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دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در جلســه ســتاد اســتانی مقابله 
بــا کرونــا، بــا اشــاره بــه پوشــش 71 درصــدی واکسیناســیون 
ــه موجــود  ــد از هــر واکســنی ک ــردم بای در اســتان گفــت: م
ــه  ــایعات توج ــیه ها و ش ــه حاش ــرده و ب ــتقبال ک ــت اس اس

نکننــد.
میــزان فــوت در میــان افــرادی کــه واکســن تزریــق کرده انــد 
کمتــر از یــک درصــد و در میــان ســایر مبتالیــان کرونــا، 37 
ــا صراحــت اعــالم  ــد ایــن موضــوع را ب درصــد اســت و بای
کنیــم کــه واکسیناســیون بهتریــن راه ایجــاد ایمنــی در جامعــه 

اســت.
ــا  ــت کرون ــث مدیری ــه در بح ــان اینک ــا بی ــدی ب پورمحم
شــرایط نســبتًا قابــل قبولــی داریــم، افــزود: بــا وجــود اینکــه 
در ماه هــای گذشــته از نظــر تأمیــن واکســن نگرانــی داشــتیم، 
ــوص  ــن خص ــکلی در ای ــچ مش ــبختانه هی ــروز خوش ــا ام ام

ــم. نداری
ــردم  ــه م ــرای هم ــه واکســن ب ــی ب ــال حاضــر دسترس در ح
ــا  ــت کرون ــود مدیری ــه بهب ــد رو ب ــت و رون ــر اس امکان پذی
نیــز حاصــل همــت همگانــی بــرای تســریع در رونــد 

ــت. ــوده اس ــیون ب واکسیناس
وی بــا قدردانــی از همه دســت اندرکاران مقابله بــا کرونا بویژه 
بخــش بهداشــت و درمــان اســتان، گفت: مــوج پنجــم بیماری 
ــه  ــکاری هم ــا هم ــم ب ــته ایم و امیدواری ــر گذاش را پشــت س

 بخش هــا، رونــد نزولــی بیمــاری کرونــا تــداوم داشــته باشــد.
اســت،  هوشــمند  قرنطینــه  بهداشــت  وزارت  سیاســت 
محدودیت هــای اجتماعــی بــرای افــرادی کــه واکســینه 
شــده اند بــه تدریــج کاهــش خواهــد یافــت و دریافــت 

ــود. ــد ب ــن خواه ــق واکس ــه تزری ــوط ب ــات من خدم
ــار  ــاد و خاطــره مرحــوم علی ــن ی ــر پورمحمــدی همچنی دکت
راســتگو، معــاون فقیــد سیاســی و امنیتــی اســتانداری و 
ــا را گرامــی  داشــت. ــا کرون جانشــین رئیــس ســتاد مقابلــه ب
ــت  ــت: وضعی ــار داش ــی اظه ــین صوم ــد حس ــر محم دکت
ــداد  ــاری و تع ــروز بیم ــر ب ــتان از نظ ــا در اس ــاری کرون بیم
ــش  ــال کاه ــم در ح ــا ه ــب ب ــا متناس ــتری ها و فوتی ه بس

ــت. اس
خصــوص  در  کــه  آمــاری  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
واکسیناســیون ارائــه می شــود براســاس جمعیــت هــدف 
متفــاوت اســت، ادامــه داد: اکنــون بــه دلیــل اینکــه ویــروس 
توانمندتــر شــده ایــن فرضیــه کــه اگــر 70 درصــد جمعیــت 
ــوال  ــر س ــیم زی ــی می رس ــی جمع ــه ایمن ــوند ب ــینه ش واکس
رفتــه و حداقــل بایــد 80 درصــد جمعیــت واکســینه شــوند.
ــیده،  ــال رس ــاالی 12 س ــه ب ــتان ب ــیون در اس ســن واکسیناس
آذربایجــان شــرقی از نظــر میــزان واکسیناســیون در کشــور در 

صــدر قــرار دارد.
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اخبار اداره کل پدافند غیرعامل

 تشکیل جلسه کمیته مرزبانی زیستی
 در شهرستان جلفا

جلسه قرارگاه پدافند 
شیمیایی

مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل اســتانداری در ایــن جلســه بیــان 
ــاماندهی  ــت س ــیمیایی در جه ــد ش ــرارگاه پدافن ــد: ق کردن
سیســتم دفاعــی منطقــه بــا رویکــرد کاهــش خطــر و مصــون 
ــت  ــده اس ــدازی ش ــیمیایی راه ان ــاخت های ش ــازی زیرس س
ایــن قــرارگاه مصون ســازی زیرســاخت ها و  و رســالت 

ــت.  ــان انسان هاس ــت از ج صیان
ــر از  ــوند، مهمت ــت ش ــرل و مدیری ــد کنت ــیمیایی بای ــواد ش م
ــواد  ــدگان م ــدگان و حمل کنن ــد تولیدکنن ــئله ای بای ــر مس ه
ــز و  ــد مراک ــند و بع ــته باش ــی داش ــد اخالق ــیمیایی تعه ش
ــتا  ــن راس ــوند. در ای ــازی ش ــیمیایی ایمن س ــات ش کارخانج
ــز آگاهــی و اطالعــات و آموزش هــای  ــه جامعــه هــدف نی ب
ــی و  ــاء آمادگ ــای ارتق ــود. از مؤلفه ه ــی الزم داده ش تخصص
ــای  ــه و پیشــگیری از حــوادث، طــی نمــودن آموزش ه مقابل
تخصصــی اســت. فعالیــت و تشــکیل منظم جلســات قــرارگاه 

پدافنــد شــیمیایی یــک امــر ضــروری اســت. رعایــت اصول و 
مبانــی پدافنــد غیرعامــل در حــوزه شــیمیایی یــک امــر مهــم 
و حســاس در ایــن اســتان بــه شــمار می آیــد کــه امیدواریــم 
ــل  ــه حداق ــاهد ب ــیمیایی ش ــد ش ــرارگاه پدافن ــی ق ــا پویای ب
رســیدن آســیب ها باشــیم. اگــر آســیب ها و تهدیــدات مــواد 
شــیمیایی توســط متولیــان امــر احصــاء شــود و ســناریوهای 
الزم تهیــه و رزمایــش در ایــن خصــوص برگــزار شــود بــرای 
ــی  ــاد م ــی ایج ــًا آمادگ ــیمیایی قطع ــوادث ش ــا ح ــه ب مقابل
ــیمیایی  ــوادث ش ــه ح ــر هرگون ــودن در براب ــاده ب ــود. آم ش
مســتلزم تهیــه طرح هــا و ســناریوها و اجــرای رزمایش هــای 
ــه  ــازی و تهی ــرای آماده  س ــت. ب ــه اس ــن زمین ــف در ای مختل
ایــن طرح هــا و ســناریوها، رصــد و پایــش مراکــز خطــرزای 
شــیمیایی اســتان را بایــد بصــورت مرتــب انجــام دهیــم چــرا 
ــانی  ــالع رس ــوزش و اط ــدات، آم ــش تهدی ــد و پای ــه رص ک
ــت  ــم و امنی ــان، نظ ــات و درم ــداد و نج ــی، ام ــکار عموم اف
و اســکان اضطــراری در مواقــع بحرانــی از جملــه مأموریــت 

هــای ایــن قــرارگاه اســت.
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ــه  ــک هفت ــرض تبری ــن ع ــل ضم ــد غیرعام ــرکل پدافن مدی
پدافنــد غیرعامــل وظایــف  کمیتــه مرزبانــی زیســتی را 
ــی  ــه کشــور ســالمت عموم ــن دغدغ ــد. برزگتری ــان کردن بی
ــکاری  ــرد، هم ــت ک ــا صیان ــی حوزه ه ــد از تمام ــت، بای اس
ــل  ــد غیرعام ــر ضــروری اســت. پدافن ــک ام ــن بخشــی ی بی
ــی  ــد. یک ــان از درون می باش ــدن انس ــازی ب ــون س ــل مص مث
ــت  ــل در حــوزه زیســتی امنی ــد غیرعام از رســالت های پدافن
ــم  ــان ه ــزرگ حاکم ــه ب ــع آن دغدغ ــه تب ــی اســت و ب غذای
ــت  ــم امنی ــازه دهی ــد اج ــا نبای ــد، م ــی می باش ــت غذای امنی

ــد. ــره بیافت ــه مخاط ــی ب غذای
وی ضمــن تشــریح تهدیــدات زیســتی اظهــار کردنــد: هیــچ 
ــدرن آن در  ــدات م ــتی و تهدی ــدات زیس ــوری از تهدی کش
ــدرن  ــتی م ــدات زیس ــا تهدی ــه ب ــرای مقابل ــت، ب ــان نیس ام
امکانــات و تجهیــزات مــدرن بایــد داشــته باشــیم، در شــرایط 
ــم و جامعــه  ــد زیرســاخت های الزم را فراهــم کنی عــادی بای
ــدات  ــوند. تهدی ــنا ش ــدات زیســتی آش ــا تهدی ــم ب ــدف ه ه

ــد  ــدام پدافن ــد، در اق ــر کن ــا را غافلگی ــد م بیوتروریســتی نبای
غیرعامــل انگیــزه دشــمن در پشــت قضیــه اســت و مــا بایــد 
ــر  ــم. اگ ــی کنی ــای الزم را ط ــن و آموزش ه ــم و تمری بدانی
ــش  ــی پی ــه حوادث ــد چ ــاق بیافت ــتی اتف ــه بیوتروریس حمل
خواهــد آمــد؟ امــروز اولویــت دشــمن اســتفاده از تهدیــدات 
ــد و  ــت و ارزان تولی ــترس اس ــون در دس ــت چ ــتی اس زیس

ــد. ــر می یاب ــریع تکثی س
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مقدمه
ــادی و انســانی  ــز تجمــع ســرمایه های م ــوان مراک شــهرها به عن
در زمــان بحــران، خســارات فراوانــی را متحمــل می شــوند. لــذا 
ــد میــزان خســارت  ــه بحــث پدافنــد غیرعامــل می توان توجــه ب
ــد.  ــش ده ــی کاه ــل توجه ــد قاب ــا ح ــوادث را ت ــی از ح ناش
پدافنــد غیرعامــل ازجملــه موضوعاتــی اســت کــه در ســال های 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــهری م ــای ش ــا و برنامه ه ــر در طرح ه اخی
گرفتــه اســت. یکــی از سیاســت های پدافنــد غیرعامــل در 
ــور خــاص،  ــران به ط ــام و کشــور ای ــور ع ــام کشــورها به ط تم
ســاخت محل هایــی جهــت اســکان موقــت و پناهگاه هــای 
شــهری بــرای صیانــت از جــان شــهروندان و کاهــش آســیب ها 

ــد. ــانی می باش ــوزه انس در ح

تعاریف
پدافنــد غیرعامــل: مجموعــه اقدامــات غیرمســلحانه ای کــه 
موجــب کاهــش آســیب پذیری نیــروی انســانی، ســاختمان ها و 
تأسیســات، تجهیــزات و شــریان های کشــور در مقابــل عملیــات 
ــی  ــرات ناش ــش مخاط ــا کاه ــمن و ی ــرب دش ــه و مخ خصمان

از ســوانح غیرطبیعــی می گــردد، پدافنــد غیرعامــل نامیــده 
می شــود.

تخلیــه اضطــراری: حرکــت شــتابان و اضطــراری افــراد از 
محل هــای خطرنــاک بــه علــت تهدیــد و یــا وقــوع یــک حادثــه 
ــد. نمونه هــای آن شــامل  ــه اضطــراری گوین ــز را تخلی فاجعه آمی
ــا آتش ســوزی و  ــه دلیــل تهدیــد بمــب و ی تخلیــه ســاختمان ب
ــان شــدید و  ــل طوف ــه دلی ــا شــهر ب ــه ی ــه یــک منطق ــز تخلی نی

ــاران هســتند. بمب
اســکان موقــت: فراهــم آوردن امــکان زندگــی اعضــای خانــواده 
در کنــار یکدیگــر همــراه بــا برخــورداری از ســطح مناســبی از 
امکانــات ضــروری زندگــی همچــون محــل تهیــه غــذا، امکانات 
ــون و از  ــات گوناگ ــات و امکان ــه خدم ــی ب ــتی، دسترس بهداش

ــد. ــی می باش ــادی و اجتماع ــای اقتص ــرگیری فعالیت ه س
مرحلــه تخلیــه: مرحلــه تخلیــه بــه دو بخــش جمــع آوری 
جمعیــت و انتقــال جمعیــت تقســیم می گــردد. در مرحلــه تخلیــه 
مســیرهای دسترســی و روش هــای انتقــال جمعیــت از اهمیــت 
ــات، تأسیســات و  ــوده و دو موضــوع خدم بیشــتر برخــوردار ب
همچنیــن تعییــن شــرح وظایــف و تکالیــف دســتگاه ها در هــر 

دو مرحلــه تخلیــه و اســکان از اهمیــت پایــه برخــوردار اســت.
مکان یابــی: فعالیتــی اســت کــه قابلیت هــا و توانایی هــای 
یــک منطقــه را از لحــاظ وجــود زمیــن مناســب و کافــی بــرای 
کاربــرد خــاص، مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار می دهــد. 
ــوع  ــه ن ــبت ب ــی نس ــتفاده در مکان یاب ــورد اس ــاخص های م ش
ــا همــه آن هــا در جهــت انتخــاب  ــرد، متفــاوت هســتند ام کارب
ــن شــاخص ها  ــکان مناســب همســو می شــوند. اســتفاده از ای م

ــکان دارد. ــل از م ــح و کام ــات صحی ــتن اطالع ــه داش ــاز ب نی

ــد  ــا رویکــرد پدافن ــت ب ــز اســکان موق شــاخص های مراک
غیرعامــل

تعییــن مــکان مناســب جهــت اســتقرار کاربری هــای گوناگــون 
شــهری کــه در آن الزامــات گوناگــون پدافنــد غیرعامــل متصــور 
باشــد بــه عوامــل متعــددی بســتگی دارد کــه بــا در نظــر گرفتــن 
ــات و ویژگی هــای اصلــی مکان هــای اســکان موقــت  خصوصی
در هنــگام زلزلــه می تــوان عوامــل تأثیرگــذاردر مکان یابــی 

آن هــا را تعییــن نمــود.
ــتقرار  ــت اس ــکان جه ــن م ــن و بهتری ــاز: مهم تری ــای ب 1- فض

اردوگاه هــای اســکان موقــت فضاهــای بــاز شــهری و یــا 
ــدازی  ــردد از راه ان ــه می گ ــد توصی ــد. هرچن ــا می باش پادگان ه
اردوگاه هــای وســیع خــودداری گــردد بــا ایــن حــال بــه دلیــل 
ــاز مقبــول دو هــزار  محدودیت هــای شــهری حداقــل فضــای ب

ــد. ــر می باش مت
2- دسترســی بــه راه: از مهم تریــن ویژگی هــای راه، قابلیت هــای 
ــه  ــی ب ــت. دسترس ــی اس ــراری دسترس ــردد و برق ــر ت آن از نظ
راه از مهم تریــن معیارهــای مکان یابــی اردوگاه هــای اســکان 
موقــت می باشــد؛ زیــرا قطــع دسترســی بــه دیگــر نقــاط شــهر 

ــذارد. ــی می گ ــر منف ــات تأثی ــایر عملی ــر س ــدت ب به ش
ــداری  ــه پای 3- تأسیســات زیربنایــی: ضــرورت توجــه کافــی ب
تأسیســات زیربنایــی )ماننــد بازبینــی شــبکه گاز( می توانــد 
ــد. ــه را بســیار کــم کن خطــر آتش ســوزی و انفجارهــای حاصل
4- بیمارســتان و مراکــز درمانــی: اردوگاه هــا بایــد تــا حــد امکان 
در نزدیکــی بیمارســتان ها یــا مراکــز درمانــی مســتقر شــوند تــا 
ــرویس های  ــات و س ــن، خدم ــان ممک ــل زم ــد در حداق بتوانن
ــه تخصــص پزشــکی نیــاز  درمانــی )به ویــژه در مــواردی کــه ب

اســت( را بــه مجروحیــن و مصدومیــن ارائــه دهنــد.
و  اردوگاه هــا  نزدیکــی  آتش نشــانی:  ایســتگاه های   -5
خدمــات  کاربــری  دو  به عنــوان  آتش نشــانی  ایســتگاه های 
ــل  ــه و همــکاری متقاب ــوع حــوادث غیرمترقب ــگام وق رســان هن
ــش  ــا را افزای ــدام از آن ه ــی هرک ــادی کارای ــد زی ــا ح ــا ت آن ه
ــرای  ــر را ب ــعاع 5 کیلومت ــی ش ــتانداردهای جهان ــد. اس می ده
ــیدن  ــان رس ــر زم ــرف دیگ ــد و از ط ــنهاد می کنن ــتگاه پیش ایس
ــد. ــر گرفته ان ــه در نظ ــی 5 دقیق ــوزی را 3 ال ــکان آتش س ــه م ب
ــای جمعیــت در  ــه معن ــت ب ــت: تراکــم جمعی 6- تراکــم جمعی
ــار اســت. هرچــه تراکــم  واحــد ســطح و معمــوالً نفــر در هکت
جمعیتــی بیشــتر باشــد، آســیب پذیری در برابــر حــوادث 

ــت. ــد یاف ــش خواه افزای

دسترسی به اسکان موقت
فراینــد تخلیــه بــه نقــاط اســکان موقــت به عنــوان مبــدأ تخلیــه 
یــا مقصــد اســکان و همچنیــن شــبکه تخلیــه اضطــراری شــهر 

ــرد: ــر صــورت می گی ــا وســایل زی ب
ــوان  ــه به عن ــبز محل ــاز و س ــای ب ــه فضاه ــاده ب ــی پی • دسترس

ــا مقصــد اســکان موقــت ــدأ ی مب
• اســتفاده از وســایل حمــل  و نقــل عمومــی همچــون اتوبــوس 

در فضاهــای مشــخص شــده به عنــوان مبــدأ تخلیــه
• اســتفاده از شــبکه ارتباطــی متــرو در ارتبــاط بــا شــبکه تخلیــه 

و اســکان اضطــراری
• اســتفاده از وســایل نقلیــه شــخصی جهــت اتصــال بــه شــبکه 

اسکان موقت در پدافند غیرعامل

تهیه و تنظیم: میررضا میریحیوی)کارشناس امریه اداره کل پدافند غیرعامل(
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شماره 61/ مهر ماه 1400
دسترســی تخلیــه و اســکان اضطــراری شــهر

ــی  ــت دسترس ــن( جه ــی )راه آه ــبکه های ریل ــتفاده از ش • اس
ــکونتگاه های  ــا س ــهر ی ــارج از ش ــت خ ــکان موق ــاط اس ــه نق ب

هم جــوار
ــی الزم و از ســرعت  ــد واجــد کارای ــل بای سیســتم حمــل و نق
باالیــی جهــت انتقــال جمعیــت و امدادرســانی بــه آن هــا 
ــت  ــریع جمعی ــه س ــه تخلی ــاز ب ــه نی ــد. چراک ــوردار باش برخ
ــات،  ــداد و نج ــل ام ــرعت عم ــیب دیدگان و س ــوص آس بخص
ــازد.  ــکار می س ــل را آش ــل  و نق ــتم حم ــرعت سیس ــت س اهمی
حمــل  و نقــل جــاده ای بــه جهــت در دســترس بــودن، بیــش از 
ســایر سیســتم ها مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد؛ امــا بــه ســبب 
ــد  ــل می باش ــل  و نق ــوع حم ــیب پذیرترین ن ــی از آس ــه یک اینک
ــت  ــراری جمعی ــه اضط ــی در تخلی ــتم هوای ــت سیس الزم اس
ــمتی از  ــکل در قس ــروز مش ــورت ب ــا در ص ــردد ت ــل گ تکمی

ــردد. ــه نگ ــا شکســت مواج ــانی ب ــیر، امدادرس مس
ــهری  ــرون ش ــای ب ــه راه ه ــه ب ــی تخلی ــیر اصل ــی مس دسترس
عــالوه بــر دسترســی بــه وســایل حمــل  و نقــل عمومــی، اهمیت 
زیــادی در تخلیــه جمعیــت دارد. ایــن ارتبــاط می توانــد از 
طریــق راه هــای ورودی و یــا خروجــی شــهر برقــرار گــردد. بــا 
توجــه بــه لــزوم ایجــاد ارتبــاط ســریع بــا شــبکه معابــر بــرون 
ــه ای  ــد به گون ــی بای ــه، مســیرهای انتخاب ــان حادث شــهری در زم
باشــند کــه امــکان برقــراری ارتبــاط بــه راه هــای بیــن شــهری، 
پایانه هــای بــزرگ زمینــی و هوایــی ماننــد فــرودگاه و راه آهــن 

را میســر ســازد.

مراکز اسکان موقت در داخل شهر
در هنــگام بحــران، اســکان موقــت بســته بــه نــوع تهدیــد و بــا 
تکیــه  بــر نقشــه پهنه بنــدی زمانــی ضــرورت می یابــد کــه ایمنــی 
ــای  ــال بخش ه ــن ح ــی رود و در عی ــن م محــل ســکونت از بی
دیگــر از فضــای شــهر، از امنیــت برخــوردار هســتند. لــذا ایــن 
بخش هــای ایمــن می تواننــد به عنــوان یکــی از مقاصــد اســکان 
اضطــراری مدنظــر قــرار گیرنــد. بایــد توجــه داشــت کــه ایمنــی 
ــن  در بحــران ایجــاد شــده، شــرط الزم جهــت اســتفاده از چنی
فضاهایــی اســت. ایــن اســکان در داخــل شــهر عــالوه بــر آنکــه 
ــری  ــی حــس بهت ــده از لحــاظ روان ــه ش ــت تخلی ــرای جمعی ب
ــا توجــه  ــه را کاهــش داده و ب ــای تخلی ــد، هزینه ه ــا می نمای الق
ــز  ــه آن را نی ــا ســاختار شــهر، دسترســی ب ــه آشــنایی مــردم ب ب

آســان تر می نمایــد.
فضــای سرپوشــیده پــاره ای از کاربری هــای عمومــی کــه دارای 
فضــای پیوســته می باشــند، می تواننــد بــه عنــوان یکــی از 
مراکــز اســکان موقــت مدنظــر قــرار گیرنــد. فضــای سرپوشــیده 

پارکینگ هــا، پایانه هــا، فضاهــای ورزشــی و... می تواننــد در 
ــده  ــک کنن ــده کم ــه ش ــت تخلی ــدت جمعی ــاه م ــکان کوت اس
و طیــف فضاهــای اشــاره شــده می تواننــد در زمان هــای 
مختلــف بحــران مــورد اســتفاده واقــع شــوند. بــه عنــوان مثــال 
ــر  ــیب پذیری باالت ــکان آس ــه ام ــران ک ــه بح ــاعات اولی در س
ــه  ــد زمین ــده می توانن ــاره ش ــای اش ــن فضاه ــوده نزدیک تری ب
اســکان را فراهــم آورده و در ســاعات بعــدی اســکان موقــت بــه 
ــوان گفــت  ســمت تمرکــز بیشــتر حرکــت کننــد. درواقــع می ت
در ســاعات اولیــه بحــران فضاهــای عمومــی همچــون پناهــگاه 
ــای  ــیده کاربری ه ــای سرپوش ــر فض ــذا اگ ــد. ل ــل می کنن عم

عمومــی بــا اســتاندارد ســاخت پناهگاه هــا هماهنــگ باشــند بــه 
ــی  ــد. احــداث پناهگاه های ــری می کن اســکان موقــت کمــک بهت
ــات  ــی ســاخته می شــوند در کاهــش صدم ــا اصــول ایمن ــه ب ک
ناشــی از بــروز حمــالت نظامــی بســیار تأثیرگــذار خواهــد بــود. 
ایــن پناهگاه هــا بهتــر اســت در فضــای زیریــن فضاهــای بــاز و 
مناطقــی کــه از پیــش جهــت اســکان آســیب دیــدگان در نظــر 

ــد. ــداث گردن ــده اند اح ــه ش گرفت
ــه خــود  ــرک خان ــا ت ــد ب ــم دارن ــه آســیب دیدگان بی از آنجــا ک

مالکیــت و نظــارت خــود را نســبت بــه آن از دســت دهنــد لــذا 
ــی  ــراری در نزدیک ــکان اضط ــز اس ــه مراک ــد ک ــح می دهن ترجی
ــیل های  ــتفاده از پتانس ــردد. اس ــا گ ــا برپ ــکونت آن ه ــل س مح
ــد.  ــیاری می کن ــک بس ــوع کم ــن موض ــه ای ــه ب ــه و ناحی محل
فضاهــای بــاز شــهری نقــش مهمــی در کاهــش وســعت، میــزان 
عمــل و نتایــج حــوادث طبیعــی و مصنوعــی دارنــد. فضاهــای 
ــق  ــک مناط ــوان ی ــه عن ــراری ب ــع اضط ــد در مواق ــاز می توانن ب
در دســترس بــا امــکان فــرار و اســتقرار و پنــاه گرفتــن مطــرح 
ــاز داخــل بافت هــای  ــذا طراحــی مناســب فضاهــای ب باشــند. ل
ــا خطــر  شــهری یکــی از مهم تریــن راهکارهــا جهــت مقابلــه ب

ــدوده  ــاز در مح ــای ب ــودمندی فضاه ــردد. س ــوب می گ محس
ــان در  ــع یکس ــا، توزی ــن فضاه ــداد ای ــه تع ــتگی ب ــهری بس ش

ــداوم سیســتم مناطــق ســبز دارد. تمــام مناطــق شــهری و ت

مکان یابی نقاط اسکان موقت در داخل شهر
به طــور کلــی مکان یابــی فعالیتــی اســت کــه اســتعدادهای 
فضایــی و غیرفضایــی یــک محــدوده را جهــت انتخــاب مــکان 
مناســب بــرای کاربــری خــاص مــورد ارزیابــی قــرار می دهــد. 
اســکان  مراکــز  مکان یابــی  در  مؤثــر  عوامــل  مهم تریــن 

اضطــراری در داخــل شــهر شــرایط و وضعیــت طبیعــی زمیــن، 
خصوصیــات کالبــدی و عملکــردی در ارتبــاط بــا سلســله مراتب 
ــکان  ــی آن م ــای جمعیت ــهر و ویژگی ه ــدی ش ــیمات کالب تقس
ــب و  ــن مناس ــود زمی ــاظ وج ــه لح ــی آن ب ــه ط ــد ک می باش
ــور  ــهری به منظ ــای ش ــایر کاربری ه ــا س ــاط آن ب ــی و ارتب کاف
انتخــاب مکانــی مناســب بــرای کاربــری خــاص، مــورد بررســی 

ــرد. ــرار می گی ــل ق ــه و تحلی و تجزی

مراکز اسکان موقت در خارج از شهر
پــس از گــذر روزهــای اولیــه بحــران، در صــورت ادامــه شــرایط 
ــراد )در  ــم اف ــا شــدن محــل اســکان دائ ــل از محی نامســاعد، قب
ــودن  ــن ب ــه پایی ــه ب ــا توج ــازی، ب ــا بازس ــاز( و ی ــورت نی ص
ــود  ــعی می ش ــراری، س ــکان اضط ــه اس ــتانداردها در مرحل اس
بــا ایجــاد اماکــن اســکان موقــت وضعیــت زیســتی ســاکنین را 
ــکان  ــا اس ــاط ب ــن در ارتب ــن همچنی ــن اماک ــید. ای ــود بخش بهب
ــا در شــهر  ــکان اســکان آن ه ــه ام ــت شــهر ک بخشــی از جمعی
موجــود نبــوده نیــز عمــل می کننــد. روش هــای معمــول اســکان 

ــد: ــر می باش ــرح زی ــه ش ــت ب موق
* استفاده از چادر

* از طریق سرپناه های از پیش ساخته شده
* احداث ساختمان با بهره گیری از مصالح بومی

* احداث پناهگاه های زیرزمینی
* احداث ساختمان های مقاوم در برابر انفجار

نتیجه گیری
ــرات  ــه منظــور کاهــش اث ــه و اســکان اضطــراری ب ــزوم تخلی ل
جانــی دور از ذهــن نمی باشــد و توجــه بــه تجربیــات موجــود 
گذشــته ایــران و جهــان در رابطــه بــا تهاجــم، ابعــاد گوناگــون 
ایــن پدیــده را روشــن می ســازد. بــه طــوری کــه هنــگام مواجهه 
بــا تهاجــم بــا انتقــال افــراد از مکان هــای در معــرض خطــر یــا 
آســیب دیــده بــه مناطــق امــن، خطــرات احتمالــی کاهــش یافتــه 
و جــان افــراد حفــظ خواهــد شــد. بــه طــور کلــی در تخلیــه و 
اســکان اضطــراری شــهرهای بــزرگ، تأمیــن فضاهــای مناســب 
بــرای اســتقرار یــا اســکان پناهجویــان، تعبیــه مســیرهای امــن، 
ــزی  ــوع خطــر، برنامه ری هشــدار و اطالع رســانی از احتمــال وق
ــه حســاب  ــال، بازگشــت و پشــتیبانی از مؤلفه هــای مهــم ب انتق
ــه خطــر تعریــف می شــود.  ــاد و دامن ــد کــه برحســب ابع می آی
از ایــن مؤلفه هــا تأمیــن فضــا و راه هــای تخلیــه امــن مــواردی 
مســتقیم  بــه طــور  برنامه ریــزی شــهری  در  کــه  هســتند 
تأثیرگــذار می باشــند و مکان یابــی و طراحــی ایــن گونــه 

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق ــن می بایســت م اماک
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مقدمه
ــه  ــا ب ــواع بیماری ه ــی از ان ــادی ناش ــارات زی ــاله خس ــر س ه
میــان  ایــن  در  می شــود.  وارد  کشــور  دامپــروری  بخــش 
بیماری هــای ویروســی در گوســفند و بــز نقــش مهمــی را ایفــا 
ــار  ــرعت انتش ــه س ــا ب ــوع بیماری ه ــن ن ــل ای ــد. عوام می کنن
ــف در دام می شــوند. بیمــاری  ــه و موجــب عــوارض مختل یافت
هــای ویروســی موجــب کاهــش شــیر و گوشــت دام می شــوند.
ــا  طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک یــک بیمــاري ویروســي ب
ــي  ــي و وحش ــک اهل ــخوارکنندگان کوچ ــاال در نش ــري ب واگی
اســت کــه ســبب بــروز خســارت هاي اقتصــادي فراوانــي 
مي شــود. عامــل بیمــاري از جنــس موربیلــي ویــروس در 
خانــواده پارامیکســوویریده اســت کــه بــا ویــروس عامــل طاعون 
گاوي، ویــروس ســرخک انســاني، ویــروس دیســتمپر در ســگ 
و برخــي گوشــتخواران وحشــي و موربیلــي ویروس هــاي 
پســتانداران آبــزي نزدیکــي زیــادي دارد. PPR هماننــد طاعــون 

گاوی یــک بیمــاری مســری حــاد یــا تحــت حــاد ویروســی در 
گوســفند و بــز اســت کــه بوســیله تــب، التهــاب مخــاط دهــان 
همــراه بــا زخم هــای ســطحی، التهــاب روده باریــک، پنومونــی، 
ــاری  ــه بیم ــی ک ــود. در مناطق ــناخته می ش ــرگ ش ــهال و م اس
ــات  ــد ضایع ــود دارد می توان ــی وج ــی زئوس ــورت ایس ــه ص ب
ــا ۹0 و  ــالء ت ــزان ابت ــه می اســفباری را بوجــود آورد بطــوری ک
ــه  ــی ک ــد، در مناطق ــا 80 برس ــه و مســیر ممکــن اســت ت مرگ
بیمــاری بومــی اســت )انزونوتیــک( کمتــر ســبب تلفات شــده و 
بیشــتر بصــورت فرم هــای خفیــف و پنهانــی مشــاهده می گــردد. 
ــه ایــن بیمــاری حســاس اســت و گاو  ــز ب گوســفند کمتــر از ی

ــردد. ــال می گ ــی مبت ــه شــکل تحــت حــاد درمانگاه ــط ب فق
 Gargadennec اولین بار در ســال 1۹36 توســط PPR بیمــاری
Lalane در ســواحل عــاج گــزارش شــده اســت. احتمــاالً ایــن 
ــه  بیمــاری در ســال 1871 در ســنگال و در ســال 1۹27 در گین

فرانســه وجــود داشــته اســت.  تــا ســال هاي زیــادي تصــور بــر 
ــه همــان بخــش آفریقاســت،  ایــن بــود کــه بیمــاري محــدود ب
تــا ایــن کــه در ســال 1182 از کشــور ســودان در بــز شناســایي 
ــاري را در  ــن بیم ــات ای ــي ســالمت حیوان شــد. ســازمان جهان
ــاي  ــا پیامده ــرزي ب ــري فرام ــیار مس ــاي بس ــره بیماري ه زم
ــت. در  ــرده اس ــدي ک ــه بن ــادي طبق ــي- اقتص ــدي اجتماع ج
حــال حاضــر بیمــاری در آفریقــا و شــبه جزیــره عربــی بطــور 
گســترده مشــاهده می شــود و در خیلــی از ایــن کشــورها عــالوه 
ــر ردپــای ســرمی )وجــود پادتــن اختصاصــی PPR در ســرم  ب
خــون گوســفند و بــز( ویــروس عامــل بیمــاری نیــز جداســازی 
شــده اســت. از جمعیــت 1/7 میلیــاردي گوســفند و بــز جهــان 
ــاري  ــن بیم ــه ای ــال ب ــر ابت ــرض خط حــدود 22 درصــد در مع
هســتند. گســترش جغرافیایــي بیمــاري از غــرب تــا شــرق قــاره 
آفریقــا، منطقــه جنــوب و جنــوب غــرب آسیاســت، امــا اخیــراً 

ــز منتشــر شــده اســت. ــن نی ــي از مغولســتان و چی گزارش های
ــادی  ــی شــباهت زی ــی ژن ــاری از نظــر آنت ــل بیم ــروس عام وی
ــات  ــه در آزمایش ــوری ک ــون گاوی دارد، بط ــروس طاع ــه وی ب
ــد  ــور می ش ــدا تص ــند. در ابت ــک می باش ــل تفکی ــًا غیرقاب تقریب
ــه  ــت ک ــون گاوی اس ــروس طاع ــویه ای از وی ــروس س ــه وی ک
ــز عــادت کــرده اســت. ایــن فرضیــه تقویــت  ــه گوســفند و ب ب
ــتان از  ــد هندوس ــورها مانن ــی کش ــه در بعض ــرا ک ــد زی می ش
ســویه هــای عــادت داده شــد بــه بــز بــرای واکسیناســیون علیــه 
ــه  ــروس ب ــب وی ــن ترتی ــود، بدی ــتفاده می ش ــون گاوی اس طاع
ــرای  ــه تدریــج ب نشــخوار کننــدگان کوچــک عــادت کــرده و ب

ــاری زا شــده اســت. ــات بیم ــن دســته از حیوان ای
ــد  ــوم ایلن ــتیتو پل ــال 1۹76 در انس ــدی در س ــار حم ــن ب اولی
از  متفــاوت  را کامــاًل   PPR توانســت ویــروس  نیویــورک 
ــن ترتیــب  ــروس طاعــون گاوی )RP7( نشــان بدهــد و بدی وی
ــی  ــی ل ــزء از مورب ــن ج ــوان چهارمی ــه عن ــروس ب ــن وی ای
ویروس هــا معرفــی شــد. جنــس موربیلــی ویــروس کــه جــزء 
ــایر  ــا س ــاوت آن ب ــت و تف ــی اس ــو ویروس ــواده پارامیکس خان
پارامیکســو ویروس هــا در نداشــتن نــورا مینیــداز اســت شــامل 
ــره  ــگ و باالخ ــاژ س ــون گاوی، ژون ــرخک طاع ــروس س 4 وی

می باشــد.  PPR
اگــر چــه نشــانه هاي بالینــي، آســیب هاي ریخت شناســي و 
واکنش هــاي ایمنــي بیمــاري طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک 
شــبیه طاعــون گاوي اســت، منتهــا درگیــري دســتگاه تنفســي و 
ــون گاوي اســت.  ــا طاع ــز آن ب ــه تمای ــاري وج ــاد بیم دوره ح
بیمــاري از نظــر درمانگاهــي بــه چهــار شــکل فــوق حــاد، حــاد، 
تحــت حــاد و تحــت بالینــي طبقه بنــدي مي شــود. دوره کمــون 
ــاوت  ــش روز متف ــا ش ــاري از دو ت ــدت بیم ــه ح ــته ب آن بس
ــب  ــامل ت ــاري ش ــه بیم ــل توج ــي قاب ــانه هاي بالین ــت. نش اس
ــي و  ــي از بین ــي چرک ــا موکوس ــروزي ت ــاي س ــاال، تراوش ه ب
ــه دهانــي،  ــوزه و محوط ــود جراحت هایــي در پ ــم، وج چش
گرفتگــي یــا انســداد مجــاري بینــي، بــوي بــد دهــان و اســهال 

اســت.
بخش هــای تشــخیص و تحقیــق بیماری هــای ویروســی و 
آسیب شناســی مؤسســه تحقیقــات واکســن و ســرم ســازی رازی 
ــون  ــاری طاع ــترش بیم ــاعه و گس ــه اش ــل ب ــال قب ــد س از چن
ــه همیــن دلیــل  نشــخوارکنندگان کوچــک توجــه داشــته اند و ب
متعاقــب گزارشــی کــه در ســال 1۹80 بوســیله Hedger و 
ــر وجــود بیمــاری در ســلطان نشــین عمــان  ــی ب همــکاران مبن
ارائــه دادنــد خطــر ابتــال، جمعیــت 70  میلیونــی گوســفند و بــز 
ایــران را بــه بیمــاری پیــش بینــی نمودنــد. بــه همیــن دلیــل طــی 
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ســال های 1367 تــا 1370 اقــدام بــه یــک بررســی همــه جانبــه 
ــور  ــف کش ــی مختل ــز نواح ــفند و ب ــن گوس ــرولوژی در بی س
ــه آرشــیو مؤسســه رازی شــماره  ــج آن در مجل ــه نتای ــد ک کردن

ــه چــاپ رســیده اســت. 44 و 45 ســال 1373 ب
در ســال 1373 نیــز بدنیــال گــزارش ســازمان دامپزشــکی کشــور 
مبنــی بــر مشــاهده مــوارد مشــکوک بیمــاری PPR در گوســفند 
ــاهده  ــی و مش ــم کارشناس ــزام تی ــا اع ــالم ب ــتان ای ــز در اس و ب
نشــانه ها و عــوارض درمانگاهــی بیمــاران و برداشــت نمونــه و 
انجــام آزمایشــات الزم در مؤسســه رازی اقــدام بــه جداســازی 

عامــل بیمــاری و شناســائی و تأبیــد آن گردیــد. 
ویــروس PPR از طریــق تمــاس مســتقیم بــا ترشــحات و مــواد 
دفعــی حیوانــات آلــوده منتقــل می شــــود. ایــن بیمــاری بســیار 
مســری و تمــام ترشــحات می تواننــد حامــل ویــروس باشــــند. 
مقادیــر قابــل توجهــی از ویــروس در ترشــــحات بینــی، چشــم 
یــا دهــان بزهــای بیمــار و در اواخــر بیمــاری در مدفــوع 
ــی  ــه موربیل ــه بقی ــروس PPR  شــبیه ب یافــت شــده اســت. وی
ــک می باشــد، در نتیجــه  ــک و اپیتلیوتروپی ــا لنفوتروپی ویروس ه
ــود  ــی می ش ــات در ارگان های ــدیدترین جراح ــاد ش ــث ایج باع
کــه غنــی از بافــت لنفــاوی و اپیتلیــال هســتند. دســتگاه تنفســی 
محتمل تریــن راه ورود ویــروس می باشــــد. گاو و خــوک 
ــا  ــوده شــوند و ایــن آلودگــی تنهــا ب ــه ویــروس آل می تواننــد ب
ــود در  ــخص می ش ــی مشــ ــای اختصاص ــور آنتی بادی ه حض
ــد.  ــان نمی دهن ــی را نش ــم کلینیک ــات عالئ ــن حیوان ــه ای حالیک
ــی زود در  ــد، خیل ــود می آی ــه وج ــاری ب ــن بیم ــه ای ــی ک زمان
ــتر  ــد و بیش ــدا می کن ــیوع پی ــتا ش ــای روس ــا دام ه ــه ی ــک گل ی
دام هــا را مبتــال می ســازد. ایــن بیمــاری می توانــد ســبب مــرگ 
و میــر در ســطح گلــه بــه خصــوص در بزهــا شــود. از طــرف 
ــر  ــای دیگ ــود بیماری ه ــف می ش ــدن دام ضعی ــون ب ــر، چ دیگ
ــه  ــد. در نتیج ــوم می آورن ــدن دام هج ــه ب ــال آن ب ــه دنب ــز ب نی
ــود.  ــر می ش ــات زیادت ــداد تلف ــده و تع ــدیدتر ش ــاری ش بیم
ــود و  ــر می ش ــتهایی الغ ــر بی اش ــاری، دام در اث ــدت بیم در م

ــود.  ــم می ش ــادی ک ــدار زی ــه مق ــیر ب ــد ش تولی
ــال  ــا را مبت ــن بیمــاری، گوســفندها و بزه ــی ای ــت طبیع در حال
می کنــد کــه در ایــن میــان نشــانه های بیمــاری در بزهــا 
شــدیدتر اســت. همچنیــن تعــداد تلفــات در بزهــا بیشــتر اســت. 
ــه  ــا ب ــد. امــا ت ــز مبتــال می کن گاهــی ایــن بیمــاری گاوهــا را نی
ــاری از  ــال بیم ــاده اســت. انتق ــاق نیفت ــن اتف ــران ای حــال در ای
ــا  ــتقیم ی ــورت مس ــه ص ــد ب ــالم می توان ــه دام س ــار ب دام بیم
غیــر مســتقیم باشــد. در انتقــال مســتقیم، تمــاس بیــن دام هــای 
ــال  ــود. در انتق ــل می ش ــاری منتق ــالم، بیم ــای س ــار و دام ه بیم

غیرمســتقیم، بیمــاری از طریــق علوفــه آلــوده بــه ترشــحات دام 
بیمــار دام هــای ســالم را آلــوده مــی کننــد. همچنیــن بعضــی از 
دام هــا کــه بــه ظاهــر ســالم هســتند، ویــروس بیمــاری را در بدن 
ــه دام هــای  ــد بیمــاری را ب ــن دام هــا مــی توانن ــد، ای خــود دارن
دیگــر انتقــال دهنــد. دام هــای ســالم از راه هــای تنفســی، 
گوارشــی )تغذیــه از علوفــه و مــواد آلــوده( و ترشــحات چشــم 

ــد.  ــود کنن ــدن خ ــروس را وارد ب ــد وی می توانن
3 تــا 6 روز پــس از ورود ویــروس بــه بــدن دام ســالم، نشــانه 
هــای بیمــاری پیــدا می شــود. اولیــن عالمــت بیمــاری تــب بــاال، 

ــمی و  ــحات چش ــپس ترش ــت. س ــتهایی اس ــردگی و بی اش افس
ــن ترشــحات  ــد. ای ــزش می کنن ــه ری ــی شــروع ب ترشــحات بین
در ابتــدا بــه رنــگ روشــن و آبکــی هســتند، امــا کــم کــم ســفید 
ــا  ــبیدن پلک ه ــبب چس ــحات س ــن ترش ــوند. ای ــگ می ش رن
ــود.  ــی دام می ش ــوراخ های بین ــدن س ــته ش ــر و بس ــه یکدیگ ب
ــان  ــای ده ــا و پرزه ــا، لثه ه ــر روی لب ه ــی ب ــپس زخم های س
ــان آن هــا ظاهــر مــی شــود. همچنیــن  ــن زب و بخش هــای زیری

ــه مشــام می رســد.  ــدی ب ــوی ب از دهــان دام، ب

ــده می شــود.  ــی اســت دی ــز خون ــه گاهــی نی اســهال شــدید ک
ــی  ــری دام م ــدن و الغ ــن آب ب ــت رفت ــبب از دس ــهال س اس
ــه،  ــرفه، عطس ــد س ــی مانن ــانه های تنفس ــس از آن نش ــود. پ ش
تنگــی نفــس نیــز ممکــن اســت مشــاهده شــود. در گوســفندها 
و بزهــا نشــانه ها یکســان اســت. امــا در بزهــا شــدت بیشــتری 
ــس از دو  ــت و پ ــر اس ــانه ها، ضعیف ت ــفندان، نش دارد. در گوس

ــود. ــده می ش ــودی دی ــانه های بهب ــه، نش هفت
ــه در بهداشــت، ســالمت  ــی ک ــت اهمیت ــه جه ــاری ب ــن بیم ای
ــه  ــه جنب ــد، پرداخــت ب ــته باش ــد داش ــا می توان و اقتصــاد دام ه

هــای گوناگــون آن، توجــه ویــژه ای می طلبــد. افــزون بــر ایــن، 
موقعیــت جغرفیایــی ایــران بــه گونــه ای اســت که در همســایگی 
ــا کشــورهای ترکیــه، افغانســتان، پاکســتان و عــراق  و ارتبــاط ب
می باشــد کــه هــر یــک کانــون عمــده ایــن بیمــاری محســوب 

می شــوند.
بــا توجــه بــه اندمیــک بــودن ایــن بیمــاری در ایــران و 
ــک آن  ــرورت تفکی ــز ض ــی از آن و نی ــادی ناش ــرات اقتص مض
ــی،  ــب برفک ــا و ت ــه، اکتیم ــل آبل ــابه از قبی ــای مش از بیماری ه

بیمــاری طاعــون نشــخوارکنندگان  مطالعــه آسیب شــناختی 
ــت. ــروری اس ض

طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک در ایــران بیشــتر از دام هــای 
اهلــی آلــوده بــه ایــن بیمــاری کــه واکسیناســیون نشــده اند و از 
طریــق آلــوده شــدن علوفــه مرتعی و آبشــخورهای مشــترک میان 
حیــات وحــش و دام اهلــی بــه حیــات وحــش منتقــل می شــود. 
ــن بیمــاری  ــه ای ــز به علــت حساســیتی کــه ب ــات وحــش نی حی

دارنــد در بســیاری از مــوارد پــس از ابتــال تلــف می شــوند.
ــا از  ــش تنه ــات وح ــن حی ــاری در بی ــت بیم ــرل و مدیری کنت
راه پیشــگیری موفــق خواهــد بــود چــرا کــه درصــورت آلــوده 
ــژه  ــوع بیمــاری به وی ــه هــر ن ــات وحــش ب و بیمــار شــدن حی
بیمــاری طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک جثــه، درمــان آن هــا 
ــد  ــن خواه ــخت و غیرممک ــی س ــیع اقدام ــطح وس ــک س در ی
ــز  ــاری نی ــن بیم ــه ای ــال ب ــس از ابت ــی پ ــان دام اهل ــود. درم ب
ــود را  ــای خ ــداران دام ه ــر دام ــت و اگ ــن اس ــًا غیرممک تقریب
واکسیناســیون یــا واکسیناســیون آن هــا را تکمیــل نکــرده باشــند 
ــد روز  ــد، پــس از گذشــت چن ــه کنن ــوده ای را وارد گل و دام آل
عالئــم بیمــاری مشــاهده و تلفــات به ســرعت شــروع می شــود. 
ســرعت تلــف شــدن دام و حیــات وحــش در پــی ابتــال بــه ایــن 
بیمــاری بســیار باالســت و گاهــی تلفــات بیــن 80 تــا ۹0 درصــد 
ــژه کل  ــات وحــش به وی ــی صــد در صــدی گله هــای حی و حت
ــراه دارد. از  ــه  هم ــت را ب ــه  اس ــاس ترین گون ــه حس ــز ک و ب
آنجایــی کــه تنهــا راه کنتــرل بیماری هــای حیــات وحــش 
ــت  ــگیری اس ــک پیش ــخوارکنندگان کوچ ــون نش ــژه طاع به وی
ــازمان  ــه س ــتی ک ــای بهداش ــد پروتکل ه ــداران بای ــن دام بنابرای
ــه  ــبت ب ــت و نس ــد را رعای ــالم می کن ــور اع ــکی کش دامپزش
ــا از  ــد ت ــدام کنن ــود اق ــای دام  خ ــع گله ه ــیون به موق واکسیناس
ــدن  ــف ش ــش و تل ــات وح ــای حی ــه گله ه ــیدن ب ــیب رس آس

ــد. ــری کنن دام هــای خــود جلوگی
هرچنــد بیمــاری طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک جثــه قابــل 
ســرایت بــه انســان نیســت و بــرای انســان ها خطــری نــدارد امــا 
حــاال بــا تأییــد شــیوع این بیمــاری در ســه اســتان طــی روزهای 
ــان  ــاری می ــن بیم ــت شــیوع گســترده تر ای ــا باب ــر نگرانی ه اخی
علفخوارانــی چــون کل و بــز و قــوچ و میــش در ســایر مناطــق و 
اســتان های کشــور افزایــش یافتــه اســت  البتــه ادارات حفاظــت 
ــدان،  ــه هم ــتان هایی از جمل ــکی  اس ــت و دامپزش ــط زیس محی
مرکــزی، گیــالن و تهــران اعــالم کرده انــد کــه تاکنــون مــوردی 
از شــیوع بیمــاری طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک در حیــات 

وحــش اســتان مربوطــه گــزارش نشــده اســت.
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مهم ترین اخبار و رویدادها مهم ترین اخبار و رویدادها

 آسیب پذیری
NETGEAR هشدار در خصوص آسیب پذیری اجرای کد از راه دور در روترهای

وصلــه  منظــور  بــه  را  به روزرســانی هایی   NETGEAR شــرکت 
 آســیب پذیری اجــرای کــد از راه دور موجــود منتشــر کــرد؛ لبــه کاربــران 
ــده را  ــر ش ــانی های منتش ــریع تر به روزرس ــه س ــود هرچ ــه می ش توصی
در سیســتم عامل خــود اعمــال نماینــد. ایــن آســیب پذیری کــه بــا 
ــود،  ــناخته می ش ــدت 8.1 از 10( ش ــه CVE-2021-40847 )ش شناس
ــر  ــت تأثی ــتگاه های NETGEAR را تح ــیاری از دس ــل بس ــتم  عام سیس

خــود قــرار می دهــد. نســخه های آســیب پذیر شــامل:
R6400v2 1.0.4.106  
R6700 1.0.2.16    

 R6700v3 1.0.4.106    
   R6۹00 1.0.2.16   

R6۹00P 1.3.2.134  
R7000 1.0.11.123   
R7000P 1.3.2.134   
R7850 1.0.5.68    

 R7۹00 1.0.4.38  
R8000 1.0.4.68   
RS400 1.5.0.68   
مهاجــم بــا توانایــی انجــام حملــه MitM و بهره بــرداری از ایــن 
ــا دسترســی root در  آســیب پذیری قــادر اســت کــد دلخــواه خــود را ب
ــتگاه  ــل دس ــرل کام ــوده و کنت ــرا نم ــیب پذیر اج ــتم عامل های آس سیس

ــت آورد. ــه دس را ب

Nobelium بدافزار جدید گروه FoggyWeb 
ــه  ــرده ک ــدی را منتشــر ک ــزار جدی ــات بداف ایکروســافت جزئی
گــروه Nobelium از آن بــرای اســتقرار و اجــرای کدهــای 
 Active بدافــزاری و ســرقت اطالعــات حســاس از ســرورهای

Directory Federation Services اســتفاده کــرده  اســت. 
بدافــزار گــروه Nobelium کــه FoggyWeb لقــب گرفتــه 
اســت، یــک درب پشــتی بســیار هدفمنــد اســت کــه از پروتــکل 
به اختصــار    -  Security Assertion Markup Language
از   NOBELIUM گــروه  می کنــد.  سوءاســتفاده   -  SAML
ــرای ســرقت اطالعــات اصالت ســنجی  تاکتیک هــای مختلفــی ب
 Administrator بــا هــدف دســتیابی بــه ســطح دسترســی
کــه  هنگامــی  می کنــد.  اســتفاده   ADFS ســرورهای  در 
NOBELIUM اطالعــات اصالت ســنجی را بــه دســت آورد 
ــدگار  ــرای مان ــان ب ــد، مهاجم ــرور ش ــک س ــه ه ــق ب و موف
ــده  کــردن خــود و نفــوذ بیشــتر از بدافزارهــا و ابزارهــای پیچی
پشــتی  درب  از   NOBELIUM گــروه  می کننــد.  اســتفاده 
FoggyWeb بــرای اســتخراج از راه دور پیکربنــدی پایــگاه 
ــایی  ــه رمزگش ــده ADFS، گواهینام ــک ش ــرورهای ه  داده س
شــده Token-signing و گواهینامــه Token-decryption و 
ــد،  ــتفاده می کن ــتر اس ــای بیش ــرای کده ــود و اج ــن دانل همچنی
همچنیــن می توانــد اجــزا و کدهــای مخــرب دیگــر را از 
ســرور کنتــرل و فرماندهــی )C2( دریافــت و آن هــا را در ســرور 
ــروه  ــس از هــک ســرور ADFS، گ ــد. پ هــک شــده اجــرا کن
 ،Administrator ــی ــق دسترس ــتفاده از ح ــا اس Nobelium ب

ــل  ــد. FoggyWeb در فای ــل را در سیســتم دانلــود می کن دو فای
 Windows.Data.TimeZones.zh-PH.pri ــده ــذاری ش رمزگ
ذخیــره شــده اســت، درحالیکــه فایــل مخــرب version.dll را 
ــن درب  ــت. ای ــر گرف ــده آن در نظ ــوان اجراکنن ــوان به عن می ت
ــا  ــد ت ــدازی HTTP Listeners می کن ــه راه ان ــدام ب ــتی اق پش
ــاختار  ــه از س ــم را ک ــط مهاج ــده توس ــف ش ــای تعری URL ه
URL هــای معتبــر ADFS تقلیــد می کننــد، پیکربنــدی کــرده و 
تمــام درخواســت های HTTP GET/POST را کــه از اینترنــت 
ــد  ــه ســرور ADFS ارســال می شــود، رصــد کن ــت ب ــا اینتران ی
 URL کــه مطابــق بــا الگوهــای HTTP و درخواســت های
ــن  ــد. ای ــری کن ــت، رهگی ــم اس ــط مهاج ــده توس ــی ش سفارش
ــد  ــرار گرفته ان ــوذ ق ــورد نف ــه م ــازمان هایی ک ــه س ــرکت ب ش
ــد:  ــه می کن ــر را توصی ــات زی ــام اقدام ــده اند، انج ــوده ش ــا آل ی
زیرســاخت های شــبکه ای چــه در محــل ســازمان چــه در 
بســترهای رایانــش ابــری، از لحــاظ پیکربنــدی، تنظیمــات 
ــد Forwarding و  ــه، قواع ــر برنام ــر و ه ــر کارب ــص ه مخت
ســایر تغییراتــی ارزیابــی و بررســی شــوند، کــه ممکــن اســت 
ــند.  ــام داده باش ــود انج ــی خ ــظ دسترس ــرای حف ــان ب مهاجم
هرگونــه دسترســی کاربــر و برنامه هــای کاربــردی حــذف شــود 
ــای  ــاره رمزه ــدام، بررســی و دوب ــر ک ــرای ه ــا ب و پیکربندی ه
عبــور جدیــد و پیچیــده اعمــال شــود. از مــاژول امنیتــی 
ســخت افزاری بــرای جلوگیــری از افشــا و اســتخراج اطالعــات 

ــود. ــتفاده ش ــون FoggyWeb اس ــی همچ ــط تهدیدات توس

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

ســه  خــود  اخیــر  به روزرســانی  در  سیســکو  شــرکت 
 IOS XE ــتم عامل ــی در سیس ــاک و بحران ــیب پذیری خطرن  آس
ــد دلخــواه از راه  ــکان اجــرای ک ــه ام ــرده اســت ک ــه ک را وصل
ــرای  ــالت DoS را ب ــرای حم ــن و اج ــی آدمی ــا دسترس دور ب

می کنــد. فراهــم  آســیب پذیر  سیســتم های  در  مهاجــم 
 CVE-2021-161۹ آســیب پذیری  بــرای  تنهــا  سیســکو، 
ــکان  ــرده اســت. در صــورت عــدم ام ــه ک ــت ارائ راهــکار موق
اعمــال به روزرســانی ها اکیــداً توصیــه می گــردد، در تنظیــم 
رمــز عبــور بــرای تجهیــز سیســکو، enable password را 
ــن  ــد. همچنی ــتفاده کنی ــرده و از enable secret اس ــذف ک ح
ــه  ــد ک ــل کنی ــان حاص ــه، اطمین ــطح حمل ــش س ــور کاه به منظ
 NETCONF ــرای ــرل دسترســی )ACL هــا( ب لیســت های کنت
و RESTCONF تنظیــم شــده اند تــا از دسترســی بــه تجهیــز از 

ــود. ــری ش ــاد جلوگی ــل اعتم ــر قاب ــای غی subnet ه
 4( آســیب پذیری   74 مایکروســافت  امنیتــی  اصالحیــه  در 
آســیب پذیری روز صفــرم( را برطــرف کــرده اســت. از ایــن 74 
ــی،  ــیت بحران ــه حساس ــورد دارای درج ــه م ــیب پذیری، س آس
ــورد دارای  ــک م ــم و ی ــیت مه ــه حساس ــورد دارای درج 70 م

ــده اند. ــدی ش ــر طبقه بن ــم خط ــیت ک ــه حساس درج
این 74 نقص شامل آسیب پذیری های زیر بوده اند:

Elevation of Privilege 21 مورد •
Security Feature Bypass 6 مورد •

Remote Code Execution 20 مورد •
Information Disclosure 13 مورد •

Spoofing ۹ مورد  •
شــرکت Apache به روزرســانی هایی را بــه منظــور وصلــه 
 file disclosure و   path traversal آســیب پذیری  دو 
ــن  ــت. ای ــرده اس ــر ک ــود منتش ــود در HTTP server خ موج
دارنــد. قــرار  فعــال  بهره بــرداری  تحــت  آســیب پذیری ها 

آســیب پذیری های مذکــور نســخه 2.4.4۹ از HTTP server را 
ــا شناســه های 41773- ــد و ب ــرار می دهن ــر خــود ق تحــت تأثی

CVE-2021 و CVE-2021-41524 شــناخته می شــوند. بــه 
ــخه 2.4.51  ــه نس ــود را ب ــرور خ ــود س ــه می ش ــران توصی کارب

ــد. ــانی نماین به روزرس
ــع  ــالت من ــت حم ــادر اس ــا ق ــرداری از آن ه ــا بهره ب ــم ب مهاج
ســرویس یــا حمــالت path traversal را در سیســتم  های 

ــد. ــرا نمای ــیب پذیر اج آس
منظــور وصلــه  بــه  را  به روزرســانی هایی  شــرکت گــوگل 
ــروم در  ــر ک ــود در مرورگ ــرم موج ــیب پذیری های روزصف آس
ــه  ــرد؛ ب ــدوز، Mac و لینوکــس منتشــر ک سیســتم عامل های وین
ــود  ــر خ ــریع تر مرورگ ــه س ــود هرچ ــه می ش ــران توصی کارب

ــد. ــانی نماین ــخه ۹4.0.4606.71 به روزرس ــه نس ــود را ب خ
 ،CVE-2021-37۹75 ایــن آســیب پذیری ها بــا شناســه های
ــده و  ــناخته ش CVE-2021-37۹76 و CVE-2021-37۹74 ش
مهاجــم بــا بهره بــرداری از آن هــا قــادر اســت کــد دلخــواه خــود 
ــل  ــرل کام ــوده و کنت ــرا نم ــیب پذیر اج ــتم  های آس را در سیس
ــه اطالعــات  ــد ب ــن می توان ــه دســت آورد؛ همچنی دســتگاه را ب

حســاس قربانــی دسترســی پیــدا کنــد.
 CVE-2021-37۹75 ــیب پذیری های ــت آس ــر اس ــه ذک الزم ب
و CVE-2021-37۹76 تحــت بهره بــرداری فعــال قــرار دارنــد.
اخیــراً به روزرســانی هایی جهــت وصلــه آســیب پذیری های 
ــر از شــرکت Adobe منتشــر شــده  موجــود در محصــوالت زی

اســت:
Adobe Acrobat and Reader    
Adobe Connect    
Adobe Reader Mobile    
Adobe Commerce    
Adobe Campaign Standard    
Adobe ops-cli    
مهاجــم بــا بهره بــرداری از ایــن آســیب پذیری ها قــادر بــه 
ــتم  ــل روی سیس ــرل کام ــال کنت ــد از راه دور و اعم ــرای ک اج
ــود  ــه می ش ــران توصی ــه کارب ــذا ب ــود. ل ــد ب ــیب پذیر خواه آس
ــیب پذیری ها،  ــن آس ــق از ای ــرداری موف ــش بهره ب ــت کاه جه
ــد. ــال نماین ــود اعم ــتم خ ــده را در سیس ــر ش ــای منتش وصله ه
چندیــن  خــود  اخیــر  به روزرســانی  در   SAP شــرکت 
آســیب پذیری بحرانــی، بــاال و متوســط را در محصــوالت خــود 

ــرد. ــه ک وصل
بهره بــرداری از آســیب پذیری های مذکــور می توانــد منجــر 
ــع ســرویس، حمــالت فیشــینگ،  ــق کــد، حمــالت من ــه تزری ب
ــود  ــه می ش ــران توصی ــه کارب ــوند. ب ــالت XSS و XXE ش حم
سیســتم های  به روزرســانی  بــه  نســبت  ســریع تر  هرچــه 

ــود. ــدام ش ــیب پذیر اق آس
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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 کالبدی

در  گامــی  هوشــمند:  ســاختمان های  کتــاب 
ــی،  ــد طیب ــته  محم ــمند نوش ــهرهای هوش ــاد ش ایج
تولیــد  ماننــد راهکارهــای  کاربــردی  موضوعاتــی 
پروتکل هــای  تجدیدپذیــر،  انرژی هــای  از  انــرژی 
ــرژی  ــد ان ــر مول ــرد عناص ــا، کارب ــازی بن هوشمندس
ــورد  ــمند و... را م ــهرهای هوش ــبز، ش ــاری س در معم

می دهــد. قــرار  بررســی 
همــه مــا بــه نوعــی از هوشمندســازی در عملکردهــای 
روزانه مــان اســتفاده می کنیــم ماننــد داشــتن درب هــای 
اتوماتیــک، تایمــر اجاق گاز، ســاعت های هوشــمند و... 
امــا زمانیکــه صحبــت از خانه هــای هوشــمند بــه میــان 

ــر از این هاســت. ــی فرات ــان چیزهای ــد منظورم می آی
خانــه  یــک  واقــع  در 
ســاختمان  هوشــمند، 
پیشــرفته ای اســت کــه 
ابــزار و وســایل  تمــام 
وســیله   بــه  آن  برقــی 
یــک سیســتم مرکــزی 
ــه  ــد. در اینگون کار می کنن
خانه هــا شــما بــه راحتــی 
ــز را  ــه چی ــد هم می توانی
ــه  ــا ک ــای دنی ــر ج در ه
نماییــد  کنتــرل  باشــید 
بخش هــای  بــرای  و 
مختلــف آن برنامه هــای 
شــده  تعییــن  قبــل  از 
ایــن  باشــید.  داشــته 
ــمند  ــاختمان های هوش س

ــا حــدودی  ــد ت ــودن می توانن ــر ب ــر کنترل پذی عــالوه ب
بــا عــادات شــما مطابقــت پیــدا کننــد.

بــه دلیــل توســعه های بزرگــی کــه در بخــش صنعــت 
الویــت  در  ســاختمان ها  هوشمندســازی  داده،  رخ 
قــرار گرفتــه اســت؛ بــدون شــک بــا هوشــمند کــردن 
ــرژی  ــی ان ــه صرفه جوی ــادی ب ــک زی ــاختمان ها کم س
ــاه  ــا رف و محیــط زیســت می شــود و زندگــی آســان ب
ــن  ــی آورد. ای ــان م ــه ارمغ ــرای بشــر ب ــز ب ــر را نی باالت
ــد  ــه قص ــانی ک ــاران و مهندس ــام معم ــه تم ــاب ب کت
ــهرها را  ــت ش ــاختمان ها و در نهای ــازی س هوشمندس

ــود. ــه می ش ــد، توصی دارن
ــون  ــم  اکن ــوده  ه ــت  ت ــه زیس ــوط ب ــای مرب فناوری ه
در حــال توســعه هســتند. 
ــد  ــا قادرن ــن فناوری ه ای
ماننــد  گیاهــی  مــواد 
ــاورزی،  ــوالت کش محص
علف هــای  دانه هــا، 
ــی،  ــان وحش ــرز، گیاه ه
درختچه هــا  درختــان، 
ــل  ــرژی قاب ــه ان و... را ب
اســتفاده تبدیــل کننــد. 
بــه  آلــی  زباله هــای 
زیســت  مــواد  شــکل 
تخریب پذیــر، کمپوســت، 
کــود حیوانــی و ســایر 
ــز  ــه نی ــوالت باطل محص
ــرژی  ــه ان ــل ب ــل تبدی قاب

هســتند.

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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