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ــتاد  ــه س ــن جلس ــدی در چهلمی ــا پورمحم ــر محمدرض دکت
اســتانی مقابلــه بــا کرونــا، اظهــار داشــت: مــوج پنجــم کرونــا 
بــا وجــود اینکــه شــدیدتر از موج هــای قبلــی بــود، در اســتان 
مــا تبدیــل بــه بحــران نشــد کــه دلیــل ایــن امــر، آمادگی هــا 
و مقدماتــی بــود کــه در زمــان مناســب پیش بینــی شــده بــود.
ــل  ــه دلی ــان ب ــه هموطن ــوت روزان ــراز تأســف از ف ــا اب وی ب
ابتــا بــه کرونــا، گفــت: کرونــا امــروز فقــط مســأله بهداشــت 
و درمــان نیســت و همــه بایــد بــرای مقابلــه بــا ایــن بیمــاری 

و بهبــود وضعیــت احســاس مســئولیت کننــد.
ــه  ــرقی هم ــان ش ــه در آذربایج ــان اینک ــا بی ــدی ب پورمحم
ــا در هیــچ مقطعــی از  ــد، افــزود: م ــای کار آمده ان بخش هــا پ
زمــان شــروع ایــن بیمــاری غافل گیــر نشــدیم و بــرای همــه 
ــکات و  ــه مش ــود هم ــا وج ــتیم و ب ــه داش ــامدها برنام پیش
کاســتی ها، کــم کاری و ســهل انگاری در ایــن زمینــه صــورت 

نگرفتــه اســت.
ــت  ــراز رضای ــز اب ــتان نی ــیون در اس ــد واکسیناس وی از رون
ــی در  ــدازه کاف ــه ان ــن ب ــبختانه واکس ــت: خوش ــرد و گف ک
کشــور و اســتان تأمیــن شــده کــه ایــن موضــوع بــرای مــردم 

آرامش بخــش و امیدوارکننــده اســت.
پورمحمــدی همچنیــن از اظهــارات برخــی افــراد و گروه هــا 
ــران  ــن نگ ــق واکس ــب تزری ــه عواق ــبت ب ــردم را نس ــه م ک

ــردم  ــال م ــبختانه اقب ــت: خوش ــرد و گف ــاد ک ــد، انتق می کنن
ــازی های  ــد آگاه س ــت و بای ــوب اس ــن خ ــه واکس ــتان ب اس
الزم صــورت گیــرد تــا مــردم از ایــن بابــت نگرانــی نداشــته 

باشــند.
ــتی  ــیوه نامه های بهداش ــت ش ــدم رعای ــه ع ــان اینک ــا بی وی ب
یــا مخالفــت بــا واکســن، یــک مســأله فــردی نیســت، بلکــه 
ــت  ــر رعای ــزود: تأثی ــد، اف مســئولیت اجتماعــی ایجــاد می کن
کاهــش  در  واکســن  تزریــق  و  بهداشــتی  شــیوه نامه های 
رونــد ابتــا و مــرگ  و میــر ناشــی از کرونــا مشــهود اســت و 

ــود. ــال ش ــل دنب ــر از قب ــأله جدی ت ــن مس ــد ای بای
ــز  ــاد مراک ــه ایج ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
شــبانه روزی واکسیناســیون در تبریــز و برخــی شــهرهای 
ــر  ــهرها خب ــن ش ــبانه در ای ــردد ش ــع ت ــو من ــتان، از لغ اس
ــت  ــزی وزارت بهداش ــا برنامه ری ــم ب ــت: امیدواری داد و گف
فعالیت هــای  کــردن  مشــروط  و  واکســن  درخصــوص 
اجتماعــی بــه تزریــق واکســن، رونــد واکسیناســیون در کشــور 

ــود. ــال ش ــتری دنب ــرعت بیش ــا س ــتان ب و اس
وی همچنیــن تأکیــد کــرد: ظرفیــت الزم بــرای ترزیق واکســن 
ــم شــده و دانشــگاه  ــتان فراه ــف در اس ــای مختل ــه گروه ه ب
علــوم پزشــکی تبریــز در ایــن خصــوص آمــاده همــکاری بــا 
صنایــع و واحدهــای تولیــدی و دســتگاه های اجرایــی اســت.
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مسائل و مشکالت زیست محیطی و ایمنی
 شرکت کلرپارس بررسی شد

جلسه همـاهنـگی 
نکوداشت هفته پدافند 

غیــرعـامـل 
مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل اســتانداری در ایــن جلســه اظهــار 

ــان،  ــاد اطمین ــازی، ایج ــگ س ــردم، فرهن ــازی م ــرد: آگاه س ک

تــاب آوری، ایجــاد تحــرک و انگیــزه در دســتگاه های اداری، 

ارتقــا اعتمــاد بــه نفــس و آمادگــی پاســخ بــه تهدیــدات را از 

اهــداف اصلــی هفتــه نکوداشــت پدافنــد غیرعامــل برشــمرد. 

ــه  ــن اداره کل در هفت ــی گفــت: رســالت ای ــر آقای محمــد باق

پدافنــد غیرعامــل آگاهــی بخشــی بــه مــردم در ایــن عرصــه 

بــا رویکــرد آخریــن متــدد و روش هــای نویــن علمــی اســت. 

ــا  ــه جلســه ب ــتانداری در ادام ــل اس ــد غیرعام ــرکل پدافن مدی

اشــاره بــه شــرایط کشــور از لحــاظ پاندمــی ویــروس کرونــا، 

بــه اســتفاده از شــیوه ها و روش هــای جدیــد اطــاع رســانی 

و آگاهــی بخشــی تأکیــد نمودنــد. 

اگــر قــرار اســت در فضــای مجــازی و دنیــای دیجیتــال کاری 

ــا نــوع آوری همــراه باشــد تــا شــنونده  انجــام دهیــم بایــد ب

و بیننــده داشــته باشــد. فعالیت هــا بایــد تمــام اقشــار جامــع 

را در برگیــرد، هــم در حــوزه عمومــی و هــم در حــوزه 

ــد.  تخصصــی اقدامــات جــدی و اساســی بعمــل آی

ــًا  ــل صرف ــد غیرعام ــوزه پدافن ــی در ح ــی بخش ــه آگاه هزین

هزینــه نیســت بلکــه ســرمایه گــذاری بــرای نســل های بعــدی 

اســت کــه در صــورت وقــوع حادثــه انســان ســاز، خطــرات 

ــد. ــد ش ــر خواه ــم رنگ ت ــر و ک ــی کمت ــی و مال جان

ــران  ــل، ای ــد غیرعام ــت: پدافن ــه گف ــان جلس وی در پای

پایــدار کــه شــعار امســال هفتــه نکوداشــت پدافنــد غیرعامــل 

برنامه ریــزی،  بــا  مگــر  نمی گــردد  محقــق  می باشــد، 

ــم. ــام می دهی ــه انج ــه کاری ک ــم ب ــتن عل ــی و داش هماهنگ

اخبار اداره کل پدافند غیرعامل

ــا  ــه ب ــن جلس ــتانداری در ای ــران اس ــت بح ــرکل مدیری مدی

ــتغال  ــد و اش ــارس در تولی ــرکت کلرپ ــش ش ــه نق ــاره ب اش

اســتان، گفــت: در کنــار بحــث تولیــد، مســأله محیــط زیســت 

و ایمنــی هــم بســیار مهــم اســت و نبایــد مــورد غفلــت واقــع 

شــود. 

ایــن جلســه در جهــت حمایــت از ایــن واحــد تولیــدی اســت 

ــا ایمنــی و رعایــت  و می خواهیــم فعالیت هــای تولیــدی آن ب

الزامــات زیســت محیطی ادامــه یابــد. 

مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل اســتانداری آذربایجــان شــرقی نیــز 

ــازی  ــتای ایمن س ــده در راس ــات انجام ش ــه اقدام ــاره ب ــا اش ب

و مصون ســازی شــرکت کلرپــارس، گفــت: از منظــر پدافنــد 

غیرعامــل اقداماتــی در ایــن شــرکت انجــام شــده، امــا کافــی 

نیســت. 

ــا  ــه ب ــرح مقابل ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــر آقای محمدباق

تهدیــدات شــیمیایی کلرپــارس در حــال تهیــه اســت، افــزود: 

ــرار  ــن شــرکت ق ــار ای ــن طــرح در اختی راهکارهــای الزم ای

می گیــرد.
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مقدمه
ــام  ــه ادغ ــن ب ــزوم پرداخت ــر ل ــمند ب ــهر هوش ــوب ش چارچ
ــرای  ــی ب ــوزش اجتماع ــاوری، آم ــات فن ــاخت ها و خدم زیرس
ــازمانی و  ــود س ــرای بهب ــت ب ــانی، مدیری ــرمایه انس ــت س تقوی
مشــارکت شــهروندان تأکیــد دارد. بنابرایــن شــهر هوشــمند نــه 
تنهــا پــروژه مهندســی اســت، بلکــه برنامــه ای انســانی اســت کــه 
بــه شــدت براســاس رفتارهــای فــردی و سیاســت های عمومــی 
ــه  ــزرگ EIP-SCC در اتحادی ــرکت ب ــت. ش ــده اس ــتوار ش اس
اروپــا اقــدام بــه گــردآوری پروژه هــای در دســت اجــرای شــهر 
هوشــمند کــرده و آن هــا را در قالــب شــش گــروه کــه در ادامــه 

ــت: ــرده اس ــدی ک ــت، طبقه بن ــده اس آورده ش
1- مدل های تجاری، مالی و تدارکات شامل 30 طرح 

2- تمرکز روی شهروندان شامل 61 طرح 
3- زیرســاخت های یکپارچــه و مجتمع هــای پــردازش داده 

ــرح  ــامل 128 ط ش
4- سیاست و مقررات- برنامه ریزی مجتمع شامل 55 طرح 

5- نواحی پایدار و محیط ساخته شده شامل 73 طرح 
6- فعالیت شهری پایدار شامل 81 طرح

همانطــور کــه از آمــار فــوق قابــل درک اســت، شــهر هوشــمند 
مجموعــه ای از طرح هــای مختلــف را در رابطــه بــا تمــام 
ــن  ــی آورد. در ای ــرا در م ــه اج ــهری ب ــی ش ــای زندگ جنبه ه
ــی را  ــی کل ــزار ارزیاب ــری اب ــنهاد بکارگی ــنده پیش ــاب نویس کت
ــام و  ــر ع ــمند از دو منظ ــهر هوش ــرد ش ــنجش عملک ــرای س ب
خــاص ارائــه می دهــد. از منظــر عــام، براســاس مفاهیــم جامــع 
و اســتاندارد شــهر هوشــمند و از منظــر خــاص بــه ایــن دلیــل 
کــه انطبــاق بیشــتری بــا چارچــوب شــهر هوشــمند و تبعیــت از 

ــمند دارد.  ــهر هوش ــرد ش راهب
ــمند و نحــوه اجــرای  ــار شــهرهای هوش ــر رفت ــرای درک بهت ب
ابتکارهــای هوشــمندانه توســط ایــن شــهرها، می تــوان بــه ایــن 
ــازی  ــاد پیاده س ــمند نم ــهر هوش ــه ش ــود ک ــاره نم ــف اش تعری
و اجــرای فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات و فناوری هــای 
ــر،  ــد و مؤث ــدار، کارآم ــات پای ــه خدم ــتیابی ب ــرای دس ــر ب دیگ
زیرســاخت های عمومــی و خصوصــی، بهبــود کیفیــت زندگــی 

ــت. ــهری اس ــای ش ــت محیطی در فض ــار زیس ــش آث و کاه
ــات و  ــه خدم عملکــرد شــهر هوشــمند در ســرمایه گذاری، ارائ
ــراد،  ــر اف ــر ب ــی و تأثی ــه نهای ــا نتیج ــازی ت ــاخت پیاده س زیرس

پنــج  در  محیط زیســت  و  دولتــی  ســازمان های  بنگاه هــا، 
ــد:  ــی می باش ــل ارزیاب ــه قاب مرحل

1- تعریــف زنجیــره ارزش هوشــمند: از طریــق تجزیــه و تحلیل 
ادبیــات، زنجیــره ارزش شــهر هوشــمند طراحــی شــده اســت. از 
ــزی  ــد ارزش: از برنامه ری ــرای تولی ــا ب ــام فعالیت ه ــه تم جمل
ــری  ــر اندازه گی ــج و تأثی ــا نتای ــرمایه گذاری ت ــتراتژیکی و س اس
ــه  ــر مجموع ــارت ب ــرد: نظ ــاخص های عملک ــاب ش 2- انتخ
ــای  ــه فعالیت ه ــه ب ــا توج ــهری، ب ــاخص های ش ــی ش بین الملل
ــن  ــمند بهتری ــهر هوش ــره ارزش ش ــود در زنجی ــف موج مختل

ــت.  ــده اس ــاب ش ــری انتخ ــه اندازه گی مجموع
ــزار ارزیابــی عملکــرد  3- ســاخت داشــبورد هوشــمند: یــک اب
بــه ســادگی لیســتی از شــاخص ها نیســت: صفحــات هوشــمند 
یــک معمــاری چندبعــدی از اندازه گیــری عملکــرد ایجــاد 

می کنــد.
ــا از  ــع آوری داده ه ــمند: جم ــهر هوش ــبورد ش ــرای داش 4- اج
پایــگاه داده هــای مخــزن و شــهری بــرای داشــتن هــر دو رونــد 
ــهر  ــتراتژی ش ــف اس ــاد مختل ــه ابع ــا توجــه ب ــان ب ــه و زم اولی

ــمند. هوش

ــخه  ــات از نس ــترش صفح ــداری: گس ــری و پای 5- مقیاس پذی
ــه مرزهــای گنجانــده  ــا توجــه ب ــه نســخه جامــع، ب آزمایشــی ب

شــده در شــهر هوشــمند
تأثیر فناوری اطاعات در برنامه های پویایی هوشمند

ــرای  ــا ب ــن ابزاره ــی از مهم تری ــل( یک ــل  و نق ــی )حم پویای
حمایــت از عملکــرد منطقــه شــهری اســت. بــا ایــن حــال ایــن 
عامــل باعــث ایجــاد آثــار منفــی گوناگونــی بــر کیفیــت محیــط 
شــهری ماننــد آلودگــی، ترافیــک و اتــاف زمــان بــرای عبــور از 
ــرای  ــای مناســب ب ــی از راهکاره ــن یک ــود. بنابرای ــهر می ش ش
رفــع ایــن مشــکات، بهره بــرداری از سیســتم جابه جایــی 
ــده از  ــی هوشــمند مجموعــه ای پیچی هوشــمند اســت. جابه جای
ــاوری  ــای فن ــر مبن ــد ب ــه می توان ــات اســت ک ــا و اقدام پروژه ه

اطاعــات و ارتباطــات باشــد.
مهم تریــن اهــداف هوشــمندی حمــل  و نقــل عبارتنــد از: کاهش 
ــردم،  ــی م ــش ایمن ــی، افزای ــم ترافیک ــش تراک ــی، کاه آلودگ
ــش  ــال و کاه ــرعت انتق ــود س ــی، بهب ــی صوت ــش آلودگ کاه
هزینه هــای انتقــال. عــاوه بــر عوامــل فــوق، سیســتم های 
ــمند  ــهر هوش ــای ش ــام پارادایم ه ــمند تم ــل هوش ــل  و نق حم
از قبیــل شــهر دیجیتــال، شــهر ســبز و شــهر دانش بنیــان را دارا 

می باشــند.
پیشــنهادهای ارائــه شــده در زمینــه طرح هــای پویایــی هوشــمند 

بــا توجــه بــه ســه جنبــه ارائــه می گردنــد:
1- بازیگــران پویــا و هوشــمند از عوامــل اصلــی اجرا و پیشــبرد 

طرح هــای هوشــمند هســتند
2- اســتفاده و شــدت فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات در 

ابتکارهــای پویایــی هوشــمند
3- اهداف و مزایای اقدامات پویایی هوشمند

ــه شــامل   ــه ذکــر اســت کــه طرح هــای مبتکران همچنیــن الزم ب
ــی و  ــل عموم ــل  و نق ــرکت های حم ــند: ش ــر می باش ــوارد زی م
ــهروندان،  ــی و ش ــرکت های خصوص ــی، ش ــازمان های دولت س
ــه  ــی از هم ــی، ترکیب ــای محل ــی و دولت ه ــازمان های دولت س
ــا یکدیگــر یکپارچــه  ــن بازیگــران ب ــی کــه همــه ای آن هــا زمان
ــل  و  ــه حم ــامانه های یکپارچ ــال، س ــوان مث ــه عن ــوند )ب می ش

.)ITS -ــل هوشــمند نق
وسایل نقلیه: پویایی خصوصی و تجاری

ایــن موضــوع نیازمنــد انجــام ابتکارهایــی توســط شــهروندان و 
ــود  ــای موج ــه ابتکاره ــت. از جمل ــی اس ــرکت های خصوص ش
ــذاری  ــدی و واگ ــای هیبری ــه اســتفاده از خودروه ــن زمین در ای
خــودرو می باشــد. خودروهــای هیبریــدی بــدون نیــاز بــه 
ــل توجهــی از  ــد، باعــث کاهــش قاب توســعه فناوری هــای جدی

پیاده سازی شهر هوشمند
تهیه و تنظیم: حبیب حامدی ماراالنی)کارشناس امریه اداره کل پدافند غیرعامل(
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شماره 60/ شهریور ماه 1400
ــزان آلودگــی هــوا می شــوند. واگــذاری و اشــتراک خــودرو  می
نیــز امــکان رزرو خــودرو، بهره بــرداری و بازگردانــدن خــودرو 
و پرداخــت هزینــه آن را فراهــم می کنــد. در همیــن راســتا 
کاهــش ترافیــک شــهری و کاهــش آلودگــی از نتایــج ایــن طــرح 

می باشــد.

سامانه های حمل و نقل هوشمند
ــرای  ــرفته ب ــای پیش ــمند برنامه ه ــل هوش ــل  و نق ــامانه حم س
اطاعــات  و  داده هــا  پــردازش  ذخیره ســازی،  جمــع آوری، 
و دانــش بــا هــدف برنامه ریــزی، اجــرای آگهــی ارزیابــی 
طرح هــای یکپارچــه و سیاســت های جابه جایــی هوشــمند 

ــد: ــر می باش ــوارد زی ــامل م ــه ش ــت ک اس
1- ســامانه های کنتــرل تقاضــا بــرای دسترســی بــه مناطــق رزرو 
ــی(،  ــگام رانندگ ــت در هن ــکه، GPS، پرداخ ــت س ــده )قیم ش
ــانه های  ــه، 3- نش ــگ یکپارچ ــت پارکین ــامانه های هدای 2- س
متغیــر پیام گیــر صوتــی)Voice Mail System(، 4- کنتــرل 
ــری  ــارت تصوی ــامانه های نظ ــهری)UTC(، 5- س ــک ش ترافی
منطقــه و محیــط  زیســت، 6- ســامانه های  امنیــت  بــرای 
یکپارچــه بــرای مدیریــت تحــرک، 7- ســامانه های جمــع آوری 
ــاط  ــرای ارتب ــات ترافیکــی، 8- ســامانه های کارشــناس ب اطاع

ــع و ... ــردن وقای ــر ک دادن و فیلت
ساختار شهرهای هوشمند و دیجیتال

طــی ســال های اخیــر، جمعیــت شــهرها ســریع تر رشــد 
ــهرها  ــان در ش ــت جه ــر 53% جمعی ــال حاض ــرده و در ح ک
ــال  ــا س ــه ت ــود ک ــی می ش ــن پیش بین ــد. همچنی ــی می کنن زندگ
ــر  ــاد بزرگ ت ــد. ابع ــش یاب ــه 70% افزای ــزان ب ــن می 2050، ای
و بســیار بزرگ تــر شــهرها در سراســر جهــان مشــکات 
ــش از حــد،  ــت بی ــل آلودگــی، جمعی ــی را از قبی ــزرگ مدیریت ب
ــد  ــی خواهن ــی و ... در پ ــواد غذای ــی و م ــع طبیع ــود مناب کمب
داشــت. شــهرها جایــی بــرای زندگــی و محــدوده بزرگــی بــرای 
ــدات و  ــال، تهدی ــن ح ــا ای ــت. ب ــردم اس ــدار م ــات و دی ماق

ــتند: ــر هس ــل ذک ــورد قاب ــن م ــز در ای ــی نی فرصت های
ــود  ــرژی، کمب ــر، مصــرف ان ــی، فق ــک، آلودگ ــدات: ترافی تهدی

ــی ــای اجتماع ــع، نقش ه مناب
فرصت هــا: زندگــی، تحصیــل، کار، فرصت هــای فرهنگــی، 

ــردم ــدار م ــت و دی ــات فراغ اوق
از  بهره گیــری  بــا  شــهرها  آینــده  مختلــف  محورهــای 
ــد  ــمند، رون ــعه هوش ــد توس ــامل رون ــای پیشــرفته ش فناوری ه
توســعه پایــدار و رونــد جامــع می باشــد. رونــد توســعه 
هوشــمند قــادر بــه ایجــاد ارزش اقتصــادی بســیار زیــاد اســت 
کــه مرهــون افــراد آگاه، ماهــر و تجارت پیشــه در جامعــه 

اســت. رونــد توســعه پایــدار از فنــاوری بــرای اجــرای اقتصــاد 
ــل  ــل و نق ــع و حم ــره وری مناب ــن، به ــن پایی ــرف کرب ــا مص ب
پایــدار بهــره می گیــرد. رونــد جامــع نیــز از فنــاوری اطاعــات 
ــرای ایجــاد مشــارکت اجتماعــی،  ــه خصــوص ب و ارتباطــات ب
مشــارکت مدنــی در بحــث سیاســی، آمــوزش عالــی و کیفیــت 

ــرد.  ــره می گی ــات به اطاع
ــرای  ــده ب ــن کنن ــای تعیی ــر مؤلفه ه ــائی بهت ــت شناس در جه
اصلــی  عناصــر  می بایســت  هوشــمند  شــهر  از  پشــتیبانی 
ــار  ــامل چه ــه ش ــم، ک ــر بگیری ــهر را در نظ ــکیل دهنده ش تش
عنصــر منطقــه، زیرســاخت ها، مــردم و دولــت می باشــد. منطقــه 
ــی  ــده حــد و حــدود شــهر و قلمروی ــای بیان کنن ــی جغرافی یعن
کــه شــهر در آن ســاخته شــده اســت. زیرســاخت های شــهری 
نیــز تمــام امکانــات و یــا فناوری هــای پشــتیبان زندگــی شــهری 
ــد ســاختمان های عمومــی و خصوصــی، خیابان هــا، حمــل  مانن
 و نقــل و ســایت های تولیــد و ... را ارائــه می نمایــد. مــردم 
ــن و  ــه شــهروندان ســاکن، شــاغلین، محصلی ــز ب یــک شــهر نی
ــی  ــاق می گــردد. نقــش حاکمیت ــدگان از شــهر ات ــا بازدیدکنن ی
در شــهرها و مدیریــت شــهر و ادارات دولتــی در راســتای 
ــا  ــد. ت ــت می باش ــده دول ــر عه ــز ب ــی نی ــات عموم ــه خدم ارائ
جایــی کــه بــه دولــت مربــوط می شــود، دولــت محلــی حامــی 
اصلــی پروژه هــای شــهر هوشــمند اســت و اکثــراً شــهرداری ها 
نخســتین  حامــی پیشــنهاد دهنــده در اجــرای برنامه هــای شــهری 
ــرای شــهر  ــا دیجیتــال ب ــا برنامه هــای هوشــمند و ی در رابطــه ب
ــاب  ــت از انتخ ــژه در حمای ــه وی ــزی ب ــت مرک ــد. دول بوده ان
شــهر بــرای اجــرای برنامــه شــهر هوشــمند نقــش کلیــدی ایفــا 

می کنــد.
ــی  ــال مبتن ــهر دیجت ــمند، ش ــهر هوش ــم ش ــه مفاهی ــا توجــه ب ب
بــر فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات بــوده و دارای چهــار جنبــه 

ــد: ــر می باش ــوارد زی ــامل م ــی ش اصل
1- انتشــار اطاعــات غنــی و بــه روز شــده در اینترنــت، 
2- اســتفاده از رســانه های اجتماعــی یــا ســایر رســانه های 
ــراری  ــردم و برق ــن م ــاط بی ــراری ارتب ــه منظــور برق ارتباطــی ب
ــات  ــه خدم ــی، 3- ارائ ــان شــهروندان و ادارات دولت گفتگــو می
الکترونیکــی توســط هــر دو ســازمان دولتــی و نهادهــای 
اطاعــات،  دســترس بودن  در   -4 شــرکت ها،  و  خصوصــی 

ــراه ــن هم ــاوری تلف ــل فن ــه دلی ــات ب ــات و خدم ارتباط
شهر هوشمند آمستردام

تجزیــه و تحلیــل شــهر هوشــمند آمســتردام بــرای درک 
ــهر  ــای ش ــمند و راهبرده ــهرهای هوش ــای ش ــر ویژگی ه بهت
ــای  ــای پروژه ه ــه کاره ــت. نمون ــودمند اس ــیار س ــال بس دیجیت

از  ایــن شــهر نشــانگر ترکیبــی هوشــمند  هوشمندســازی 
پروژه هــای هوشــمند و دیجیتــال اســت. آنچــه پروژه هــای 
هوشــمند، دیجیتــال و غیرفنــی را یــه یکدیگــر پیونــد می دهــد، 
ــا  ــت. ب ــهری اس ــای ش ــی در فض ــت زندگ ــود کیفی ــًا بهب صرف
بررســی وب ســایت شــهر هوشــمند آمســتردام، هشــت دســته 
ــی،  ــاخت، جابه جای ــامل زیرس ــهر ش ــن ش ــمند ای ــروژه هوش پ
ــی  ــاد، زندگ ــترده، اقتص ــاز و گس ــای ب ــهری، داده ه ــی ش نواح
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــد. ب ــگاه می باش ــه و آزمایش ــهری، جامع ش
شــواهد تجربــی می تــوان تعریفــی نــو از شــهر هوشــمند ارائــه 
ــن  نمــود کــه شــامل همــه فعالیت هــای هوشــمند باشــد. در ای
ــه  ــت ک ــی اس ــهری کابل ــای ش ــمند، فض ــهر هوش ــف، ش تعری
ــات  ــات و ارتباط ــال، خدم ــای دیجیت ــرای داده ه ــدف آن اج ه
و زیرســاخت های پــاک بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی در 
ــار  ــش آث ــزرگ و کاه ــت ب ــه اینترن ــال ب ــق اتص ــهر از طری ش
زیســت محیطــی می باشــد. بدیــن ترتیــب شــهر دیجیتــال 
زیرمجموعــه ای از شــهر هوشــمند بــوده و یــک بخــش ضــروری 

می باشــد.
شهر هوشمند جنوا

و  نقــاط ضعــف  زمینــه  در  گرفتــه  بررســی های صــورت 
قــوت راهبردهــای هوشمندســازی شــهر جنــوا، نقــش کلیــدی 
ــات هوشــمندانه  شــهرداری در راســتای اجــرای گســترده اقدام
ــان  در داخــل خــود و بهبــود شــرایط در کل منطقــه شــهر را بی
می نمایــد. انجمــن هوشــمند شــهر جنــوا و چهــار ضلــع 
ــل  ــی را در نی ــیار خوب ــرد بس ــازی عملک ــد هوشمندس قدرتمن
ــمند  ــهر هوش ــده از ش ــف ش ــل تعری ــع و کام ــدگاه جام ــه دی ب
ــن  ــر شــده بی ــن همــکاری ذک از خــود برجــای گذاشــته اند. ای
ادارات دولتــی، دانشــگاه و صنعــت، پیشــران های اصلــی در 
انتشــار آگاهــی هوشــمند در آینــده هســتند. مهم تریــن ضعــف 
پــروژه شــهر هوشــمند جنــوا را نیــز می تــوان وابســتگی بیــش  از 
حــد ایــن شــهر بــه بودجــه اتحادیــه اروپــا دانســت کــه باعــث 
کاهــش انعطاف پذیــری ایــن پــروژه و تمرکــز بــر کاهــش 
ــن شــده  ــه دی اکســید کرب ــای زیســت محیطی از جمل آالینده ه
اســت. دیــدگاه اتحادیــه اروپــا از شــهر هوشــمند مبنــای پــروژه 
هوشمندســازی شــهر جنــوا قــرار گرفتــه اســت و می تــوان بــر 
ــا را نیــز درک  ایــن اســاس ایــده شــهر هوشــمند اتحادیــه اروپ
نمــود. بــر ایــن اســاس، شــهر جنــوا بســیار هوشــمند، دیجیتــال 
ــا و  ــر تکنولوژی ه ــی ب ــژه مبتن ــه وی ــه و ب ــه، فناوران چندگان

فناوری هــا، کمــی می باشــد.
مقایسه شهر هوشمند و دیجیتال

قدمــت شــهر دیجیتــال نســبت بــه شــهر هوشــمند بــر اســاس 

ــال  ــهر دیجیت ــد. ش ــر می باش ــه بیش ت ــورت گرفت ــات ص مطالع
بــا ورود اینترنــت معنــا یافتــه و طــی ســالیان ارتقــا پیــدا کــرده 
اســت. شــهر دیجیتــال مقولــه ای اســت کــه در آن مــردم عــاوه 
بــر بهره بــرداری از مزایــای آن، بــه تحقــق ایــن ایــده نیز در شــهر 
ــری  ــدون بهره گی ــال ب ــهر دیجیت ــن ش ــد. بنابرای ــک می کنن کم
ــوده و  ــا ب ــهر بی معن ــی ش ــای دیجیتال ــهروندان از قابلیت ه ش
همچنیــن تحقــق اهــداف ایــن طــرح در گــرو دانــش و توانایــی 

ــد.  ــا می باش ــتفاده از فناوری ه ــهروندان در اس ش
شــهر هوشــمند ســال ها پــس از مفهــوم شــهر دیجیتــال متولــد 
آالینده هــای  کاهــش  راســتای  در  در ســال 2009  و  شــده 
ــش اســتفاده از  ــرژی، افزای ــه ان زیســت محیطــی، مصــرف بهین
انرژی هــای تجدیدپذیــر و افزایــش بهــره وری ســاختمان ها 
ــت  ــا افزایــش جمعی شــکل گرفــت. اهمیــت شــهر هوشــمند ب
شــهرها و مشــکاتی از قبیــل ترافیــک، آلودگــی هــوا و از بیــن 

ــرد. ــدا ک ــش پی ــط زیســت افزای ــن محی رفت
ــه  ــادی ب ــاز زی ــال در شــهر هوشــمند نی برخــاف شــهر دیجیت
فعالیــت شــهروندان نبــوده و مــردم بــه جــای مشــارکت در ایــن 
ــش  ــروژه کاه ــال، پ ــور مث ــه ط ــره می برند.ب ــا از آن به طرح ه
ــورت  ــهرداری ص ــط ش ــهری توس ــای ش ــی اتوبوس ه آلودگ
گرفتــه و شــهروندان از آن بهــره می برنــد. بــا ایــن حــال 
مفهــوم شــهر هوشــمند و دیجیتــال جــدا از هــم نبــوده و دارای 
هم پوشــانی می باشــند. بنابرایــن دیجیتــال شــدن شــهر، در 

ــد. ــی می باش ــازی الزام ــروژه هوشمندس ــرای پ ــتای اج راس
ــه  ــمند ارائ ــهر هوش ــرای ش ــف ب ــه تعری ــوان س ــت می ت درنهای

نمــود:
مفهــوم کوچک تــر: هوشمندســازی، مجموعــه اقداماتــی در 
ــار  راســتای بهبــود کیفیــت زندگــی مــردم از طریــق کاهــش آث
تخریبــی محیط زیســت، مصــرف بهینــه انــرژی و افزایــش 

بهــره وری دســتگاه های حمــل و نقــل اســت.
ــردن  ــی ک ــوم دیجیتال ــا مفه ــمند ب ــهر هوش ــی: ش ــوم میان مفه
فناوری هــای  گســترش  وبیانگــر  خــورده  پیونــد  شــهرها 
ــش  ــات و افزای ــه خدم ــود ارائ ــرای بهب ــهرها ب ــال در ش دیجیت
ــهر اســت. ــده ش ــازمان های اداره کنن ــا س ــهروندان ب ــاط ش ارتب
مفهــوم گســترده تر: شــهر هوشــمند بــا دو تعریــف قبلــی 
کامــل شــده و بیانگــر تمــام ابتکارهــا و راه حل هــای فناورانــه و 
غیرفناورانــه اســت کــه بــا هــدف بهبــود کیفیــت مــردم چــه بــه 
صــورت مســتقیم و بــا افزایــش ســطح رفــاه و ارتباطــات آن هــا 
ــی  ــار تخریب ــش آث ــا کاه ــتقیم و ب ــورت غیرمس ــه ص ــه ب و چ

ــرد. ــام می گی ــت انج ــط زیس ــر محی ــینی ب شهرنش
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مقدمه
ــر  ــان، باالت ــع جه ــودآورترین صنای ــان س ــت دارو در می صنع
ــک  ــًا نزدی ــانه ها و تقریب ــت و گاز، رس ــودرو، نف ــع خ از صنای
ــه مؤسســات بانکــی و ســرمایه ای قــرار گرفتــه اســت. ارزش  ب
بــازار دارو در ســال 2015 میــادی، 1044 میلیــارد دالر و میــزان 
ــغ  ــادی، بال ــال 2016 می ــزی در س ــای تجوی ــروش داروه ف
ــرخ  ــه ن ــر اینک ــا جالب ت ــت ام ــوده اس ــارد دالر ب ــر 780 میلی ب
رشــد بــازار واکســن در دنیــا، تقریبــًا 2 برابــر نــرخ رشــد بــازار 
محصــوالت دارویــی می باشــد. تأثیــر هزینه هــاي مســتقیم 
ــث  ــرح مباح ــل، ط ــاد مل ــر اقتص ــا ب ــتقیم بیماري ه و غیرمس
امنیتــي و دفاعــی ماننــد بیوتروریســم و پدافنــد غیرعامــل، 
ــای  ــي از فناوری ه ــوان یک ــه عن ــن را ب ــد واکس ــاوری تولی فن
ــه  ــه خصــوص ک ــوده ب ــرن حاضــر، مطــرح نم ــردي در ق راهب

ــراي  ــن صنعــت، ســرمایه گذاري کشــور ب ــردي ای ــگاه راهب جای
دســتیابي بــه توانمنــدي تولیــد واکســن )بــه عنــوان صنعتــی بــا 
حاشــیه ســود پاییــن امــا پیشــران توســعه زیســت فنــاوری( را 
ــه  ــگیري« ب ــت »پیش ــفه ارجحی ــد. فلس ــر مي نمای ــه پذی توجی
»درمــان« در نظــام ســامت، اهمیــت تولیــد واکســن هاي بومــي 
بــا هــدف خوداتکایــي صنعتــي را افــزون ســاخته کــه موجــب 
آغــاز حرکت هایــی جــدی کشــور در ایــن عرصــه شــده اســت. 
در ســابقه یکصدســاله کشــور در تولیــد واکســن نیمــه نخســت 
ــه  ــا در نیم ــوده ام ــروغ ب ــن، پرف ــوع واکس ــد 10 ن ــا تولی آن ب
دوم، تنهــا یــک واکســن از طریــق انتقــال تکنولــوژی، در داخــل 
ــی  ــون مســائل فن ــوه رســیده اســت. تاکن ــد انب ــه تولی کشــور ب
ــش  ــن چال ــن ها، از مهم تری ــد واکس ــد تولی ــی در فرآین و دانش
ــوده اســت  هــای مــورد توجــه محققیــن و دســت انــدرکاران ب

امــا ســاز و کارهــای امــروزی، چالش هــای جدیــدی را ایجــاد 
نمــوده کــه توجــه بــه آن هــا ضــروری بــوده و تاکنــون از دیدگاه 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــر م ــت گذاری، کمت سیاس
ــه  ــق ب ــد متعل ــروس جدی ــا وی ــک کرون ــامبر 2019، ی در دس
خانــواده بتــا کرونــا ویــروس ظهــور یافــت. تمامــی بتــا کرونــا 
ــر  ــوده و منحص ــز ب ــر متمای ــه اي از یکدیگ ــه گون ــا ب ویروس ه
ــال 2002  ــاف SARS-COV در س ــر خ ــتند. ب ــرد هس ــه ف ب
ــی را  ــبتًا کم ــیوع نس ــه ش ــال 2012 ک و MERS-COV  در س
ــت  ــد، SARS-COV-2 شــیوع بی ســابقه اي از عفون نشــان دادن
را نشــان داد؛ در نتیجــه ســازمان بهداشــت جهانــی در 11 مــارس 
2020 بــر طبــق بیانیــه اي، عفونــت COVID-19  را بــه عنــوان 

ــرد. ــام ک ــی اع ــري جهان ــک همه گی ی
ــه  ــه ب ــن پتانســیل را دارد ک ــزا، COVID-19 ای ــد آنفلوان همانن

عنــوام یــک عفونــت فصلــی بــروز کنــد. میــزان عفونــت بــاال، 
دوره انکوباســیون طوالنــی، در کنــار عائــم حــاد تــا معتــدل کــه 
بــه وســیله افــراد مختلــف تجربــه شــده اســت، COVID-19 را 
بــه عنــوان یــک بیمــاري تهدیــد کننــده ســامت جامعــه معرفــی 
ــک  ــور ی ــن ظه ــل، محققی ــال قب ــش از 10 س ــت. بی ــرده اس ک
همه گیــري ناشــی از کرونــا ویروس هــا را پیش بینــی کــرده 
ــار  ــک ب ــال ی ــر 10 س ــته، ه ــال گذش ــی 30 س ــد و در ط بودن
کرونــا ویــروس جدیــدی سیســتم بهداشــت عمومــی را تحــت 
تأثیــر قــرار داده اســت، امــا ایــن عفونت هــاي ویروســی خــود 
محــدود شــونده بودنــد. امــا در مــورد SARS-COV-2 تأثیــرات 
بســیار شــدیدتر بــوده و علیرغــم پیش بینی هــاي صــورت 
ــاده  ــا آم ــفانه دنی ــروس، متأس ــن وی ــیوع ای ــورد ش ــه در م گرفت

ــود.  ــده ب ــري نش ــن همه گی ای
ــا  ــد، ب ــن کارآم ــک واکس ــد ی ــی و تولی ــه طراح ــن رابط در ای
 ،COVID-19 توجــه به وجــود ناقلیــن بــدون عامــت بیمــاران
ضــروري و حیاتــی اســت و تنهــا عاملــی اســت کــه منجــر بــه 
برداشــت کامــل محدودیت هــا می شــود. امــا در ایــن راه چالــش 
هایــی وجــود دارد کــه بایــد مــد نظــر قــرار گرفتــه شــود کــه در 
وهلــه اول شــامل طراحــی واکســن، ســاخت ســریع واکســن و 

توزیــع جهانــی آن اســت.
SARS-COV-2 واکسن هاي تولید شده علیه

واکسن هاي غیرفعال و زنده ضعیف شده
)LAVs( واکسن هاي زنده ضعیف شده

ــدف  ــتند. ه ــاري زا هس ــر بیم ــونده غی ــر ش ــده تکثی ــرس زن وی
ــدون  ــق ب ــک دوز تزری ــا ی ــی ب ــی LAVs، ایمنی زای از طراح
 LAVs ــد ــوژي تولی ــه تکنول ایجــاد بیمــاري اســت. از آنجایی ک
ــوان  ــه عن ــن واکســن ها ب ــد شــده اســت، ای در دســترس و تأیی
ــه  ــراي هم ــن ب ــد واکس ــرو در تولی ــاي پیش ــی از کاندیداه یک
 LAVs ،ــال ــن ح ــا ای ــتند. ب ــرح هس ــري COVID-19 مط گی
ــکل  ــه ش ــدن ب ــل ش ــروس، تبدی ــال وی ــون انتق ــی همچ معایب
بیمــاري زا، فعالیــت مجــدد در افــراد بــا سیســتم ایمنــی تضعیف 
ــه در  ــا ویروس هــاي مرتبطــی ک ــی ب ــن نوترکیب شــده و همچنی
ــه خصــوص عفونت هــاي  حــال چرخــش در جامعــه هســتند ب
جدیــدي کــه هنــوز بیماري زایــی آن هــا شــناخته نشــده اســت، 
را دارد. همچنیــن LAVs عمومــًا نیازمنــد زنجیــره انتقــال ســرد 
ــروس و  ــی وی ــت اثربخش ــن خاصی ــن رفت ــز از بی ــت و نی اس
پتانســیل تکثیــر مجــدد ویروس هــا در هنــگام تولیــد واکســن ، 

ــتند.  ــه هس ــن زمین ــم در ای ــیار مه ــاي بس چالش ه

 )IVs( واکسن هاي غیرفعال شده
ویروس هــاي غیرفعــال شــده از طریــق گرمــا، مــواد شــیمیایی و 

مقاالت علمیمقاالت علمی

انواع واکسن های تولیدی علیه کووید-19
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یــا ترکیبــی از هــردو هســتند. ایــن واکســن ها قــادر بــه تکثیــر 
نبــوده و ایمن تــر از LAVs هســتند. امــا بایــد توجــه داشــت کــه 
ــن  ــیتی واکس ــش ایمنوژنس ــبب کاه ــازي، س ــل غیرفعال س عم
شــده و در نهایــت نیازمنــد بــه دوزهــاي تکــراري جهــت 
ــا  ــتند. ب ــدت هس ــی م ــن در طوالن ــی واکس ــش ایمنی زای افزای
ــد،  ــا LAVs دارن ــه ب ــتري در مقایس ــداري بیش ــه IVs  پای اینک

ــره انتقــال ســرد هســتند.  ــد زنجی آن هــا نیازمن
چندیــن واکســن IVs علیــه COVID-19 در حــال تولیــد 
هســتند. نخســتین پــروژه ســاخت واکســن کرونــا در ایــران کــه 
توســط شــرکت داروســازي شــفا آغــاز شــده بــود، در تاریــخ 9 
ــه نخســت  ــب وارد مرحل ــه ســه داوطل ــق ب ــا تزری دي 1399 ب
ــروژه  ــج پ ــی از پن ــن یک ــن واکس ــد. ای ــانی ش ــش انس آزمای
ایرانــی ســاخت واکســن COVID-19 اســت کــه در فهرســت 
ــاخت  ــده اســت. روش س ــت ش ــی بهداشــت ثب ــازمان جهان س
ــرکت  ــاخت ش ــی س ــن چین ــه دو واکس ــبیه ب ــن ش ــن واکس ای

هــاي Sinopharm و Sinavac اســت.

وکتورهاي ویروسی
ــی  ــه اي مهندس ــه گون ــتانداران ب ــاي پس ــدادي از ویروس ه تع
شــده اند کــه بــراي تولیــد واکســن هاي مختلــف مــورد اســتفاده 
قــرار گرفتــه انــد. بــراي COVID-19 چندیــن کاندیــداي 
واکســن در حــال تولیــد اســت کــه در آن از وکتورهــاي 

ــت.   ــده اس ــتفاده ش ــی اس آدنوویروس
اســتفاده از وکتورهــاي آدنوویروســی مزایایــی از قبیــل گرایــش 
بافتــی وســیع و گســترده، خصوصیــت ذاتــی ادجوانتــی و 
مقیــاس پذیــري آن اســت. یکــی از چالش هــا جهــت اســتفاده از 
ــدد، ســطوح  ــای متع ــق گزارش ه ــاي آدنوویروســی طب وکتوره
ــن  ــا ای ــت. ب ــه Ad5 اس ــل، علی ــود از قب ــی موج ــاالي ایمن ب
حــال اســتفاده از ایــن وکتــور همچنــان ادامــه دارد. در ســاخت 
ــور  ــه مشــکات وکت ــه ب ــا توج ــه COVID-19 ب واکســن علی
ــه داراي  ــن ک ــوان جایگزی ــه عن ــور ChAdOx1 ب Ad5، از وکت
ــوان  ــه عن ــتند، ب ــان هس ــده در انس ــاد نش ــل ایج ــی از قب ایمن
زیرســاخت تولیــد واکســن مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. 
ــورد  ــق م ــت تزری ــترازنکا جه ــفورد- آس ــن آکس ــراً واکس اخی

ــه اســت.  ــرار گرفت ــد ق تأیی
ــر  ــا 90 درصــد متغی ــن 62 ت ــن واکســن بی ــزان اثربخشــی ای می
ــه  ــا 8 درج ــن 2 ت ــن بی ــن واکس ــداري ای ــاي نگه ــت. دم اس
ــاه  ــا 6 م ــداري آن ت ــان نگه ــدت زم ــت و م ــانتی گراد اس س
ــودن آن  ــن ارزان ب ــن واکس ــی ای ــاي اصل ــی از مزای ــت. یک اس
ــق  ــت تزری ــده جه ــد ش ــن هاي تأیی ــایر واکس ــه س ــبت ب نس

ــت.  اس

طراحی واکسن بر پایه اسید نوکئیک
ــی  ــن م ــتند؛ بنابرای ــو هس ــاس نان ــا مقی ــی ب ــا اجرام ویروس ه
ــه شــوند.  ــی در نظــر گرفت ــواد طبیع ــو م ــوان نان ــه عن ــد ب توانن
ــه  طبــق ایــن تعریــف LAVs  و IVs و وکتورهــاي ویروســی ب
عنــوان نانومــواد مطــرح هســتند. ذرات نانــو و ویروس هــا 
ــزي اســت  ــان چی ــن هم ــتند و ای ــابه هس ــدازه مش از لحــاظ ان
کــه نقــش نانوتکنولــوژي در تولیــد واکســن و ایجــاد ایمنــی را 

ــت.  ــرده اس ــته تر ک ــیار برجس بس
ویژگی هــاي  ســنتتیک،  چــه  و  طبیعــی  چــه  نانــو،  ذرات 
ســاختاري ویروس هــا را تقلیــد می کننــد کــه ایــن عمــل 
ــکان توســعه  ــوژي و نانوشــیمی ام باعــث می شــود در بیوتکنول
ــد.  ــد واکســن هاي نســل بعــدي را فراهــم کن فناوري هــاي تولی
ــن  ــتقیم پروتئی ــد مس ــراي تولی ــی ب ــاي ژنتیک ــتفاده از کده اس
ــراي  ــده ب ــدوار کنن ــن امی ــک روش جایگزی ــی ی ــاي ویروس ه
ــر دو  ــه صــورت ســنتی اســت. ه ــد واکســن ب طراحــی و تولی
ســاختار اســیدنوکلئیک DNA و mRAN در تولیــد واکســن 

علیــه همه گیــري COVID-19 اســتفاده شــده اند.
دو واکســنی کــه در کشــورهاي غربــی از جملــه آمریــکا و 
ــی  ــه دو کمپان ــوط ب ــد مرب ــت کرده ان ــوز دریاف ــتان مج انگلس
ــر  ــن هاي ه ــتند. واکس Moderna  و Pfizer-BioNTech  هس
ــد  ــا 95 درص ــزان 94 ت ــه می ــه ب ــد ک ــان داده ان ــرکت نش دو ش

مؤثــر بوده انــد. 
ــتر  ــات بیش ــام تحقیق ــان و انج ــرور زم ــه م ــال، ب ــن ح ــا ای ب
اطاعــات جدیدتــري در اختیــار قــرار خواهــد گرفــت. واکســن 
ــاد  ــد ایج ــی 52 درص ــق ایمن ــن تزری ــرکت Pfizer در اولی ش
می کنــد و بعــد از تزریــق دوم ایــن مقــدار بــه 95 درصــد 
ــد در  ــن Pfizer بای ــه واکس ــت ک ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب می رس
دمــاي منفــی 70 درجــه ســانتی گراد نگهــداري شــود کــه نیــاز 

ــی دارد.  ــاي مخصوص ــه فریزره ب
ــن واکســن 5 روز اســت.  ــداري ای ــان نگه ــدت زم ــن م همچنی
در صورتــی کــه واکســن Moderna  را می تــوان در یــک 
ــاي  ــرد )دم ــداري ک ــاه نگه ــک م ــدت ی ــه م ــی ب ــزر معمول فری
منفــی 20 درجــه ســانتی گــراد(. ایــن تفــاوت باعــث می شــود 
ــزان  ــه اثربخشــی یکســان هــر دو واکســن، می ــا توجــه ب ــه ب ک

ــد.  ــتر باش ــن Moderna بیش ــراي واکس ــت ب درخواس
ــه  ــبت ب ــري نس ــداري باالت ــن ها پای ــه DNA واکس ــن ک ــا ای ب
mRNA واکســن ها دارنــد، امــا mRNA در درون ژنــوم وارد 
ــاد  ــش ایج ــد جه ــن مشــکلی از لحــاظ تولی ــوند؛ بنابرای نمی ش
نمی کنــد. عــاوه برایــن نیمــه عمــر، پایــداري و ایمونوژنســیته 
ــراي  ــف ب ــرات مختل ــق تغیی ــوان از طری ــا را می ت mRNA ه

ــرد. ــم ک ــرل و تنظی روي آن، کنت
یکــی از مــوارد اساســی در طراحــی واکســن، انتقــال و تحویــل 
واکســن بــه ســلول هاي سیســتم ایمنــی اســت. در ایــن رابطــه، 
ــده راه حــل  ــه دهن ــو، ارائ ــاوري نان ــر فن ــی ب ــاي میتن رویکرده
هــاي کارآمــد در چالــش تحویــل واکســن بــه جمعیــت ســلولی 
مناســب اســت. در ایــن زمینــه، حامل هــاي نانوســنتتیک شــامل 
بــراي  نانوپارتیکل هــاي مرکــب  لیپوزوم هــاي کاتیونیــک و 
ــلولی  ــاي س ــان غش ــن ها از می ــل DNA واکس ــال و تحوی انتق

ــده اند.  ــتفاده ش اس
ذرات  پایــه  بــر   Moderna کمپانــی  واکســن  زیرســاخت 
عملکــرد  ســبب  کــه  اســت  شــده  طراحــی  نانولیپیــدي 
ــن،  ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــده اس ــت ش ــه عفون ــن علی ــه واکس بهین
نانوامولســیون  قبیــل  از  نانوتکنولــوژي  زیرســاخت هاي 
کاتیونیــک، لیپــوزوم و ذرات پلــی ســاکارید بــراي بهبــود 
پایــداري و تحویــل و انتقــال mRNA واکســن ها بــه کار گرفتــه 

ند. شــده ا

)vaccines Subuni( واکسن هاي زیر واحد
از  قســمت هایی  حــاوي  داراي  واحــد  زیــر  واکســن هاي 
ترکیبــات ســاختاري در SARS-COV-2 هســتند کــه می توانــد 
ــده اي در  ــت کنن ــی محافظ ــخ ایمن ــت پاس ــراه ادجوان ــه هم ب
میزبــان ایجــاد کنــد. عــاوه بــر ایــن، واکســن هاي زیــر واحــد 
را می تــوان از ذرات نانوپروتئینــی یــا ذرات شــبه ویــروس  

ــرد.  ــاد ک )VLPs( ایج
واکســن هاي VLP بــا سیســتم هاي بیانــی نوترکیــب تولیــد 
ــد  ــکان پیون ــک ام ــی ژنتی ــاي مهندس ــتفاده از روش ه ــا اس و ب
لیگاندهــا و سیســتم هاي تعدیــل کننــده ایمنــی را در ایــن 
واکســن ها ایجــاد کــرد. هــر دو نانوپارتیکل هــاي پروتئینــی 
ــداره  ــا ان ــدار ب ــی پای خــود تجمــع شــونده و VLP هــا ترکیبات
ــق  ــاال از طری ــاس ب ــا مقی ــد ب ــکان تولی ــاوه ام ــه ع مشــابه و ب

ــتند. ــی هس ــاي مولکول ــا روش ه ــیون و ی فرمانتاس

واکسن هاي پپتیدي
ــت.  ــی آن اس ــن ایمن ــی واکس ــراي طراح ــه ب ــن نکت مهمتری
ــه کل  ــده اند ک ــی ش ــه اي طراح ــه گون ــن ها ب ــیاري از واکس بس
ســاختار پروتئیــن مــورد نظــر، در ســاخت واکســن بــکار گرفتــه 
  S شــده اند. بــه عنــوان مثــال، اســتفاده از طــول کامــل پروتئیــن
ــر  ــه منج ــود ک ــاختار خ ــف در س ــاي مختل ــاوي اپی توپ ه ح
بــه تولیــد طیــف وســیعی از پاســخ هاي ایمنــی ســلولی و آنتــی 

ــده واکســن می شــود. ــت کنن ــرد دریاف ــادي در ف ب

واکســن ها  از  شــکل  ســاده ترین  پپتیــدي  واکســن هاي 
ــیار  ــده و بس ــد ش ــی و تأیی ــادگی طراح ــه س ــه ب ــتند ک هس
ــه  ــد ب ــدي می توانن ــن هاي پپتی ــوند. واکس ــد می ش ــریع تولی س
ــک  ــا ی ــت و ی ــراه ادجوان ــه هم ــا ب ــی از پپتیده صــورت ترکیب
حامــل ســاخته شــده از نانــو باشــند و همچنیــن واکســن اســید 

ــد.  ــا باش ــده پپتیده ــد کنن ــک ک نوکلئی
چندیــن واکســن پپتیــدي و نیــز نانوپارتیکل هــاي پپتیــدي 
موفــق علیــه بیماري هــاي ویروســی، مزمــن و ســرطانی طراحــی 
شــده انــد کــه ایــن خــود هدفــی، جهــت طراحــی ایــن گــروه 
ــاي  ــاوي اپی توپ ه ــه ح ــه COVID-19 ک ــا علی ــن ه از واکس

ــده اســت. ــتند، ش ــلول هاي B و T هس ــده س ــک  کنن تحری
ــام  ــال انج ــان در ح ــن همچن ــاخت واکس ــت س ــا جه تاش ه
ــه  ــن را ب ــدود 64 واکس ــن ح ــه، محققی ــه گونه اي ک ــت. ب اس
ــن  ــانده اند، 19 واکس ــان رس ــی در انس ــی بالین ــه کارآزمای مرحل
بــه مرحلــه نهایــی تســت رســیده اســت و حــدود 85 واکســن 
هــم در دســت بررســی اثــر بخشــی آن هــا در حیوانــات اســت. 
برخــی از کشــورها هــم بــه مرحلــه ســاخت و تولیــد واکســن 
ــه  ــامبر 2020 ب ــاه دس ــن ها در م ــی از واکس ــیده اند و برخ رس
ــه  ــریع هم ــور س ــت. ظه ــیده اس ــانی رس ــق انس ــه تزری مرحل
ــی  ــه پیچیدگ ــه ب ــا توج ــا را ب ــري COVID-19  نگرانی ه گی
ــن،  ــع واکس ــاخت و توزی ــی در س ــص اساس ــروس و نواق وی

ــت. ــش داده اس افزای
ــود،  ــد ش ــر تولی ــن مؤث ــک واکس ــه ی ــی ک ــر زمان ــی اگ حت
ــد در  ــه، فرموالســیون مناســب و تولی ــی همچــون هزین تمهیدات
مقیــاس بــاال، بایــد در نظــر گرفتــه شــود. توزیــع جهانــی یــک 
ــد یکــی دیگــر از  واکســن توانمنــد علیــه COVID-19 می توان
ــی  ــد. هنگام ــروس باش ــی در پیشــگیري از وی مشــکات اساس
کــه تقاضــا بیــش از عرضــه باشــد، کشــورهاي در حــال توســعه 
ــت  ــار دریاف ــري در انتظ ــان طوالنی ت ــدت زم ــت م ــن اس ممک

ــند.  واکســن باش
ــاوري  ــب و فن ــاخت هاي مناس ــردن زیرس ــم ک ــن، فراه بنابرای
ــري  ــعه ام ــال توس ــورهاي در ح ــراي کش ــن ب ــاخت واکس س
ضــروري و حیاتــی اســت. امــا بایــد توجــه داشــت کــه 
ــه  ــل فاصل ــی، از قبی ــات شــده بهداشــت عموم ــاي اثب راهکاره
گیــري اجتماعــی، غربالگــري بیمــاران و تشــخیص ســریع 
عفونــت و همچنیــن قرنطینــه خانگــی قبــل از ســاخت و تولیــد 
یــک واکســن کارآمــد بــراي کاهــش عفونــت را بایــد در نظــر 

ــت. داش
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مهم ترین اخبار و رویدادها مهم ترین اخبار و رویدادها

 آسیب پذیری
آسیب پذیری اجرای کد از راه دور در مؤلفه MSHTML اینترنت اکسپلورر

اخیــراً یــک نقــص امنیتــی در مؤلفــه MSHTML مربــوط بــه اینترنــت 
اکســپلورر )IE( در وینــدوز 10 و بســیاری از نســخه های وینــدوز 
ــا شناســه  ــرم ب ــن  آســیب پذیری روزصف ــت شــده اســت. ای ســرور یاف
CVE-2021-40444 شــناخته شــده و دارای شــدت 8.8 از 10 اســت. 
مهاجــم بــا بهره بــرداری از ایــن آســیب پذیری قــادر اســت کــد دلخــواه 

ــد. ــرا نمای ــیب پذیر اج ــتم آس ــود را در سیس خ
الزم بــه ذکــر اســت ایــن آســیب پذیری تحــت بهره بــرداری فعــال قــرار 
ــن حمــات  ــد از آن اســتفاده می شــود. ای داشــته و در حمــات هدفمن
بــا اســتفاده از کنترل هــای مخــرب ActiveX موجــود در فایل هــای 
ــا  ــن کنترل ه ــه ای ــرد ک ــورت می گی ــس ص ــافت آفی ــوده مایکروس آل
ــور  ــای مذک ــد. فایل ه ــم می کنن ــواه را فراه ــد دلخ ــرای ک ــکان اج ام
ــد  ــل ارســال می شــوند و مهاجــم بای توســط پیوســت های مخــرب ایمی

ــد. ــب ده ــای مخــرب فری ــردن فایل ه ــاز ک ــور ب ــه منظ ــان را ب قربانی
در صــورت غیرفعــال بــودن گزینــه Protected View یــا مشــاهده فایــل 
ــپلورر،  ــت اکس ــل در اینترن ــش فای ــش نمای ــه پی ــق گزین ــس از طری آفی
ــود. ــد ب ــرداری خواه ــل بهره ب ــیب پذیری CVE-2021-40444 قاب آس

آســیب پذیری  ایــن  بــرای  در حــال حاضــر هیچ گونــه وصلــه ای 
منتشــر نشــده امــا کاربــران می تواننــد بــا غیرفعــال کــردن نصــب کلیــه 
ــودن  ــاز نم ــن ب ــپلورر و همچنی ــت اکس ــای ActiveX در اینترن کنترل ه
 Application یــا   Protected View حالــت  در  آفیــس  فایل هــای 
Guard for Office مخاطــرات مربــوط بــه آن را کاهــش دهنــد. 
ــا  ــش فایل ه ــش نمای راه حــل منتشــر شــده توســط مایکروســافت از پی

ــد. ــری می کن ــز جلوگی ــپلورر نی ــت اکس در اینترن

هشدار مایکروسافت در خصوص یک آسیب پذیری روز صفر
مایکروســافت بــه حماتــی اشــاره کــرده کــه به واســطه 
بــر   MSHTML در  موجــود  آســیب پذیری  از  سوءاســتفاده 

می گذارنــد.  تأثیــر   Windows سیســتم عامل 
ــوع  ــه CVE-2021-40444 از ن ــا شناس ــی ب ــف امنیت ــن ضع ای

ــم« اســت.  ــت »مه ــه اهمی ــر« و دارای درج »روز - صف
ــا نــام Trident نیــز شــناخته می شــود، یــک  MSHTML کــه ب
ــرای  ــافت ب ــط مایکروس ــه توس ــت ک ــزاری اس ــه نرم اف مؤلف
برنامه هــای بی شــماری در Windows از جملــه مرورگرهــا 
امنیتــی  از ضعــف  می توانــد  مهاجــم  اســت.  توســعه یافته 
موجــود در MSHTML بــرای »اجــرای کــد از راه دور« در 
نســخه های مختلــف سیســتم عامل Windows سوءاســتفاده 
کنــد. مهاجــم در ایــن روش معمــوالً یــک ســند Office بــرای 
ــند  ــه س ــد ک ــد می کن ــر را متقاع ــرده و کارب ــال ک ــر ارس کارب
ــر از  ــر کارب ــرل مرورگ ــا کنت ــپس ب ــد. س ــاز کن ــرب را ب مخ
طریــق ایجــاد یــک کنتــرل مخــرب ActiveX، از آســیب پذیری 

موجــود در MSHTML، سوءاســتفاده می کنــد. 
ــتگاه  ــر روی دس ــر ب ــی کارب ــطح دسترس ــه س ــی ک در صورت
ــن  ــتفاده از ای ــرات مخــرب سوءاس ــد، اث Administrator نباش

ــر خواهــد بــود. ــب بســیار کمت آســیب پذیری به مرات
ایــن  مقاوم ســازی  بــرای  موقتــی  راهــکار  مایکروســافت 
ــتفاده  ــبختانه سوءاس ــت. خوش ــرده اس ــه ک ــیب   پذیری ارائ آس
ــر دارد.  ــت کارب ــل و دخال ــه تعام ــاز ب ــیب پذیری نی ــن آس از ای

درعین حــال اعمــال راهــکار پیشــنهادی مایکروســافت بــر روی 
ــدان معناســت  ــن ب ــود. ای ــر خواهــد ب تمامــی دســتگاه ها زمان ب
کــه مهاجمــان فرصــت کافــی بــرای بهره جویــی از ایــن ضعــف 

ــد داشــت. ــی خواهن امنیت
ــت به صــورت  ــزار Office پیش فــرض، اســناد را در اینترن نرم اف
ــاز  ــا Application Guard for Office ب Protected View ی
می کنــد کــه هــر دو از اجــرای حمــات فعلــی نیــز جلوگیــری 
ــف  ــن ضع ــرب ای ــرات مخ ــش اث ــرای کاه ــا ب ــد. ام می کنن
ــای  ــه نصــب کنترل ه ــرده ک ــنهاد ک ــافت پیش ــی، مایکروس امنیت

ActiveX در مرورگــر غیرفعــال شــود.
ــی در  ــد تغییرات ــی، بای ــن راهــکار موقــت امنیت ــرای اعمــال ای ب
ــال  ــای ActiveX غیرفع ــب کنترل ه ــا نص ــال ت ــتری اعم رجیس
شــود. بــا اعمــال ایــن راهــکار، کنترل هــای ActiveX کــه 
ــه  ــن ب ــا از ای ــوند، ام ــرا می ش ــان اج ــده همچن ــًا نصــب ش قب
 ActiveX ــای ــتری، کنترل ه ــرات در رجیس ــن تغیی ــا ای ــد ب بع
 Registry ــود. اگــر تنظیمــات جدیــد قابــل نصــب نخواهنــد ب
Editor به صــورت نادرســت اعمــال شــود، ممکــن اســت 
منجــر بــه مشــکات جــدی شــود و کاربــر را مجبــور بــه نصــب 
ــًا  ــیب پذیری قب ــن آس ــه ای ــد. ازآنجاک مجــدد سیســتم عامل کن
ــران  ــود راهب ــه می ش ــه، توصی ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد سوءاس م
ــنهادی  ــکار پیش ــال راه ــه اعم ــبت ب ــرع وقت نس ــی دراس امنیت

ــد. ــدام کنن ــافت اق مایکروس

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

یــک  خــود،  اخیــر  به روزرســانی  در  سیســکو  شــرکت 
ایــن  اســت.  کــرده  وصلــه  را  بحرانــی  آســیب پذیری 
ــدت 9.8 از 10  ــیب پذیری )CVE-2021-34746( دارای ش  آس

نرم افــزار و  اســت 
   Enterprise Network Function Virtualization Infrastructure-

NFVIS- را تحــت تأثیــر خــود قــرار می دهــد. مهاجــم بــا 

ــراز  ــه دور زدن اح ــادر ب ــیب پذیری ق ــن آس ــرداری از ای بهره ب
 admin ــی ــا دسترس ــیب پذیر ب ــتگاه آس ــه دس ــت، ورود ب هوی
ــود.  ــد ب ــی خواه ــتگاه قربان ــرل دس ــن کنت ــت گرفت ــه دس و ب
ــش  ــت کاه ــی جه ــه روش موقت ــه هیچ گون ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــران  ــه کارب ــده، ب ــر نش ــیب پذیری منتش ــن آس ــرات ای مخاط
ــر  ــانی های منتش ــریع تر به روزرس ــه س ــود هرچ ــه می ش توصی

ــد. ــال نماین شــده را در سیســتم خــود اعم

ــه  ــور وصل ــه منظ ــانی هایی ب ــرکت BIG-IP F5 به روزرس ش
آســیب پذیری های موجــود در محصــوالت خــود منتشــر کــرد؛ 
از آنجایــی کــه ایــن محصــوالت بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای 
ــم  ــده اند، مهاج ــی ش ــاس طراح ــای حس ــتریان در بخش ه مش
ــه،  ــر ب ــد منج ــیب پذیری  ها می توان ــن  آس ــرداری از ای ــا بهره ب ب

بــه خطــر انداختــن کامــل سیســتم قربانــی شــود.
ــانی  ــه به روزرس ــبت ب ــریع تر نس ــه س ــود هرچ ــه می ش توصی
سیســتم های آســیب پذیر اقــدام شــود. بــه کاربرانــی کــه 
ــود  ــه می ش ــتند، توصی ــانی ها نیس ــال به روزرس ــه اعم ــادر ب ق
ــران  ــرای کارب ــا ب ــیب پذیر تنه ــتم های آس ــه سیس ــی ب دسترس

ــود. ــاد محــدود ش ــل اعتم قاب
ــوارد  ــامل م ــیب پذیری ها ش ــن آس ــر ای محصــوالت تحــت تأثی

زیــر هســتند:
BIG-IQ    
BIG-IP (all modules (   
 )CVE-2021-23031( یــک مــورد از ایــن آســیب پذیری ها
دارای شــدت بــاال )8.8( اســت کــه در شــرایط خاصــی 
بــه شــدت بحرانــی )9.9( افزایــش می یابــد. مهاجــم بــا 
بهره بــرداری از ایــن آســیب پذیری قــادر بــه اجــرای دســتورات 
ــا غیرفعال ســازی  ــا قعــال ی ــل ی ــا ایجــاد فای دلخــواه، حــذف ی

ســرویس ها خواهــد بــود.
یــک  خــود،  اخیــر  به روزرســانی  در   Atlassian شــرکت 

ــدت 9.8  ــا ش ــد از راه دور ب ــرای ک ــی اج ــیب پذیری بحران  آس
 Confluence Server and Data Center محصــول  در  را 
ــن  ــرداری از ای ــا بهره ب ــم ب ــت. مهاج ــرده اس ــه ک ــود وصل خ
آســیب پذیری می توانــد کنتــرل سیســتم آســیب دیده را بــه 
ــت  ــیب پذیری تح ــن آس ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــت آورد. ب دس
ــود  ــه می ش ــران توصی ــه کارب ــرار دارد، ب ــال ق ــرداری فع بهره ب
هرچــه ســریع تر به روزرســانی های منتشــر شــده را در سیســتم 

ــد. ــال نماین خــود اعم
شــرکت VMware به روزرســانی هایی را بــه منظــور وصلــه 
ــود  ــوالت خ ــود در محص ــی موج ــیب پذیری امنیت ــن  آس چندی
منتشــر کــرده اســت. هیچ گونــه اقداماتــی جهــت کاهــش 
اســت.  نشــده  توصیــه  آســیب پذیری ها  ایــن  مخاطــرات 
ــانی  ــه به روزرس ــبت ب ــریع تر نس ــه س ــود هرچ ــه می ش توصی

محصــوالت آســیب پذیر اقــدام شــود.
ــود  ــر خ ــت تأثی ــر را تح ــوالت زی ــیب پذیری ها محص ــن آس ای

ــد: ــرار می دهن ق
VMware vRealize Operations    
VMware Cloud Foundation    
vRealize Suite Lifecycle Manager    
ــه شــبکه  ــا دسترســی ب ــد ب مهاجــم احرازهویــت نشــده می توان
و بهره بــرداری از ایــن آســیب پذیری ها منجــر بــه افشــای 
ــه  ــه خوش ــد ب ــای جدی ــزودن گره ه ــا اف ــاس ی ــات حس اطاع
ــن  ــی از ای ــد از برخ ــم می توان ــن مهاج ــود. همچنی vROps ش
آســیب دیده  سیســتم  کنتــرل  به منظــور  آســیب پذیری ها 

بهره بــرداری کنــد.
منظــور وصلــه  بــه  را  به روزرســانی هایی   Adobe شــرکت 
چندیــن  آســیب پذیری در محصــوالت خــود منتشــر کــرده 
اســت. لــذا توصیــه می شــود در اســرع وقــت نســبت بــه 

شــود. اقــدام  آســیب پذیر  محصــوالت  به روزرســانی 
محصــوالت تحــت تأثیــر ایــن آســیب پذیری ها بــه شــرح زیــر 

: هستند
Adobe XMP-Toolkit-SDK   
 Adobe Bridge    
Adobe Captivate    
Adobe Photoshop    
Adobe Media Encoder    
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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

کتــاب الگــوی تربیــت و آمــوزش مدیــران )بــا تأکیــد 
ــادق و  ــور ص ــر پ ــته ناص ــل( نوش ــد غیرعام ــر پدافن ب
ــی،  ــای عرض ــور آموزش ه ــه منظ ــی زاده، ب ــی نق یحی
ــت و  ــوی تربی ــب الگ ــاز در قال ــی و توانمندس توجیه

ــه شــده اســت.  ــی ارائ ــران عال ــوزش مدی آم
هــدف اصلــی کتــاب تربیــت و آمــوزش مدیــران عالــی 
ــی و  ــای تکمیل ــوده و آموزش ه ــوأم ب ــورت ت ــه ص ب

کاســیک مــد نظــر نیســت.
در ایــن کتــاب منظــور  از تربیــت و آمــوزش، پــرورش، 
رشــد و بــه کمــال رســاندن توانایی هــای مدیــران 

همچنیــن  عالــی، 
اجــرای  و  طراحــی 
ــه  ــت ک ــی اس برنامه های
بــه یادگیــری مدیــران 
و  ســازمان ها  عالــی، 
وزراتخانه هــای کشــور 
آن  و  کــرده  کمــک 
و  نمایــد  تســهیل  را 
شایســتگی  ارتقــا  بــا 
رفتــار  در  مدیــران، 
آن هــا تغییــرات مطلــوب 

نمایــد. ایجــاد 
در بخشــی از کتــاب الگــوی تربیــت و آمــوزش مدیران 

)بــا تأکیــد بــر پدافنــد غیرعامــل( می خوانیــم:
راهبــرد در مدیریــت منابــع انســانی بــه عنــوان گزینــه 
و راهــکار انتخابــی بــرای حصــول بــه اهــداف ســازمان 
و در راســتای اســتراتژی و اهــداف کان ســازمان قابــل 

تعریــف اســت.
راهبــرد عبــارت اســت از هنــر هدایــت جامــع قــدرت 
منظــور  بــه  مناطــق  و  کنتــرل وضعیت هــا  بــرای 
ــدن  ــی دی ــف دیالکتیک ــن تعری ــداف،  از ای ــب اه کس
محــوری  کنتــرل  و 
و  می شــود  برداشــت 
راهبــرد  تعبیــری،  بــه 
ــارت  ــتراتژی، عب ــا اس ی
اســت  از کلیــه اقدامــات 
الزم بــرای موفــق عمــل 
کــردن یــک ســازمان در 
ــل  ــاز و کار قاب ــام س مق
انعطــاف منابــع انســانی.

طرح های کرس خدمت رسبازی 

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