني صحیح ایستگاه در نقاط مناسب شهري.

ــون  ــاز و محوطه هــاي آزاد در پیرام * برخــورداری از فضــای ب
ایســتگاه

* رعایــت حریــم از هرگونــه محــدوده آوار ســاختمان های 
ــي. پیرامون

ــوان  ــا و عــدم اســتفاده از شیشــه بعن ــودن ورودی ه ــاوم ب * مق
دیــوار و ســقف ورودي و خروجي هــا. اســتفاده از شیشــه 
ــیب پذیري  ــا )آس ــقف ورودي و خروجي ه ــوار و س ــوان دی بعن

وضــع موجــود(
* همگوني وهم شکلي با طرح معماري پیراموني.

* دارا بــودن پیــش فضــاي ورودي جهــت کاهــش ازدحــام در 
ورودي.

* داراي دیوارهــاي محافــظ، مقــاوم و خم هــاي ۹0 درجــه 
ــا. ــه ورودی ه ــار در کلی ــوج انفج ــر م دربراب

* ایجاد چاله انفجار در مدخل ورودي.
* حداقــل داراي دو مســیر ورودي و خروجــي بــراي هــر 

ــتگاه. ایس
* اجتناب از لبه های تیز.
* داراي عائم شب تاب.

* داراي درب ایمن با قابلیت فیلتر کردن هواي ورودي.
ــه و طراحــی  ــن شناســي مهندســي در مطالع ــر زمی ــل مؤث عوام

ــي ــر زمین ــازه هاي زی س
ــل و  ــر تون ــه فعالیت هــاي مهندســي عمــران درحف ــان کلی از می
بــه طــور کلــي فضاهــاي زیــر زمینــي، بیــش از همــه نیــاز بــه 
شناســایی زمیــن دارد. در انتخــاب ویــا بهینه ســازي محــل بــراي 
ــي و  ــي مهندس ــن شناس ــرایط زمی ــازه ها، ش ــه س ــر اینگون حف
ویژگي هــاي ژئوتکنیکــی منطقــه یکــی از عوامــل و پارامترهــاي 
ــر در  ــي مؤث ــن شناس ــل زمی ــود. عوام ــوب مي ش ــي محس اصل
ــي  ــن شناس ــاختارهاي زمی ــامل س ــي ش ــر زمین ــازه های زی س
)چین خوردگي هــا، گســل ها، لــرزه خیــزي و ... ( لیتولــوژي 
و جنــس واحدهــاي زمیــن شناســي ، آب هــاي زیــر زمینــي و... 
ــازه هاي  ــداری س ــري در پای ــش مؤث ــدام نق ــه هرک ــد ک مي باش
ــازه های  ــم در س ــاي مه ــی از پارامتره ــد. یک ــي دارن ــر زمین زی
ــور  ــن بط ــای زمی ــت. الیه ه ــب اس ــرباره مناس ــی س ــر زمین زی
ــد. چنانچــه جنــس تشــکیات  طبیعــی ایجــاد ســرباره می نماین
ــل ســاح هاي  ــد در مقاب ــت مناســب باش ــوبي داراي مقاوم رس

ــد.  ــادي دارن ــرات زی نفــوذي تأثی
تهدیدات و آسیب پذیری های ایستگاه هاي مترو:

ــرار  ــکار ق ــًا آش ــي کام ــط و مکان ــرو در محی ــتگاه های مت ایس
دارنــد بــه همیــن دلیــل داراي آســیب پذیري و خطــرات زیــادی 
ــي در  ــدات دفاع ــري تمهی ــه بکارگی ــاز ب ــن نی ــتند. بنابرای هس
ــایی و  ــلیحاتي و شناس ــدات تس ــد خارجــي )تهدی ــل تهدی مقاب
حفاظتــي امنیتــي( در مقابــل تهدیــد داخلــي )عوامــل وابســته بــه 

ــود. دشــمن(، در حــوزه پدافنــد غیرعامــل خواهــد ب
بررسي تهدیدات داخلي وارده بر ایستگاه های مترو:

مطابــق مطالعــات و بررســی های بعمــل آمــده توســط دانشــگاه 
فلوریــدا و لــس آنجلــس در ســال های ۱۹00 تــا 200۵ میــادي 
ــل و  ــامانه حم ــدات وارده برس ــده تهدی ــردد عم ــاهده مي گ مش
نقــل شــهري از نــوع داخلــی و قطــار شــهري بیشــتر از دیگــر 
ــن  ــه اســت. در بی ــد قرارگرفت ــن تهدی ــرض ای ــامانه ها در مع س
بمب گــذاری  متــرو،  ایســتگاه های  در  داخلــی  تهدیــدات 
ــد وارده  ــوع تهدی ــن ن ــات NBC کمتری ــار وحم ــترین آم بیش

اســت.
آسیب پذیري ذاتي مترو:

متــرو داراي آســیب پذیري ذاتــي زیــادي مي باشــد ایــن آســیب 
پذیری هــا شــامل: خرابــي قطارهــا، خرابــي تأسیســات آب، بــرق 
و تلفــن، ریــزش تونــل، خرابــي ریل هــا، آســیب پذیري در 
سیســتم نــرم افــزاري و شــبکه کامپیوتــری، سیســتم حمــل ونقل 
ــدات  ــدي )تولی ــات کلی ــان، قطع ــاني و متخصص ــروي انس ، نی
داخلــي و وابســتگی ها و...( اســت. وابســتگی تأسیســات متــرو 
ــاط ضعــف آن اســت.  ــه تأسیســات ســطح شــهر یکــی از نق ب
ــات روي  ــه تأسیس ــًا ب ــن و... کام ــرق، آب، تلف ــات ب تأسیس
زمیــن وابســته اســت و درصــورت آســیب دیــدن آنــان )در هــر 
شــرایطی عــادي و بحــران(، کل تأسیســات شــبکه متــرو مختــل 
ــی  ــراري پیش بین ــتم هاي اضط ــت سیس ــه الزم اس ــردد ک می گ

گــردد.
مدیریت بحران در مترو:

بــا توجــه بــه اینکــه متــرو مکاني اســت که دشــمن بدلیــل حجم 
ــه آن آســیب برســاند و  ــد ب ــي مي توان ــه راحت ــاد جمعیــت ب زی
نارضایتــی ایجــاد نمایــد. لــذا بــا عنایــت بــه چنــد منظــوره بودن 
ــاز اســت در زمان هــای بحــران خصوصــًا  ــه پروژه هــا، نی اینگون
بحران هــای نظامــی و شــرایط جنــگ، مدیریــت خــوب و قــوي 
ــز  ــد و نی ــدام نمای ــه اق ــده، فعاالن ــزي ش ــش برنامه ری و از پی
ــود را اداره  ــور خ ــد ام ــکا بتوانن ــود ات ــور خ ــرداران بط بهره ب

کننــد.
اقداماتــی کــه در حــوزه مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل در 
ــرو ضــروري اســت  ــه دفاعــی در ایســتگاه ها وخطــوط مت زمین

اســت صــورت پذیــرد شــامل مــوارد زیــر می باشــد:

* پیش بیني فضاي استقرار مدیریت بحران
ــي و  ــن داخل ــاني ام ــي )اطاع رس ــبکه ارتباط ــی ش * پیش بین

ــرو(. ــا خــارج مت ــاط ب ارتب
برنامه هــاي  تهیــه  رســاني،  امــداد  فضاهــای  پیش بینــی   *

آموزشــي ویــژه شــرایط بحــران جهــت پناهجویــان.
* پیش بینی برنامه هاي مقابله با شرایط بحران.

* انجــام رزمایــش دوره اي بــه منظــور کســب، ارتقــاء و آمادگــی 
الزم.

روش هاي استفاده از ایستگاه های مترو به عنوان پناهگاه: 
ــرباره  ــق س ــي و عم ــرایط پناهگاه ــتگاه دارای ش ــود ایس ۱- خ
مناســب و مقاومــت الزم در برابــر ســاح هاي تخریبــي دشــمن 

را داشــته باشــد.
ــتگاه  ــر از ایس ــق پایین ت ــي در عم ــای پناهگاه ــاد فض  2- ایج
ــا  ــند وی ــده باش ــرا ش ــتگاه ها اج ــه ایس ــرایطی ک ــود در ش موج
بــه جهــت متقاطــع بــودن خطــوط متــرو محدودیت هایــي بــراي 
ــه لحــاظ خدمات رســاني و مســائل  اســتفاده از اعمــاق زمیــن ب
فنــي )زمین شناســي و شــیب خطــوط( امــکان پذیــر نمی باشــد.
ــه  ــد مرتب  3- اســتفاده از زیرزمین هــای امــن ســاختمان های بلن

همجــوار ایســتگاه ها بــا دسترســي از داخــل ایســتگاه متــرو.
توجیــه اقتصــادي اســتفاده از ایســتگاه هاي متــرو بعنــوان 

پناهــگاه:
بدلیــل توســعه شــهرها و افزایــش ترددهــای درون شــهري وعدم 
ــود  ــي وکمب ــهري وگران ــاي درون ش ــعه خیابان ه ــکان توس ام
ــي  ــل ریل ــل ونق ــامانه حم ــري از س ــرورت بهره گی ــن، ض زمی
)متــرو( در شــهرهاي بــزرگ اجتنــاب ناپذیــر اســت و از ســوي 
ــور در  ــهرهاي کش ــه ش ــود علی ــدات موج ــل تهدی ــر بدلی دیگ
شــرایط تهدیــد، ضــرورت احــداث پناهــگاه جهــت شــهروندان 
ــی از  ــه بخش ــت ک ــوب آنس ــذا مطل ــته، ل ــت داش ــیار اهمی بس
ــرو جهــت  ــق مناسب ســازي مت ــه پناهــگاه از طری ــاز شــهر ب نی

ــرد.  اســکان جمعیــت در شــرایط بحــران صــورت پذی
ــک  ــوان ی ــه عن ــرو ب ــتگاه های مت ــازی ایس ــدف از مناسب س ه
محیــط امــن پناهگاهــي، زنــده و فعال بــودن آن هاســت بطوریکه 
همیشــه در آن تــردد صــورت می گیــرد و بــراي مــردم شــناخته 
شــده اســت لــذا بــراي عملکــرد ثانویــه پناهگاهــي و پنــاه دادن 
بــه پناهجویــان و مســافران در شــرایط بحــران مناســب خواهــد 
ــرو،  ــد مت ــد منظــوره مانن ــا طراحــی ســازه هاي امــن چن ــود. ب ب
درکاهــش ســاخت پناهگاه هــاي عمومــي تــک منظــوره صرفــه 
ــری  ــز جلوگی ــا نی ــدن پناهگاه ه ــه مان ــده و از متروک ــي ش جوی

خواهــد شــد.
ــل  ــگاه از قبی ــک پناه ــف ی ــات مختل ــي و ملزوم ــات جنب امکان

نیــروی بــرق )اصلــي واضطــراري(، خطــوط تلفــن، منابــع آب 
آشــامیدني و مــواد غذایــي ذخیــره، ســرویس هاي بهداشــتي و... 
ــي  ــتفاده م ــگ( اس ــح وجن ــام )صل ــام ای ــوده و در تم را دارا ب

شــوند. 
از فضاهــاي چنــد منظــوره در ایــام صلــح جهــت فروشــگاه هاي 
زنجیــره اي، مراکــز درمانــي، خدماتــی، مراکــز تجــاري و درآمــد 
ــوزه  ــودآوري در ح ــر س ــد دیگ ــرد. بع ــتفاده ک ــوان اس زا مي ت
دفــاع نیــز، ســود حاصلــه از افزایــش روحیــه و میــزان حفاظــت 
از جــان مــردم )ســود نامرئــي( خواهــد بــود کــه تأثیرشــگرفي 
در افزایــش مقاومــت ملــي خواهــد داشــت. همچنیــن بــه ایــن 
نکتــه می تــوان اشــاره کــرد کــه چــون متــرو یــک فضــاي آشــنا 
ــناخت  ــت ش ــردن جه ــه ک ــه هزین ــاز ب ــت نی ــردم اس ــرای م ب
مــردم )ماننــد برخــي کشــورهای دیگــر ماننــد ســوئیس( نیســت.

نتایج و ثمرات ایمن سازي بعنوان فضاي امن پناهگاهي: 
گســترش فضاهــاي پناهگاهــي درتمامــي ســطح شــهر، افزایــش 
ایمنــي ســرمایه هاي انســاني و کاهــش خســارات جانــي، 
افزایــش روحیــه شــهروندان در برابــر تهدیــدات دشــمن، امــکان 
ــي در شــرایط تهاجــم  ــاي ضــروري شــهر حت ــداوم فعالیت ه ت
ــمن،  ــات دش ــر تهاجم ــي در براب ــه دفاع ــش بنی ــمن، افزای دش
افزایــش هزینه هــاي تجــاوز نظامــی دشــمن، ایجــاد بازدارندگــي 
دشــمن در نیــل بــه اهــداف خصمانــه خــود، ناکامــي دشــمن در 
دســت یافتــن بــه فشــار بــه غیرنظامیــان، افزایــش قــدرت ملــي 

کشــور.
نتیجه گیري:

ــه  ــي اســت ک ــازه هاي زیرزمین ــه س ــرو از جمل ایســتگاه های مت
ــرداری  ــاد( و بهره ب ــد زی ــر مفی ــي )عم ــدگاري طوالن داراي مان
ــد.  ــردم( می باش ــوم م ــده )عم ــتفاده کنن ــرت اس ــته وکث پیوس
بنابرایــن در طراحــي، احــداث و بهره بــرداري ایســتگاه های 
ــاح  ــرفت س ــب پیش ــه تناس ــت ب ــکان می بایس ــرو حتی االم مت
ــام و  ــاز را انج ــورد نی ــروري و م ــات ض ــمن، اقدام ــاي دش  ه
ــي  ــش فن ــي و دان ــتاوردهاي علم ــن دس ــتفاده از آخری ــا اس ب
ــن  ــم. ای ــي نمائی ــا خنث ــوان دشــمن را کاهــش و ی ــا، ت روز دنی
ــر  ــا اســتفاده از بکارگیــری شــیوه ها و شــاخص های مؤث مهــم ب
ــمن  ــاي دش ــا توانائی ه ــه ب ــرای مقابل ــل ب ــد غیرعام در پدافن
ــن منظــور ضــروري اســت در  ــود. بدی ــد ب ــل انجــام خواه قاب
ــرو و ایســتگاه ها  ــگام مطالعــه و طراحــي شــبکه خطــوط مت هن
وســایر بخش هــاي متــرو، ماحظــات دفــاع غیرعامــل در 
ــاور  ــدی مش ــه های تولی ــه نقش ــه اي ک ــردد، بگون ــال گ آن اعم
واجــد مشــخصات و ماحظــات دفــاع غیرعامــل بــوده و کلیــه 
ــد. ــران باش ــرایط بح ــای ش ــخگوی نیازه ــرو پاس ــات مت احداث

مقاالت علمیمقاالت علمی



1112

شماره ۵2/ دی ماه ۱3۹۹
ماهنامه اداره کل پدافند غیر عامل

مقاالت علمی

زیست فناوری
ــای  ــتفاده از تکنیک ه ــت از اس ــارت اس ــاوری عب ــت فن زیس
و  حیوانــات  گیاهــان،  بهبــود  و  اصــاح  بــرای  علمــی 
میکروارگانیســم های زنــده بــه منظــور افزایــش کیفیــت، کارآیــی 
ــت  ــه زیس ــد ک ــمندان معتقدن ــر. دانش ــه بش ــانی ب و سودرس
ــان  ــف درم ــادی و کش ــلول های بنی ــات س ــاوری در تحقیق فن
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــواع بیماری هــا کمــک شــایانی می نمای ان
ــاوری توانســته بیــش از هــر عامــل دیگــری چهــره  زیســت فن
برخــی از علــوم را متحــول ســازد. علــوم تحــت تأثیــر زیســت 
فنــاوری شــامل مهندســی ژنتیــک، زیســت شناســی، بیوشــیمی، 

ــت. ــاورزی و … اس ــکی، کش پزش
ــت  ــیمی، زیس ــک، بیوش ــون ژنتی ــوم همچ ــن عل ــرفت ای پیش
ــوژی  ــد در بیوتکنول ــای جدی ــرفته افق ه ــرآغاز پیش ــی س شناس
ــتم  ــرن بیس ــاز ق ــت در آغ ــم توانس ــن عل ــه ای ــد بطوریک ش
کشــاورزی و صنعــت را بــه یکدیگــر پیونــد دهد. ادغام بســیاری 

ــای  ــوع کاربرده ــی آن تن ــوژی و در پ ــته ها در بیوتکنول از رش
ایــن رشــته ســبب شــد کــه کلمــه بیوتکنولــوژی تعریــف ثابت و 
مشــخصی نداشــته باشــد و هــر کشــوری بــا توجــه بــه بررســی 
ــاص و در  ــف خ ــور تعری ــوژی در کش ــن تکنول ــت ای وضعی
نهایــت اولویت بنــدی ویــژه ای را در ایــن راســتا انتخــاب کنــد.

امنیت غذایی
ــد و  ــر می باش ــی بش ــای اساس ــه نیازه ــه از جمل ــذا و تغذی غ
ــه  ــردم در مقول ــه م ــرای هم ــب ب ــی و مناس ــذای کاف ــن غ تأمی
ــتمر  ــی مس ــی و توانای ــرد. دسترس ــرار می گی ــی ق ــت غذای امنی
تمــام مــردم در تمــام زمان هــا بــه غــذای کافــی و ســالم شــرط 

شــروع یــک زندگــی ســالم و فعــال اســت.
بــا داشــتن امنیــت غذایــی اســت کــه می تــوان جامعــه ای ســالم 
داشــت تــا بتوانــد فکــر کنــد، اندیشــه داشــته باشــد و در مقابــل 
ــی دوام  ــم فرهنگ ــرم و تهاج ــگ ن ــی و جن ــدات خارج تهدی
ــا ناامنــی غذایــی  ــر واضــح اســت، جامعــه گرســنه ب ــاورد. پ بی

زیست فناوری

تهیه و تنظیم: پویا پورپیغمرب )کارشناس امریه پدافند غیرعامل(
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ــود و  ــد ب ــو خواه ــای زورگ ــلطه قدرت ه ــت س ــه تح همیش
ــد. ــاع کن ــود دف ــای خ ــد از ارزش ه نمی توان
کارکرد و تأثیر زیست فناوری در امنیت غذایی

زیســت فنــاوری در زمینه هــای گوناگــون زندگــی بشــر از جملــه 
ــه  ــتیابی ب ــت دس ــر دارد و جه ــوری مؤث ــی حض ــت غذای امنی
عرضــه باثبــات مــواد غذایــی و تأمیــن امنیــت غذایــی می توانــد 
ــی  ــن الملل ــی و بی ــطح مل ــا در س ــن راهبرده ــی از مهم تری یک
ــاوری در  ــر زیســت فن ــرد و تأثی ــل کارک ــن دلی ــه همی باشــد. ب
امنیــت غذایــی در جهــان حائــز اهمیــت می باشــد و تاش هــای 
ملــی و بیــن المللــی در زمینــه زیســت فنــاوری ضــروری اســت. 
ــک را  ــی ژنتی ــتفاده از مهندس ــاوری اس ــت فن ــداران زیس طرف
ــاورزی و  ــره وری کش ــه و به ــوالت تراریخت ــعه محص در توس
افزایــش امنیــت غذایــی و حرکــت کشــاورزی بــدون وابســتگی 
ــن  ــد. بنابرای ــم می دانن ــیار مه ــیمیایی را بس ــای ش ــه نهاده ه ب
امنیــت غذایــی یــک ضــرورت بــرای هــر فــرد، خانــه، جامعــه 

و ملــت اســت و بــا افزایــش ســرمایه گذاری و اصاحــات 
ــاوری  ــت فن ــد. زیس ــه ای می یاب ــل ماحظ ــود قاب ــی، بهب سیاس
بــرای از بیــن بــردن ســوء تغذیــه و گرســنگی از طریــق تولیــد 

ــادی دارد. ــاوم نقــش زی محصــوالت مق
بیوتکنولوژی کشاورزی یا بیوتکنولوژی سبز

ــود  ــد، بهب ــش تولی ــرد دارد. افزای ــاورزی کارب ــروژه کش در پ
ــه  ــات از جمل ــا و آف ــه بیماری ه ــت ب ــه ای، مقاوم ــت تغذی کیفی

ــت. ــوژی اس ــاخه بیوتکنول ــن ش ــای ای کاربرده
ــی را داده  ــن توانای ــان ای ــه انس ــاورزی ب ــاوری کش ــت فن زیس
اســت تــا بــا الهــام از طبیعــت و بهره گیــری از موجــودات زنــده 
ــد  ــد در بخــش کشــاورزی مانن ــر بســیاری از مشــکات تولی ب
ــوری  ــد ش ــتی مانن ــر زیس ــای غی ــا و تنش ه ــات و بیماری ه آف
و خشــکی فایــق آیــد. هــم کیفیــت محصــول را بهبــود بخشــد 
ــا را  ــن، روی و ویتامین ه ــد آه ــی مانن ــر غذای ــود عناص و کمب
ــه حفــظ طبیعــت و محیــط زیســت  جبــران کنــد و همچنیــن ب
ــرده و  ــک ک ــاک کم ــیمیایی خطرن ــای ش ــموم کوده ــر س از ش
ــات  ــش ضایع ــتی و کاه ــوع زیس ــش تن ــظ، افزای ــب حف موج
ــز  ــان ها را نی ــامت انس ــال س ــن ح ــود و در عی ــاورزی ش کش

ــد. ــن کن ــن و تضمی تأمی
ــار حــوزه  ــی در چه ــه طــور کل ــاوري کشــاورزي ب زیســت فن
تولیــد غــذا، تولیــد زیســت تــوده، جنگل هــا، مراتــع و گیاهــان 
ــی در  ــت امنیــت غذای ــه اهمی ــا توجــه ب ــی نقــش دارد. ب داروی
حــوزه غــذا، زیســت فنــاوري کشــاورزي در حوزه هــاي تولیــد 
گیاهــان تراریختــه ماننــد ذرت، پنبــه، کلــزا، ســویا، برنج وســیب 
ــا،  ــت مهارگره ــد زیس ــتی، تولی ــاي زیس ــد کوده ــی، تولی زمین
ــاي  ــتفاده از روش ه ــا اس ــالم ب ــاء س ــال و نش ــذر، نه ــد ب تولی
ــور  ــن هاي دام، طی ــد واکس ــی، تولی ــت و ریزافزای ــت باف کش
ــان  ــور و آبزی ــوراک دام، طی ــاي خ ــد مکمل ه ــان، تولی و آبزی
ــم  ــاي مه ــخیصی بیماري ه ــاي تش ــد کیت ه ــت تولی و در نهای
ــاي  ــري دارد. حوزه ه ــش مؤث ــان نق ــور و آبزی ــان، دام، طی گیاه
یــاد شــده در مــورد تولیــد نهاده هــاي کشــاورزي و محصــوالت 
کشــاورزي ســالم و باکیفیــت مؤثــر بــوده و بــا نفــوذ آن هــا بــه 
عرصــه کشــاورزي، توســعه چشــم گیري صــورت خواهــد 

گرفــت.
همچنیــن، انــواع واریته هــای گیاهــی پرمحصــوِل مقــاوم در برابر 
آفــات و بیماری هــای گیاهــی و علف هــای هــرز بــدون نیــاز و 
یــا بــا مصــرف بســیار کمتــر ســموم شــیمیایی )کــه بســیاری از 
آن هــا دارای دوز کشــنده باالیــی بــوده و تــا ســال ها در طبیعــت 
ــا خاصیــت کودپذیــری بهتــر  باقــی می مانــد(، تولیــد گیاهــان ب
و قــدرت تولیــد باالتــر عناصــر غذایــِی مهــم مــورد نیــاز انســان 

مقاالت علمی
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ــه  ــاال ب ــی ب ــت انبارمان ــا قابلی ــی ب ــوالت غذای ــد محص و تولی
ــی و  ــک مولکول ــرفته ژنتی ــای پیش ــزار و فناوری ه ــک اب کم
ــن حــوزه  ــردی ای ــای کارب ــه مثال ه ــک از جمل مهندســی ژنتی

علمــی اســت.
راهکارهــای زیســت فنــاوری جهــت امنیــت غذایــی در بخــش 

کشاوزی
یکــی از اولویت هــای مهــم در بخــش کشــاورزی مســئله 
امنیــت غذایــی و بهســازی آن جهــت بهبــود و ســامت 
زندگــی بشــر اســت. ایــن مســئله حفاظــت از محیــط زیســت 
را  بایــد بــه دنبــال داشــته باشــد کــه در در زیــر بــه برخــی از 

ــود. ــاره می ش ــا اش آن ه
راهکارهای زیست فناوری در بخش کشاورزی:

ــد  ــژه مانن ــات وی ــه دارای خصوصی ــای تراریخت • ایجــاد دام ه
ــاد و گوشــت کــم چــرب  تولیــد شــیر زی

• ایجاد گیاهان مقاوم به حشرات و آفات 
• ماهی ها و دام هایی که با سرعت زیاد رشد می کنند

• ایجاد گیاهان مقاوم به بیماری های ویروسی و قارچی 
• ایجاد گیاهان وحیوانات در تولید واکسن و دارو 

• ایجاد گیاهان تحمل کننده علف کش ها 
• ایجاد گیاهان مقاوم به شرایط سخت گرما و شوری 

ــا تمایــات  • ایجــاد گیاهــان دارای ارزش غذایــی بــه ویــژه ب
بهتــر و ...

اهمیت زیست فناوری در توسعه اقتصادی
زیســت فنــاوری مــدرن بــدون تردیــد نقــش اساســی در 
ــا  ــت. ب ــرده اس ــا ک ــان ایف ــورهای جه ــادی کش ــعه اقتص توس
ــه ارزش افــزوده و مزیــت نســبی بــاالی محصــوالت  توجــه ب
و فرآورده هــای حاصــل از زیســت فنــاوری بــه پشــتوانه ایــن 
ــتان  ــتان و پاکس ــن، هندوس ــد فیلیپی ــورهایی مانن ــاوری کش فن
ــه از وارد  ــه تراریخت ــد ذرت و پنب ــی مانن ــا کشــت محصوالت ب
ــده اند.  ــل ش ــده تبدی ــه صادرکنن ــوالت ب ــن محص ــده ای کنن
کشــورهایی ماننــد کوبــا بــه آرژانتیــن بــا ســرمایه گذاری 
ــه عــاوه  ــب و گیاهــان تراریخت ــد داروهــای نوترکی روی تولی
ــا  ــور ب ــل کش ــغلی در داخ ــت ش ــا فرص ــد میلیون ه ــر تولی ب
ــده ای را  ــن محصــوالت رشــد اقتصــادی خیره کنن صــادرات ای

در ســال های اخیــر کســب کرده انــد.
ــه در  ــا کشــت محصــوالت تراریخت ــن مزیت ه ــطه ای ــه واس ب
ــه جــای  جهــان در ســال 20۱3 رکــوردی تاریخــی از خــود ب
گذاشــت و بــا رشــدی بیــش از ۱00 برابــری نســبت بــه ســال 
۱۹۹۵ از ۱,۷ میلیــون هکتــار بــه بیــش از ۱۷۵ میلیــون هکتــار 
در 2۸ کشــور دنیــا رســید. ایــن ســرعت رشــد حیــرت انگیــز 

ــاوری و  ــه زیســت فن ــر کشــت محصــوالت تراریخت ســطح زی
ــورد  ــاوری م ــریع ترین فن ــوان س ــه عن ــک را ب ــی ژنتی مهندس
ــت.  ــرده اس ــل ک ــدرن تبدی ــاورزی م ــخ کش ــرش در تاری پذی
ــه وضــوح حکایــت  ــر کشــت ب ــن توســعه ســریع ســطح زی ای
از موفقیــت محصــوالت تراریختــه در عرصــه مــزارع و شــرایط 
طبیعــی زارعیــن داشــته و در عیــن حــال نشــان دهنــده اســتقبال 

ــن محصــوالت اســت. وســیع کشــاورزان از ای
محصوالت تراریخته

امــروزه در اصــاح نباتــات روش هــای مهندســی ژنتیــک 
جایگزیــن روش هــای قدیمــی و متــداول اصــاح نباتــات ســنتی 
شــده و ابــزار اصلــی در برنامه هــای اصاحــی و بهبــود گیاهــان 
ــوالت  ــم محص ــای مه ــی از ویژگی ه ــت. یک ــده اس ــل ش تبدی
تراریختــه دارا بــودن بیــش از یــک صفــت بهبــود یافتــه اســت 
ــر و  ــات بســیار وقت گی ــا روش هــای ســنتی اصــاح نبات ــه ب ک
پیچیــده اســت. توجــه بــه ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت کــه بــا 
پیشــرفت علــوم ژنتیــک و زیســت شناســی ســلولی و مولکولــی 
و  موجــودات  ســایر  از  ســودمند  ژن هــای  انتقــال  امــکان 
میکروارگانیســم ها بــه گیاهــان و موجــودات هــدف بــه راحتــی 
امــکان پذیــر شــده کــه در اصــاح نباتــات ســنتی بــه هیــچ وجه 
ــای  ــروز انجــام تاقی ه ــه ام ــوری ک ــه ط ــر نیســت ب امکان پذی
ــات  ــال صف ــرای انتق ــف ب ــای مختل ــان گونه ه ــن گیاه دور، بی
مفیــد بــه گونــه ای دیگــر بــه راحتــی امــکان پذیــر شــده اســت. 
ــد پیــش مــاده  ــا قابلیــت تولی ــال برنــج طایــی ب ــوان مث ــه عن ب
ــودک را در  ــزار ک ــان ۵00 ه ــالیانه ج ــد س ــن A می توان ویتامی
سراســر جهــان از خطــر کــوری ناشــی از کمبــود ایــن ویتامیــن 
حیاتــی نجــات دهــد. همچنیــن تولیــد و تجــاری ســازی گوجــه 
ــس از  ــات پ ــزان ضایع ــاال می ــی ب ــان انبارمان ــا راندم ــی ب فرنگ
ــش داده  ــمگیری کاه ــد چش ــول را در ح ــن محص ــت ای برداش
ــای  ــایر حوزه ه ــال در س ــن ح ــاوری در عی ــت فن ــت. زیس اس
علمــی ماننــد پزشــکی و داروســازی، محیــط زیســت، صنعــت و 
معــدن  از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار بــوده و دارای کاربردهای 

ــت. ــم گیری اس ــزوده چش ــراوان و ارزش اف ف
حفاظت از گونه های در حال انقراض

ــر  ــرض خط ــا ارزش و در مع ــای ب ــد حفاظــت از گونه ه در بع
ــیار  ــیل بس ــاوری از پتانس ــت فن ــز زیس ــوری نی ــی و جان گیاه
ــن   ــارز در ای ــای ب ــی از مثال ه ــت. یک ــوردار اس ــی برخ باالی
ــرای  ــورمان ب ــت کش ــط زیس ــگران محی ــاش پژوهش ــه ت زمین
ــن  ــون و سوس ــه واژگ ــی، الل ــگ ایران ــل یوزپلن ــت نس حفاظ
ــا و  ــرای احی ــاش ب ــن ت ــراض و همچنی چلچــراغ از خطــر انق
ــا اســتفاده از روش هــای نویــن  ــدران ب ــر مازن ــی نســل بب بازیاب

مهندســی ژنتیــک  اســت. در ایــن زمینــه از روش هــای کلونینــگ 
ــن  ــلول های بنیادی ــد س ــوماتیک و تولی ــلول های س ــد س و رش

ــرد.  ــام ب ــوان ن می ت
حل مشکل زباله های شهری

ژنتیــک  مهندســی  بــا  و  فنــاوری  زیســت  مــدد  بــه 
میکروارگانیســم های مفیــد و حتــی بــا دســتکاری ژنتیــک 
ــط  ــان و محی ــامت انس ــرای س ــر ب ــم های مض میکروارگانیس
از  ســویه هایی  تولیــد  بــه  موفــق  دانشــمندان  زیســت، 
ــده  ــد ش ــای تولی ــد زباله ه ــه قادرن ــدند ک ــم ها ش میکروارگانیس
در شــهرها و مناطــق صنعتــی را بــه مــواد زیســت تخریب پذیــر 
ــای  ــا فرآورده ه ــد و از آن ه ــل کنن ــت تبدی ــرای طبیع ــد ب و مفی
جانبــی ســودمند بــرای طبیعــت و انســان نیــز اســتحصال کنــد.

تولید سوخت های زیستی
ــوگاز،  ــد بی ــورد تولی ــی در م ــردم مطالب ــیاری از م ــاید بس ش
ــند.  ــنیده باش ــاورزی ش ــی و کش ــماندهای غذای ــول از پس متان
ایــن عرصــه نیــز توســط زیســت فنــاوری و مهندســی ژنتیــک 
متحــول گشــته اســت. زیســت فنــاوری بــا دســت ورزی ژنتیکی 
ژن هــای باکتری هــای عامــل تولیــد ترکیبــات ســوختی، کارایــی 
آن هــا را بــرای تولیــد ســوخت نســبت بــه ســویه های متــداول 
ــه مراتــب بهبــود بخشــیدند. اســتفاده از ســویه های تراریختــه  ب
ــه  ــد ســوخت و کودهــای زیســتی از زبال ــرای تولی باکتری هــا ب
ــت  ــامت و حفاظ ــه س ــا ب ــه تنه ــاورزی، ن ــماندهای کش و پس
ــد  ــک می کن ــدار کم ــعه پای ــتای توس ــت در راس ــط زیس محی
بلکــه بــرای کشــاورزان نیــز دارای ارزش افــزوده فراوانــی اســت 
ــتایی  ــای روس ــتایی و معیشــت خانواده ه ــه اقتصــاد روس ــه ب ک
ــا توجــه بــه اتمــام ســوخت  کمــک شــایان توجهــی می کنــد. ب
هــای فســیلی در آینــده ای نزدیــک و از طــرف دیگــر آلودگــی 
ــد  ــای جدی ــداول راهکاره ــوخت های مت ــل س ــن قبی ــی ای زدای
ــد  ــر می توان ــن و تجدیدپذی ــوخت های جایگزی ــوان س ــه عن ب
ــاد  ــد. در ابع ــتراتژیک باش ــی و اس ــیار حیات ــور بس ــرای کش ب
جهانــی نیــز در ســال های اخیــر ســوخت های تجدیدپذیــر 
جایــگاه ویــژه ای در سیاســت گذاری های انــرژی و اشــتغال 

ــدا کــرده اســت. کشــورهای مختلــف پی
زیست فناوری و توسعه پایدار

زیســت فنــاوری یکــی از محورهای اساســی توســعه در بســیاری 
از کشــورها قلمــداد می شــود. کاربردهــای زیســت فنــاوری بــه 
ــًا تمــام جنبه هــای زندگــی بشــر را  ــه تقریب وســیله ای اســت ک
ــرد  ــه کارب ــاز ب ــزوم نی ــر ل ــن ام ــرار می دهــد. ای ــر ق تحــت تأثی
زیســت فنــاوری جهــت امنیــت غذایــی و تأمیــن مــواد غذایــی 
ــری  ــور بکارگی ــن منظ ــه همی ــازد. ب ــروری می س ــالم را ض س

تکنیک هــای زیســت فنــاوری در بخــش کشــاورزی ماننــد 
تولیــد گیاهــان زراعــی تراریختــه پرمحصــول و مقــاوم، افزایــش 
تولیــد شــیر و گوشــت و ... در ایجــاد مــاده غذایــی بــرای همــه 

ــد. ــر می باش ــان ها مؤث انس
ــتی  ــای زیس ــری فناوری ه ــت بکارگی ــود وضعی ــور بهب ــه منظ ب
در زمینــه امنیــت غذایــی در فراینــد توســعه پایــدار کشــاورزی 

ــود: ــه می ش ــر ارائ ــنهادهای زی پیش
• آمــوزش، ترویــج و فناوری هــای زیســتی ســازگار بــا شــرایط 

ــق مختلف  مناط
ــی،  ــش آگاه ــت افزای ــی جه ــای آموزش ــزاری کارگاه ه • برگ

مهارت هــا و افزایــش تولیــدات کشــاورزی 
• حمایــت ملــی از طرح هــای زیســت فنــاوری جهــت امنیــت 

ــد محصــوالت ســالم توســط دولت هــا  غذایــی و تولی
• کاربــرد تکنیک هــای زیســت فنــاوری بــه روز نمــودن مــورد 

نیــاز در بخــش کشــاورزی و صنعــت و ...
ــع  ــت از مناب ــا طبیع ــازگار ب ــب و س ــه، مناس ــرداری بهین بهره ب
ــرای  ــا ب ــط زیســت، آب و خــاک و ســایر نهاده ه طبیعــی، محی
تولیــد پایــدار، شــرط الزم و ضــروری بــرای ادامــه بقــا انســان و 
ســایر موجــودات بــر روی ایــن کــره خاکــی اســت. هــر اقــدام 
ــه  ــد مواج ــا تهدی ــت را ب ــط زیس ــی محی ــه نوع ــه ب ــان ک انس
ــر روی  ــان ب ــل انس ــا نس ــامت و بق ــه س ــدی علی ــازد تهدی س
زمیــن اســت. بنابرایــن بشــر بایــد تمامــی تــاش خــود را در راه 
حفــظ محیــط زیســت و رفــع خطرهــای آن در راســتای توســعه 
ــدد.  ــکار ببن ــده ب ــل های آین ــرای نس ــع ب ــظ مناب ــدار و حف پای
ــک  ــی ژنتی ــدرن و مهندس ــاوری م ــت فن ــان زیس ــن می در ای
ــد  ــرای تولی ــه انســان ب ــد ب ــد می توان ــزاری کارآم ــوان اب ــه عن ب
پایــدار و رســیدن بــه اهــداف هــزاره در جهــت توســعه پایــدار 

کمــک فراوانــی کنــد.
زیســت فنــاوري کشــاورزي بــا تأمیــن تولیــد نهاده هــاي ســالم 
)کــود، ســم و بــذر( در ابتــداي زنجیــره ارزش می توانــد موجــب 
ــذا،  ــظ ســامت غ ــذا، حف ــد غ ــت تولی ــود کیفی ــش و بهب افزای
ــا  ــذف آالینده ه ــا، ح ــوم نظام ه ــظ ب ــاک، حف ــظ آب و خ حف
ــی  ــر ژنتیک ــتی و ذخای ــوع زیس ــظ تن ــت و حف ــط زیس از محی
ــز  ــی نی ــادي- اجتماع ــر اقتص ــاوري از نظ ــت فن ــود. زیس ش
ــد غــذا، افزایــش  ــر بســزایی در افزایــش بهــره وري در تولی تأثی
اشــتغال، افزایــش تولیــد ناخالــص ملــی، افزایــش درآمــد بخــش 
کشــاورزي و بــه دنبــال آن ورود و مانــدگاري ســرمایه هاي 
انســانی و مالــی در ایــن بخــش، حفــظ منابــع ارزي و در نهایــت 
بهبــود رفــاه اجتماعــی به ویــژه از جنبه هــاي بهداشــت و 

ــد. ــته باش ــد داش ــامتی می توان س

شماره ۵2/ دی ماه ۱3۹۹
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شماره 52/ دی ماه 1399

مهم ترین اخبار و رویدادها مهم ترین اخبار و رویدادها

 آسیب پذیری
Treck TCP/IP افشای دو آسیب پذیری حیاتی در استک

اســتک Treck TCP/IP کــه به طــور خــاص بــرای ســامانه های 
ــه نرم افــزاری ســطح  Embedded طراحــی شــده، یــک کتابخان
 Treck TCP/IP ــتک ــت. از اس ــبک TCP/IP اس ــن و س پایی
در برخــی محصــوالت مــورد اســتفاده در حوزه هایــی همچــون 
کارخانجــات، فنــاوری اطاعــات، مراکــز بهداشــت و درمــان و 

ــه شــده اســت. صنعــت حمل ونقــل بهــره گرفت
محققــان Intel، جزییــات چهــار آســیب پذیری در اســتک 

کردنــد.  منتشــر  عمومــی  به صــورت  را   Treck TCP/IP
ــا درجــه اهمیــت ۹,۸ از ۱0 یکــی از دو  CVE-2020-2۵0۶۶ ب
 Heap-based آســیب پذیری حیاتــی اســت کــه از وجــود بــاگ
ناشــی   Treck HTTP Server در اجــزای   Buffer Overflow

ــادن  ــه از کار افت ــر ب ــد منج ــی از آن می توان ــود. بهره جوی می ش
ــه  ــم ب ــاختن مهاج ــادر س ــا ق ــامانه )Denial of Service( ی س

ــود. ــورت از راه دور ش ــد به ص ــرای ک اج
دیگــر   ،۹,۱ اهمیــت  درجــه  بــا  نیــز   CVE-2020-2۷33۷
ــه دلیــل وجــود اشــکال  آســیب پذیــری »حیاتــی« اســت کــه ب
ــه  ــاز ب ــدون نی ــم را ب Out-of-bounds Write در IPv۶ مهاج
اصالت ســنجی قــادر بــه از کار انداختــن ســامانه از طریــق 

دسترســی شــبکه ای می کنــد.
از  ضعفــی   ۵,۹ اهمیــت  درجــه  بــا   CVE-2020-2۷33۸
 client  DHCPv۶ بخــش  در   Out-of-bounds read نــوع  
در Treck IPv۶ اســت. CVE-2020-2۷33۶ ضعفــی از نــوع                  
ــه از  ــت 3,۷ اســت ک ــه اهمی ــا درج Out-of-bounds Read ب
اعتبارســنجی ناصحیــح ورودی در جــزء IPv۶ ناشــی می شــود. 
آســیب پذیری های مذکــور در نســخه ۶,0.۱.۶۸ و نســخ پــس از 
آن ترمیــم و اصــاح شــده اند. لــذا ارتقــای Treck TCP/IP بــه 

آخریــن نســخه توصیــه می شــود.
ــواره  ــا اعمــال قواعــد دی ــه ب شــرکت Treck پیشــنهاد کــرده ک
آتــش بســته هایی را کــه در ســرآیند HTTP آن هــا مقــدار محتــوا 

بــه طــور ناصحیــح درج شــده اســت پاالیــش کننــد.
بــرای بــه حداقــل رســاندن ریســک بهره جویــی، راهبــران بایــد 
ــق  ــی از طری ــامانه های کنترل ــه س ــد ک ــل کنن ــان حاص اطمین
اینترنــت قابــل دســترس نباشــند، شــبکه ســامانه های کنترلــی و 
ــوده  ــزا ب ــب و کار مج ــبکه کس ــتگاه های از راه دور را از ش دس
ــرار داشــته باشــد و از روش هــای  ــواره آتــش ق و در پشــت دی
امــن همچــون VPN بــرای دسترســی از راه دور اســتفاده شــود.

Citrix بر ضد محصوالت شبکه ای DDoS اجرای حمالت
ــا سوءاســتفاده از DTLS، آن دســته از محصــوالت  مهاجمــان ب
شــبکه ای Application Delivery Controller را کــه پودمــان 
ــرار  ــات DDoS ق ــدف حم ــت ه ــال اس ــا فع EDT در آن ه
 Datagram Transport Layer ــام ــا ن ــی ب ــد. پودمان می دهن
Security پودمانــی اســت کــه هــدف آن امــن کــردن ارتباطــات 
بســتر  در  تأخیــر  بــه  ســرویس های حســاس  و  برنامه هــا 
پایــه پودمــان  Datagram Transport اســت. DTLS بــر 
بــرای  و  شــده  داده  توســعه   Transport Layer Security
جلوگیــری از شــنود و دســتکاری شــدن داده هــا و به طــور کلــی 
به منظــور حفاظــت از محرمانگــی داده هــا طراحــی شــده اســت.
ــرای  ــرکت از اج ــن ش ــتریان ای ــی مش ــاه برخ ــدای دی م از ابت
ــه  ــد ک ــر داده ان ــوع Amplification خب ــات DDoS از ن حم
ــبکه ای  ــتگاه های ش ــا درگاه UDP/443 در دس ــان آن ه در جری
نتیجــه  در  می گیــرد.  قــرار  هــدف    Citrix /NetScaler
 Citrix ADC DTLS ــی ــوان عملیات ــات، ت ــن حم ــرای ای اج
ــد خروجــی اشــغال  ــای بان ــه و به طــور بالقــوه پهن کاهــش یافت

ــر روی  ــه ب ــن حمل ــد ای ــه پیام ــد ک ــر می رس ــه نظ ــود. ب می ش
ارتباطــات بــا پهنــای بانــد محــدود، شــدیدتر باشــد. Citrix در 
ــداد کمــی از  ــه تع ــن حمــات را ب ــه ای ــه خــود دامن توصیه نام
ــه  ــوالت ADC ک ــی محص ــد. تمام ــدود می دان ــتریانش مح مش
  Enlightened Data Transport UDP Protocol در آن هــا
گــزارش  آســیب پذیر  حمــات  ایــن  بــه  اســت  فعــال 
ــان  ــود، مهاجم ــواهد موج ــاس ش ــر اس ــن ب ــده اند. همچنی ش
 Citrix از آســیب پذیری های شــناخته شــده در محصــوالت
در اجــرای ایــن حمــات بهره جویــی نمی کننــد. چنانچــه 
ــل وجــود  ــه دلی ــن حمــات ب ــه اجــرای ای ــود ک مشــخص ش
باگــی در نرم افزارهــای Citrix ممکــن شــده باشــد توصیه نامــه 
دیگــری منتشــر خواهــد شــد. بــه گفتــه Citrix ایــن شــرکت در 
حــال کار بــر روی بهبــود پودمــان DTLS به نحــوی اســت کــه 
ــتریان  ــود. مش ــر ش ــد آن بی اث ــر ض ــی ب ــن حمات ــرای چنی اج
ــدید  ــل تش ــردن DTLS، عام ــال ک ــا غیرفع ــد ب ــر می توانن متأث

ــد.  ــات را از کار بیندازن ــن حم ای

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

موزیــا بــرای رفــع  آســیب پذیری Firefox ،Firefox اندرویــد 
کــرده  منتشــر  امنیتــی  به روزرســانی های   Firefox ESR و 

اســت. 
 CVE-2020-۱۶044 شناســه  بــا  کــه  آســیب پذیری  ایــن 
ــه  ــوده و ب ــی ب ــت بحران ــه اهمی ــود، دارای درج ــری می ش پیگی
نحــوه  برخــورد Firefox بــا کوکی هــای مرورگــر ارتبــاط دارد. 
آســیب پذیری در نســخه  ۸4,0,2 از Firefox، نســخه ۷۸,۶,۱ 
  Firefox for Android و نســخه ۸4,۱,3 از Firefox ESR از
ــرای پلت فرم هــای  ــز ب ــن، گــوگل نی ــع شــده اســت. همچنی رف
ــخه  ــروم نس ــوگل ک ــر گ ــس، مرورگ ــدوز، Mac و لینوک وین
پایــدار ۸۷,0,42۸0,۱4۱ را منتشــر کــرده اســت. در ایــن نســخه 
ــپلویت  ــده اســت. در صــورت اکس ــع ش ــی رف ــص امنیت ۱۶ نق
سیســتم  کنتــرل  می توانــد،  مهاجــم  آســیب پذیری ها  ایــن 
ــا کافیســت  ــع آن ه ــرای رف ــرد. ب ــار بگی ــیب پذیر را در اختی آس

ــد. ــانی نمایی ــود را به روزرس ــر خ ــخه مرورگ نس
چندیــن  امنیتــی،  به روزرســانی های  انتشــار  بــا   NVIDIA
 –  Virtual GPU و   GPU در محصــوالت  را  آســیب پذیری 
بــه اختصــار vGPU – ســاخت ایــن شــرکت ترمیــم و اصــاح 
ــترهای Windows و  ــای GPU )در بس ــرده اســت. راه اندازه ک
Linux( از ۶ مــورد و نرم افزارهــای vGPU از ده مــورد از ایــن 

می پذیرنــد. تأثیــر  ترمیم شــده  آســیب پذیری های 
ــادن  ــه از کار افت ــر ب ــیب پذیری ها منج ــن آس ــتفاده از ای سوءاس
خدمات دهــی ســامانه )Denial of Service(، ترفیــع ســطح 
 Data( تغییــر داده هــا ،)Escalation of Privilege( دسترســی
 )Information Disclosure( و نشــت اطاعات )Tampering

می شــود.
باگ هــای  از  کــدام  هــر  از  موفــق   )Exploit( بهره جویــی 
 Local( امنیتــی مذکــور مســتلزم فراهــم بــودن دسترســی محلــی
ــرق  ــدا از ط ــت در ابت ــم می بایس ــذا مهاج ــت. ل Access( اس
ــد. ــدا کن ــی پی ــی محل ــیب پذیر دسترس ــتگاه آس ــه دس ــر ب دیگ
سوءاســتفاده از یکــی از ایــن آســیب پذیری های ترمیم شــده 
به ســادگی دسترســی مهاجــم را بــه ســطحی باالتــر از آنچــه کــه 
ــد.  ــا می ده ــرده ارتق ــا ک ــه او اعط ــتی ب ــل به درس ــتم عام سیس
بهره جویــی از برخــی دیگــر می توانــد منجــر بــه بــروز اختــال 
ــه  ــاز ب ــی غیرمج ــدن دسترس ــم ش ــا فراه ــرویس دهی ی در س

اطاعــات شــود.
ــتاندارد  ــق اس ــر طب ــیب پذیری ها ب ــن آس ــیت ای ــه حساس درج
 NVIDIA .ــده اســت ــزارش ش ــا ۸.4 گ ــن ۵,3 ت CVSS V۳ بی
بــر اســاس ارزیابی هــای خــود، شــدت ۱۱ مــورد از آن هــا را بــاال 
اعــام کــرده اســت. ایــن ارزیابــی بــر اســاس میانگیــن ریســک 
ــه  ــتم هایی ک ــف از سیس ــه ای مختل ــده از مجموع ــل ش حاص
ایــن راه اندازهــا بــر روی آن هــا نصــب شــده صــورت گرفتــه و 
NVIDIA لزومــًا آن را منطبــق بــا بســتر تمامــی مشــتریان خــود 

نمی دانــد.
چندیــن  امنیتــی،  به روزرســانی های  انتشــار  بــا   QNAP
آســیب پذیری بــا درجــه حساســیت بــاال را در تجهیــزات 
ــم  ــرکت ترمی ــن ش ــبکه )NAS( ای ــه ش ــل ب ــاز متص ذخیره س

ــت. ــرده اس ک
سیســتم های عامــل زیــر کــه در تجهیــزات NAS شــرکت 
مذکــور  آســیب پذیری های  از  می شــوند  اســتفاده   QNAP

می پذیرنــد: تأثیــر 
QES        
QTS        

QuTS hero        
در مجمــوع، ایــن ســازنده تجهیــزات NAS شــش آســیب پذیری 
را در ایــن سیســتم های عامــل مبتنــی FreeBSD، Linux و 

bit ZFS-۱2۸ ترمیــم کــرده اســت.
»تزریــق کــد« )Command Injection(، »تزریــق اســکریپت از 
Hard-( »ــد ــده در ک ــز درج ش ــایت« )XSS( و »رم ــق س طری
ــم  ــیب پذیری های ترمی ــن آس ــه ای coded Password( از جمل

شــده هســتند.
طریــق  از  اســکریپت  »تزریــق  ضعف هــای  از  بهره جویــی 
ــا به صــورت  ــد ت ــادر می کن ــم شــده، مهاجــم را ق ســایت« ترمی
ــد. ــق کن ــیب پذیر تزری ــخ آس ــرب را در نس ــد مخ از راه دور ک
همچنیــن سوءاســتفاده از باگ هــای »تزریــق کــد« نیــز می توانــد 
ــرای  ــم و اج ــی مهاج ــطح دسترس ــع س ــرای ترفی ــتر را ب بس
ــا حتــی در  ــر روی دســتگاه هــک شــده ی فرامیــن دلخــواه او ب

ــد. ــرل سیســتم عامــل فراهــم کن ــن کنت ــرار گرفت ــار ق اختی

ماهنامه اداره کل پدافند غیر عامل
شماره ۵2/ دی 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 زیستی

پدافنــد غیرعامــل همــواره در تکمیــل و افزایــش ظرفیــت 
ــت  ــوده اس ــر ب ــی اجتناب ناپذی ــورها ضرورت ــی کش دفاع
بطوریکــه بــا اجــرای آن می تــوان بخــش عظیمــی از 
منابــع، زیرســاخت ها و به ویــژه انســان ها را از معــرض 

آســیب های جــدی دور ســاخت. 
ــت  ــی بخــش کشــاورزی در امنی ــگاه حیات ــه جای توجــه ب
ــدی در  ــای پدافن ــرای برنامه ه ــتاوردهای اج ــی و دس غذای
ایــن بخــش، روشــن می ســازد کــه نقــش بخش کشــاورزی 
در امنیــت ملــی را بایــد عــاوه  بــر ســهم مهــم آن در اقتصاد 
ــر از معیارهــای معمــول دانســت. ســاح های  کشــور، فرات
ــد  ــارت  زاین ــیار خس ــار و بس ــاح هایی مرگ ب ــتی س زیس
و حیــات و امنیــت جوامــع انســانی، حیوانــی و گیاهــی را 
ــه شــکل  ــژه ب ــون و به وی ــای گوناگ ــکال و روش ه ــه اش ب
بیماری هــای نوظهــور و درمان ناپذیــر به شــدت تهدیــد 

ــوزة  ــل، ح ــد. در مقاب می کنن
ــوازات  ــه م ــز ب ــدی نی پدافن
ــر شــدن  گســترده و پیچیده ت
ــی  ــة علم ــدات، از جنب تهدی
زمینه هــای  در  فنــاوری  و 
تخصصــی متنوعی پیشــرفت 
کــرده اســت. توان تشــخیص 
و واکنــش ســریع در مقابلــه 
بــا ســاح های زیســتی از 
الزم  آماده ســازی  طریــق 
و  تخصصــی  نهادهــای  در 
دانــش  انتقــال  همچنیــن 
جهــت  در  اطاعــات  و 
عمومــی،  فرهنگ ســازی 
از وقــوع تهدیــدات زیســتی 
یــا                      می کنــد  جلوگیـــری 
حداقــل از میزان خســارت ها 
منابــع  انتشــار  می کاهــد. 

ــل بخــش  ــد غیرعام ــی در حــوزة پدافن علمــی و کتاب های
کشــاورزی یکــی از گام هــای الزم و مؤثــر اســت؛ چراکــه 
ضمــن انتقــال دانــش و تجربــة دیگــر کشــورها )بــا ارائــة 
مبانــی نظــری و ســاختار و تشــکیات دفاعــی و الگوهــای 
پاســخ دســتگاه های  بازدارندگــی و  تــوان  کاربــردی(، 
افزایــش  بحران هــا  و  تهدیــدات  قبــال  در  تخصصــی 

می یابــد.
ــا  ــاورزی ب ــاد کش ــل وزارت جه ــد غیرعام ــة پدافن کمیت
انتشــار شــش عنــوان کتــاب در حــوزة پدافنــد زیســتی در 
ســال های گذشــته بــا همــکاری »ســازمان پدافنــد غیرعامــل 
ــا  ــه ایــن مهــم همــت گمــارد و درحال حاضــر ب کشــور« ب
همــکاری ایــن ســازمان مجموعــة جدیــدی از کتاب هــا را 
در موضــوع پدافنــد غیرعامــل حــوزة کشــاورزی و پدافنــد 
ــار  ــت انتش ــه در دس ــف و ترجم ــورت تألی ــتی به ص زیس
دارد. کتــاب حاضــر بــا هدف 
»اقدام هــای  بــا  آشــنایی 
در  دشــمنان  تهدیدآمیــز 
بــا  کشــاورزی  حــوزة 
ــوع  ــای متن ــاب روش ه انتخ
حملــه، آثــار آن در حــوزة 
ــی،  ــامت غذای ــت و س امنی
بخــش  آســیب پذیری های 
کاربردهــای  و  کشــاورزی 
در  غیرعـامـــل  پدافنـــد 
رویارویــی بــا تهدیــدات و 
ــا  ــن بخــش«، ب مخاطــرات ای
ــان و  ــی از مدرس ــاش یک ت
کارشناســان ارشــد پدافنــد 
ــل بخــش کشــاورزی  غیرعام
ــه در  ــت ک ــده اس ــف ش تألی
و  مرتبــط  مراکــز  اختیــار 
ــرد.  ــرار می گی ــدان ق عاقه من

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.

  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


