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:معاون استاندار آذربایجان شرقی

يرعامل در مسائل سياسي، اجتماعي، امنيتي و مسائل مربوط به پدافند غ
نقش هماهنگ كننده و پيگيري داريم 

امنیتیوسیاسیمعاونشهرتی فررحیم
دراماینکهبیانباشرقیآذربایجاناستاندار
مسائلوامنیتیاجتماعی،سیاسی،مسائل
ندههماهنگ کننقشغیرعاملپدافندبهمربوط

استانداری:کرداظهارداریم،پیگیریو
ترلکنونظارتاستان،امنیتحفظمسوولیت

.داردعهدهبهراامنیتیمسائل

وقاچاقمثلاقتصادیمسائلبهاشارهباوی
ژهبــه ویـاســتـان هاتمـامدر:افـزوداحتـکـار

اتــفـاققـاچــاقپــدیدهمـرزیاستــان های
وکـشـوردرآنبامـقـابـلهبرایمی افـتد؛
ارزوکاالقاچاقبامبارزهستــاداستـان ها

بامبارزهومرزهاکنترلبحثکهداردوجـود
نیرویگمرك،مثلهاییارگانعهدهبهقاچـاق

وبودهمرزبانیواطالعاتادارهانتظامی،
امعهدهبهاموراینکنترلونظارتهماهنگی،

.است

وقـتــی: شهرتی فر در عین حال خاطرنشان کــرد
ر نوسانات ارزی وجـود دارد قـاچـاق کـــاال بیشـت

می شود اما ستاد مبارزه با قاچـاق کــــاال و ارز بـا
ـــتی فوق العــاده تـــــالک مـی کـنـــد  حساسـی

.قـاچـاق کــاال بـه حــداقـل بـرسـد

ی معــاون سیاســی امنیتــی استاندارآذربایجان شــرق
در مرزهایی کـه در حـوزه جغرافیـایی : اضافه کرد

استان قـرار دارد مـراودات معمـولی و منطقـی بـا 
رخی همسایگان صورت می گیرد و حتی نسبت به ب

از همسایگان لغو روادید نیز داشـته ایم؛ امـا کـامال
مراقبت مـی کنیم از خـروغ غیرمتعـارا کاالهـای 
اساسی جلوگیری شود تا مـردم کمبـودی در ایـن

تی ارتباط احساس نکنند و در خصوص مسایل زیس
گرفتـه نیز کمیته مرزبانی زیستی در استان شـکل

که تمامی مبـادی ورودی و خروجـی اسـتان را از 
و بـه صـورت فعاالنـه رصـدمنظر پدافند زیسـتی

.پایش می نمایند

اخبار پدافند غیرعامل

1397شماره بیست و پنجم شهریور ماه ماهنامه داخلی اداره کل پدافند غیرعامل استان آذربایجان شرقی                                                                   

5



قرارگاه پدافند شيميايي استان آذربايجان شرقي راه اندازي شد

بارقیشآذربایجاناستانشیمیاییپدافندقرارگاه
دافندپقرارگاهمسئوالنواستانیمسئولینحضور

دازیانراهکشورغیرعاملپدافندسازمانشیمیایی
.شد

بهاتشدهموجبشیمیاییسالح هایازتروریستی
قرارگاهرکنادراستانشیمیاییاورژانستأسیسفکر

اعدتمسخواستارکریمی.باشیمشیمیاییپدافند
دهیسازمانبرایکشورغیرعاملپدافندسازمانمالی
سایبریای،هستهشیمیایی،تهدیداتحوزهچهار

.شداستاندرشیمیاییپدافندو،زیستی
پژوهشوآموزکمعاوناکرمیدکترجلسهادامهدر

املغیرعپدافندسازمانشیمیاییپدافندقرارگاه
کنیمسازیمصونهرچقدرما:داشتاظهارکشور

اشیمبداشتهمقابلهبرنامهبایدهستحادثهاحتمال
ریزیبرنامهشهرهاحادثهمدیریتدراگرامروزو

.اشتدخواهیمباالییپذیریآسیبباشیمنداشته

ازحوزهسهدرخطرناكمواد:افزوداکرمیدکتر
ادمووبیولوژیکیمواد،شیمیاییموادحوزهجمله
ویشناستهدیدمستمربصورتبایداکتیورادیو

جامعهبهالزمهایآموزکباوشودشناسیآسیب
هایآگاهیمواداینمضراتوخطراتاز،هدا
.شوددادهالزم
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رقیشآذربایجاناستانعاملغیرپدافندکلمدیر
ستاناشیمیاییپدافندقرارگاهاندازیراهجلسهدر

ردجهانیعلمیپیشرفت هایبهتوجهبا:گفت
ای،ههستبیولوژیکی،شیمیایی،مختلفهایحوزه

باهمگامیبهناگزیر...وزیستیشیمیایی،
زهحواینازغفلتوهستیمجهانیهایپیشرفت

خطربهرامردممالوجانسالمتتواندمیها
.بیاندازد
استانیك،شرقیآذربایجان:گفتکریمیعلیرضا
واحدهایازتوجهیقابلتعدادواستصنعتی
ازوتندهسمستقراستانایندرشیمیاییصنعتی
راهچهاردرشرقیآذربایجاناستانطرفی

شورکجغرافیاییشمالوجاده ایوریلیمواصالتی
ازباالییترددشاهدروزهروداردقرار

اجاده هدرپُرخطرسوختیوشیمیاییمحموله های
واصولرعایتبنابراینهستیم،ریلیخطوطو

امریكشیمیاییحوزةدرغیرعاملپدافندمبانی
کهآیدمیشماربهاستانایندرحساسومهم

یشیمیایپدافندقرارگاهاندازیراهباامیدواریم
.باشیممهمامراینشاهد

باقیشرآذربایجاناستانغیرعاملپدافندمدیرکل
تاناسدرشیمیاییاورژانستأسیسلزومبراشاره
سالح هایازاستفادهجملهازعواملبرخی:گفت

ازخارغدرداعشتوسطمکررصورتبهشیمیایی
واییشیمیزیرساخت هایدرصنعتینشت،کشور

اســتفادهواستانصنـعـتپتروشیمی



:مدیرك  پدافند غيرعام  استانداری آذربایجان شرقی

اتاق سرور استاندارد، حيااتي تارين
عامل حفاظت اطالعات در سازمان ها و 

.نهادهاست
رقیشآذربایجاناستانغیرعاملپدافندمدیرکل

ارهادسایبریهایساختزیرازامنیتیبازدیددر
رسرواتاقیكایجادلزومبرتبریزگمركکل

دتاکیاجرایینهادهایوهادستگاهدراستاندارد
.کرد

زیرزاسایبریامنیتیبازدیددرکریمیعلیرضا
ربتاکیدباگمركکلادارهسایبریهایساخت

اطالعاتحفاظتدرسروراتاقپررنگومهمنقش
مانسازبرایکهمشکالتیاغلب:گفتهاسازمان

دافتمیاتفاقسایبریامنیتحوزهدرنهادهاوها
ادهدمرکزیاسروراتاقدرالزماستانداردهاینبود

.باشدمیهاسازمان

ترممحاستاندارتاکیداتراستایدر:افزودکریمی
اهدستگسایبریامنیتتامینلزومخصوصدر

لکادارهازمتشکلبازرسیتیمیكاجرایی،های
قرارگاهواستانافتایمرکزغیرعامل،پدافند

گاهدستسایبریهایزیرساختاستان،سایبری
تیماینهدا.کنندمیرصدرااجراییهای

کمكوسایبریهایزیرساختتهدیداتاحصای
.هاستاستانسایبریامنیتارتقایبه

تمامبهمصوباتاین:گفتهاسازمانسایبریامنیت
اساسبروشدهارسالاستاناجراییهایدستگاه

آنرعایتبهمکلفهمهمحترماستانداردستورات
.هستند
ترانتاینازاینترنتجداسازیلزومبهاشارهباکریمی

دراینترانتازاینترنتجداسازیازماهداگفت
بلکهنیستمحدودسازیاجراییهایدستگاه

آنمنیتاتامینواینترانتبستربهنفوذازجلوگیری
.است

ردتبریزگمركحساسومهمنقشبهاشارهباوی
یكتسمبهتبریزگمركگفتکشورکالناقتصاد
ایدبراستاایندروکردهحرکتالکترونیكگمرك
.نمایدفراهمنیزرابستراینهایامنیت

كیعنوانبهگمرك:افزودغیرعاملپدافندمدیرکل
النکالزاماترعایتنیازمندکشورهامیاناتباطیپل

بهداشتی،مختلفهایزمینهدرغیرعاملپدافند
.است..واقتصادیزیستی،پرتوی،فرهنگی،

براناستسایبریقرارگاهجانشینجلسهاینادامهدر
اشارهگمركدرسایبریامنیتمقولهاهمیتلزوم
هکلمیكدرسایبریبازدیدهایهداگفتوکرد

.استاجراییهایدستگاهوهاسازمانامنیتارتقای
رعایتلزومبرافتاراهبردیمرکزمدیرنیزادامهدر

مركگسایبریامنیتتامینبرایاستانداردهابرخی
.کرداشاره
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ور با برگزاري رزمايش زيست محيطي در كارگاه آموزشي پدافند مردم مح
در محل منطقه پدافند هوايي ” جنگ نرم و عمليات رواني ” موضوع 

شمالغرب كشور برگزار شد

بانفری400آموزشیکارگاهمعاون
محلدر«روانیعملیاتونرمجنگ»عنوان
حضورباشمالغربهواییپدافندمنطقه

مدیریت-هواییپدافندمنطقهجانشین
فرمانده-کنندههماهنگیمعاون-عملیات
کارکنانازکثیریجمعواطالعاتوحفاظت

.شدبرگزارمنطقهوظیفهوپایور

عاقناوالقاءروکازنرم،تهدیددر:افزودفتحی
روککهحالیدرشود،میگیریبهرهسازی
اجباروزورازاستفادهسخت،تهدیداتاعمال
.است

سازیآگاهورسانیاطالعاهمیتبیانضمنوی
ماهیتاینکهبهتوجهبا:گفتجامعه،در

درهمرویکردهابایستمیاستمتغیرتهدیدات
دشمن:دافزوفتحی.کندتغییرتهدیداتبامقابله

وهبرنداشتتالکازدستخود،منافعدنبالبه
.ندکمیمبارزهبهاقدامفرهنگیسالحباباراین
نرمجنگهمانندموضوعاتیسخنرانیادامهدر
،(العالیظلهمد)رهبریمعظممقاماندیشهدر

دردشمناناهدااترینمهمنرم،جنگتعریف
راه هایونرمجنگازاستفادهدالیلنرم،جنگ
.گرفتقراربررسیوبحثموردآنبامقابله
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ومعلپژوهشگاهعلمیهیئتعضوفتحیدکتر
اهکارگایندرناجااجتماعیمطالعاتوانتظامی

موضوعسازیآگاهواهمیتمنظوربهکه
ودانشارتقاءونرمجنگوروانیعملیات
شدبرگزارتهدیداتوهافرصتبهترشناخت

ودخبهمختلفیهایشکلهاجنگامروزه:گفت
اقداماتشاملکهنرمجنگجملهازاندگرفته
ابآنتفاوتعمدهوشودمیتبلیغاتیوروانی
نظامیهایسالحازاستفادهعدمسختجنگ
تبلیغاتیهایسالحازنرمجنگدرزیرااست

.شودمیاستفاده
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معرفی کتاب

اشد کـه نوشته دکتر غالمرضا جاللی می برسان  و پدافند غيرعام کتاب 
مرضـا این کتاب مشروح سخنرانی دکتر غال. منتشر شده است1390در سال 

جاللی، رییس سازمان پدافنـد غیرعامـل کشـور مـی باشـد کـه در مورخـه 
در وزارت ” رســانه و پدافنــد غیرعامــل ” بــه مناســبت همــایش 1389/7/5

در مجلد رسانه و پدافند غیرعامـل. فرهنگ و ارشاد اسالمی ایراد فرموده اند
ر به آن شش بخش پیاده سازی، بازنگری و مستندسازی شده است که در زی

:ها اشاره شده است
حركال ها و ارزش های خلق شده در تول دفاع مهدس: فص  اول 
حمایال های نظامی و اقتصادی كشورها از صدام: فص  دوم 
ناز جمل  سناریوهای جنگ احتمالی آمریكا علي  ایرا: فص  سوم 
سناریوهای عمومی دشمن، در حوزه رسان : فص  چهارم 
اتهدیدات، فرصال ها، قوت ها، ضعف ها و آسيب پذیری ه: فص  پنجم 
 رویكردها و راه ردهای پدافند غيرعام  در حوزه رسان: فص  ششم

ده در قسمت پیوست های اطالعاتی نیز کتاب های قابل توجهی معرفـی شـ
زیرساخت های ارتباطـاتی و اطالعـاتی، گـزارک زیرسـاخت : اند، من جمله 

هـای های ارتباطاتی انگلستان، اصول راهنما به منظور حفاظت از زیرساخت
.کلیدی ملی و جنگ بی قاعده

حوزه پدافند عمومی

د تالیف محمد حسـن پـور و جمشـیمدیلریلال پدافند غيرعام  کتـاب 
.توسط انتشارات دهسرا به چاپ رسیده است1394نری میسا در سال 

ا این کتاب به منظور برنامه ریزی منسـجم و یکاارچـه در امـر آمـوزک و بـ
هدا نهادینه کردن فرهنگ دفاع غیرعامل در سـطوح مختلـف مـدیریتی و

های و تامین بخشی از نیازمندی( غیرنظامی –نظامی ) مراکز آموزک عالی 
مراکز علمی و تحقیقاتی، بر اساس اصول و معیارهـای تعریـف شـده جهـت

عنوان فصـول . واحد درسی تدوین گردیده است4تا 3تدریس آموزک برای 
:این کتاب در ذیل آورده شده است

كلياتی در مورد تاریخچ  پدافند غيرعام : اولفص  
تعاریف و مظاهيم كليدی پدافند غيرعام : فص  دوم 
استتار و اختظا در پدافند غيرعام : فص  سوم 
كاربرد تراحی افزارهای فریب در پدافند غيرعام : فص  چهارم 
كاربرد ایجاد سازه های املن و اسلتحكامات در دفلاع    : فص  پنجم 
غيرعام 

در حوزه بررسی بمب های الكترومغناتيسی و گرافيتی: فص  ششم 
دفاع غيرعام 
بحران هلای اجتملاعی و ملدیریال بحلران در پدافنلد      : فص  هظتم 
غيرعام 

امنيال ملی و فرهنگ سازی در پدافند غيرعام : فص  هشتم 

حوزه پدافند عمومی



مهال  علمی
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مواردی که بایستی مدیران درمورد امنیت سایبری بدانند
هاسازمانبهسایبریتهدیداتشدنهدفمندتروپیچیدگیدرچمشگیرافزایششاهدحاضرحالدر

وهاهکرتوسطگیرندمیقراردسترسیموردیاونگهداریسازمانتوسطکهاطالعاتیاگر.هستیم
در.باشدهداشتزیادیاقتصادییانظامیسیاسی،منافعآنهابرایتواندمیگیردقرارنفوذمورددشمنان

.استشدهاشارهبدهدپاسخآنهابهبایدسایبریامنیتمدیرهرکهکلیدیسوالپنجبهادامه

برند؟میسودشماسازمانات عاتب دسترسیازكسانییاكسیچ 
-میشماسازماناطالعاتازکهدارندوجودبسیاریبدخواهافراد.اسالزیادیارزشدارایات عات

رسدستوجامعیتوصحتمحرمانگی،کهسازمانحساساطالعاتشماآیا.کننداستفادهسوءتوانند
تكتكارزکبرعالوهشمااینکاربرایاید؟کردهشناساییاست،حیاتیسازمانعملکردبرایآنهاپذیری

.بگیریدنظردربایستیراسازماناطالعاتکلیارزکبلکهاطالعاتیرکودهای

كند؟تحمي شماسازمانب تواندمیایهزین چ سای ریامنيالجدیرخدادیک
سایبرییتامناستقرار.باشدتاثيرگذارشماسازمانفعاليالتداومبرتواندمیسای ریحمل یک

هایهزینهازسایبری،حمالتترمیمیاقداماتمستقیمهایهزینهبرعالوهتواندمیسازماندرخوب
ماداعتواعتباردادندستازووریبهرهکاهشدهی،سرویسقطعیمانندسازمانبرایآنهاغیرمستقیم

تمالکیاطالعاتومالیهایدادهمشتریان،رکوردهایقبیلازاطالعاتیاگر.کندجلوگیریمشتری
ازمانسبهواردههزینهوآنمیزاندقتباوسرعتبهتوانیدمیگیرد،قراردستبردموردسازمانمعنوی

نگاریرمجوقانونیتحقیقاتانجامبرایمدتیراهاسیستمازتعدادیشویدمجبورکنید؟اگرتعیینرا
شد؟خواهدچهکنیدخارغسرویسازوکردهآفالین

اسال؟شدهایجادشماسازماندرقویسای ریامنيالفرهنگیکآیا
میمهضآلودهفایلیكبازکردنتنها.اسالاهميالحائزبسيارسازمانكاركنانمشاركالوآموزش

شبکهکلهبنفوذوهكبهاستممکنکارکنانازیکیتوسطمخربسایتیكازبازدیدیاایمیلبهشده
خاصتیمیافردیكدوکبرنبایدسازماناطالعاتازحفاظتمسئولیتلذا.شودمنتهیشماسازمان

بهکهمتعهدیودیدهآموزککارکنانوجود.نمایندمشارکتامرایندرکارکنانهمهبلکهگیردقرار
سازماندرقویسایبریامنیتفرهنگیكایجادبهدهند،میاهمیتآناطالعاتوسازمانازحفاظت

.کندمیشایانیکمك
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دهد؟میانجامراخودت شحداكثرخودازدفاعبرایشماسازمانآیا
.محصولیکن اسالپيوست ومستمرفرایندیکسای ریامنيال

درمناسبیراهکارهایوهاچارچوبسایبری،تهدیداتبرابردرسازمانازدفاعبهکمكبرایشماآیا
کردهیسازپیادهکاروکسبتداومورخدادهابهپاسخریسك،مدیریتسایبری،امنیتحاکمیتزمینه
راهسایبریبیمهنهوامنیتیمحصوالتنهندارد،وجودجامعیوواحدحلراهسایبریامنیتبرایاید؟
.نیستندکاملیکار
اسال؟گرفت بكارراسای ریرخدادهایبامهابل حياتیهایاستراتژیشماسازمانآیا
تیحياسازمانیهربرایسای ریرخدادهایانواعبامهابل مناسبهایاستراتژیكردنمهيا
.اسال

نسجممدفاعیهایاستراتژیداشتنحالاینباکردتامینرادرصدیصدامنیتتواننمیکهحالیدر
استیگفتن.بنددمیرامهاجمینبرنفوذراهزیادیحدتامتحملسایبریحمالتوسناریوهاانواعبرای
اجراویبندالویتآنهامتناظرتهدیداتخساراتمیزانووقوعاحتمالبراساسبایستیهااستراتژیاین

.شوند



مطالب علمي
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بخش اول-و کاربرد آن در صنعت ساختمان BIMتکنولوژی 

:مهدم 
BIM(Buildingتکنولوژیامروزه Information Modeling)پیشرفتههایکشورازبسیاریدر
چرخهدرسرعتوفهمدقت،بردنباالبهکمكجهتنوظهورونوینروکوحلراهیكعنوانبهجهان

Life)بنایكساخت Cycle)انواعتخریبحتیوبرداریبهرهوساختطراحی،اولیه،مطالعاتازاعم
.استکردهپیدازیادیبسیارکاربردبناهاوهاساختمان

بخشدرارروکاینسنگاپوروگنكهنكنروژ،دانمارك،فنالند،انگلستان،آمریکا،هایکشوراکنونهم
رطوبه)بزرگیبسیارهایشرکتوموسسات.اندآوردهدراجرابهخودعمومیوخصوصیمختلفهای
..دباشنمیجهانپیشرفتهکشورهایدرروکاینگسترکوسازیپیادهحالدر)...وAutodeskمثال

Life)پروژهیكیچرخهمختلفمراحلدر Cycle)هایقسمتطراحیاولیه،مطالعاتشاملکه
مختلفایهشخصیتدرگیریووجوددلیلبه(الکتریکیومکانیکیتاسیساتسازه،معماری،)مختلف
گونگوناوگستردهنوینتجهیزاتومصالحساز،وساختمختلفهایروکوهامتدحقوقی،وحقیقی

وویننهایروکازاستفادهودقتبهافزونروزنیازکهگرددترپیچیدهروزهرچرخهاینکهشدهباعث
اجرایوطراحیالزاماتسختگیرانه،هایاستاندارددیگرسویاز.(1شکل)نمایدمیمطالبهرادقیق

Design)زیستمحیطدوستداروپایدارصورتبهساختمان Green and Sustainable)،رانیازاین
دركبیشترینبتوانندکهآوردمیوجودبه(برداربهرهتاکارفرما)ساختتیماعضایازیكهربرای

ازاستفادهاهداادیگراز.باشندداشتهکارمختلفمراحلدرراخطاکمترینوبصری
تیمهبطراحیتیمازطراحی،تیمبهپروژهمالکینهایخواستهواطالعاتصحیحانتقال،BIMتکنولوژی

ازیكهیچنهاییواولیهاهدااکهصورتیبهباشدمیبرداربهرهبهساختتیمازنهایتدروساخت
.دنگردانحرااونقصاندچارتیماعضای

http://civil808.com/sites/default/files/field/image/node_5974-pic7.png
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BIMیك پروژه و کلیه ی عوامل درگیر در پروسه ی(Life Cycle)چرخه حیات :1شك  

BIM(Building Information Modeling)چيست؟
BIMردنکبدلوردتسهیلجهتدربنایكساختوطراحییپروسهازدیجیتالیینمونهومثالیك

اختسیچرخهدردرگیرافرادیکلیهبینتعاملوهمکاریقابلیتبردنباالنیزومفاهیمواطالعات
(Life Cycle)محیطیكدرطراحیوساختفرآیندکلیهسازیشبیهدیگربیانیبه.باشدمیپروژهیك

.استانجامقابلآنبهمربوطابزارهایوBIMمفهومتوسطمجازی
ازقبلوودهبواکاویوبررسیقابلدیجیتالیمحیطیكدرآنفرآیندکلیهشودمیباعثکهسازیشبیه

.برساندممکنحداقلبهراآنهامیزانومقداربردار،هزینهوآمیزمخاطرهاشتباههرگونه
دراستفادهودستیابیدررامااهداابتواندکهشدهسازیشبیهمدلیكگانهششمشخصات
:باشدمیزیرشرحبهنمایدتامینBIMتکنولوژی

.باشددیجیتالی–1
(3D).باشد(بعدیسه)حجمی–2
Measurable).باشدپارامتریكوبعددارایگیری،اندازهقابل–3 And Parametric)
.باشدفراگیروجامع–4
.باشدپروژهدردخیلعواملیکلیهبرایدسترسقابل–5
(Durable).دباشپروژهفازهایتمامدرپایدارودوامبا–6
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Parametric):پارامتريکاجزاءواشياءتعريف Objects)
دركدارد،محورینقشBIMتکنولوژیتعریفدرمستقیماکهمفاهیمیتریناصلیوترینبنیادیازیکی
سنتیشکلبه(3D)صرفااجزاییااشیاءتعریفبازیادیتفاوتپارامتریكاجزاء.استپارامتریكاجزاء
(2شکل):نمودتعریفزیرینحوهبهراآنهاتوانمیاساساینبروخالصهطوربهدارند،

.باشندمیخودهندسیجامعوکاملاطالعاتشامل(Objects)اشیاءاین-1
گردیدرناهماهنگیوخطابهمنجرکهزایداطالعاتهرگونهازعاریویکاارچهصورتبهاشیاءهندسه-2

Plan)جسمباالیازنمایمثال،طوربه.باشدشودمیاجزاء view)آنکنارینمایو(Elevation
View)تغییرورتصدرضمندرباشد،تناقضهرگونهازخالیویکسانهماهنگ،کامالیکدیگربابایستی

رتصوبهآنازشدهتولیدنماهاییکلیهدرتغییرایننظر،موردشئهندسیمشخصاتازیكهردر
.گردداعمالاتوماتیك

بههتوجبا(پارامتریك)دیگرشئدرادغامحیندرراخودهایاندازهوابعاداصالحقابلیتاشیاءاین-3
كیداخلدراتوماتیكصورتبهدربیكمثالطوربه.باشندداشتهرانظرموردشئهندسهوشرایط

؛(ودشدادهاخطاردربودیوارهایپارامتربیناختالاوقرارگیریدرتناقضصورتدرو)بگیردقراردیوار
اختالایرتغیقابلیت(کاذبسقفمثل)سقفدرموجودهایالمانبابرخوردازپسپارامتریكدیواریكیا
دیوارمناسباعارتفوسطحدرالکتریکیومکانیکیتجهیزاتگیریقرار.باشدداشتهاتوماتیكصورتبهرا

.گرددمطرحدیگرمثالعنوانبهتواندمیهمپارامتریكهای
کهصورتیبهگردندتعریفمختلف(Levels)سطوحدرباشند،میمختلفاجزاءدارایکهاشیاییدر-4
دریوار،دیكبودنتکهچندصورتدرمثالطوربه.نمایندعملیکاارچهصورتبهیکدیگربانهایتدر

غییرتصورتدریاوگردداصالحاتوماتیكصورتبهدیوارکلوزناعضا،ازیكهرمتریالتغییرصورت
.گردداصالحآنحرارتیانتقالضریبدیوار،هایالیهازیكهرمتریال

Rule)محدودیتوقانونوخاصروابطتعریفامکان-5 and constraint)یكهایاندازهوابعادبین
به.دباشنداشتهوجودشئتغییرامکانآنازتجاوزصورتدرتاباشدداشتهوجودشئمجموعهیاوشئ
یمحدودهدرتغییروتعریفامکانخاص،کارخانهیكدردربهایاندازهوابعادبهتوجهبامثالطور

.باشدداشتهوجودکارخانهتولیدی

طالعاتاانتقالیادریافتشدن،لینكقابلیتاشیاء-6
ایهاپلیکیشنوهامدلدیگربهراخودهایویژگیو

مثالطوربه.باشندداشتهراBIMباهماهنگومرتبط
مواد،(Structural)ایسازهمشخصاتشئهر

بهمربوطاطالعات،(Material)دهندهتشکیل
Energy)سنجیانرژیاطالعاتجسم،آکوستیك

Data)هایناپلیکیشاختیاردرراحتیبهبتواندرا...و
.بگذاردBIMباهمسو

یك شئ پارامتریكتعریف نمونه ای از: 2شك  
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key)الگركي logger)چيست؟

Keyloggerقراراستفادهموردایحرفهوفنیمشکالتیابیعیببرایکامایوتریهایشرکتدر
ایهفعالیتتاشودواقعاستفادهموردهاسازمانیاخانهدرتواندمیهمچنینالگرکی.گیردمی

به.گیرندبنظرزیربفهمندخودشاناینکهبدونهستندسازماندریاخانهدرکهراافرادیکامایوتری
دنیایدراتبگیریدنظرزیرراخودفرزندانکامایوتریهایفعالیتتوانمیروکاینبهدیگرعبارت
رارکاسواطالعاتدزدیازمانعتواندمیروکاینبهسازمانیكیا.نیفتندنابابافراددامدرمجازی

افرادمحرمانهاطالعاتدزدیبرایشودمیاستفادههمدیگرروکیكبههاKeyloggerاز.شود
....وبانکیحساباطالعاتعبور،هایرمزمانند

میتنهانههاافزارنرماینو.یافتاینترنتدرمجانیصورتبهتوانمیراKeyloggerهایافزارنرم
توانندمیکهبلکنندثبترا(نامهیكتایپمانند)شوندمیانجامبردکیباکهکارهاییکلیهتوانند

قرارراندیگاستفادهسوءیااستفادهموردبعداتا.کنندذخیرهرانمایشصفحهتصاویرازایمجموعه
نصبآنرویکهکامایوتریهماندیسكهارددررااطالعاتKeyloggerمعمولیهایبرنامه.گیرند
ازکارخودصورتبهکهاندشدهریزیبرنامهایگونهبهآنهاازبعضیولیکنندمیذخیرهاندشده

باشدرتآنطراهاکیـــلومتراستممکنکـهدیـگریکامایوتــریبهشبکهیااینترنتطریق
.بفرستند

keyloggerیك تصویری از محیط 

Keyloggerایوسیلهیاافزارنرمیكالگرکییا
یكکهراعملیهرآنکمكبهکهاستافزاریسخت

و.شودمیذخیرهایحافظهدردهدمیانجامکامایوتر
دکلیصفحهباشماکهاستکارهاییهمهجملهآناز

.دهیدمیانجامخود

ونیستایسادهکارهاKeyloggerشناسایی
حذابرایکهافزارنرمیكبهمنظوراینبرای

Keyloggerهبداریدنیازباشدشدهطراحیها
گویندمیAnti-Keyloggerهاافزارنرماین

استفادهدرستیبههاافزارنرماینازاگرو
Keyloggerخوبیبهتوانندمیمعموالا شوند

.کنندحذاراها

papsa.ir: منبع
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آبيسنبل

Eichhorniaعلمینامباآبیسُنبُل crassipes،یكنام
سالهدچنشناورآبزیگیاهاین.استغالفیانتیرهازگونه

یریگرمسزیروگرمسیریمناطقبومیغالفیانخانوادهاز
درکهاستآمازونحوضهخصوصبهجنوبیامریکای
هبخودزیستگاهازخارغدروکردهزندگیشیرینآب های
.می شودشناختهمهاجمگیاهیعنوان

نگیالاستانتاالبهایواردگذشتهسالدودرگیاهاین
چندورشتعینكتاالبانزلی،بین المللیتاالبخصوصأ

.استگردیدهشفتشهرستانآب بندان

عدیدهالتمشکبروزموجبآبسطحکاملپوششوآنسریعگسترکواستبومیغیرگونهیكآبیسنبل
یكدردبایبنابراینمی نماید؛فراهمراهاتاالبتدریجیمرگوزیستیتنوعکاهشخصوصأزیست محیطی

.گردداقدامگونهاینمعدوم سازیبهنسبتاجراییوعلمیاقدام

استزاسرطانآبيسنبل
محیطاالیشپدرآبیسنبلباالیقدرتخصوصدرانزلیپروریآبزیپژوهشکدهکار شناسانازیکیگفتهبه

تیحمی تواندمحیطباالعادهفوقسازگاریامکانوباالپاالییخودقدرتدلیلبهگیاهاینخود،اطراا
خودبهرامی شوندواردآب هابهصنعتیکارخانه هایفاضالبطریقازکهسربوجیوهمثلسنگینفلزاتی
بروزبرایمهمیعاملمی تواندوبودهخطرناكشدتبهمحیطدرآبیسنبلتجمعرواینازکندجذب

.باشدسرطانانواعجملهازبیماری هایی
:ندمی کتاکیدمهاجمگیاهاینجابجاییبودنخطرناكبهنسبتهشداربازیستمحیطکارشناساین

وردردممبیندروشدهفروختهزینتیگیاهیعنوانبهگیاهاینشهرهاازبرخیدرکهشدهدیدهمتاسفانه
همریخطوشدهآبیمحیط هایتمامدرآنتکثیرورشدباعثگیاهاینجابجاییکهحالیدرمی شودبدل

.دارداستانساکنانآنتبعبهوزیستمحیطبرایخردلگازاستنشاقردیف

آبیسنبلبامبارزههایراه
ازكبیولوژیمبارزهوسموم،ازاستفادهگیاه،اینبا(آوردندرجااز)مکانیکیبرخوردقبیلازروک هایی

ستفادهاخصوصدراما.استپدیدهاینبامبارزهراه هایمهم ترینپرهشبگونهیكوشاشكگونهدوطریق
برایوبیخگزینهنمی تواندآمورماهیحتمطوربهگفتبایدگیاهاینگسترکبامقابلهبرایآمورماهیاز

.نداردخوراکیجذابیتآمورماهیبرایگیاهریشهکهچراباشدگیاهاینبامبارزه

مهر: منبع
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ایرانملیامنيالدرمحيقیزیسالتهدیداتارزیابی-1
(  دانشيار جغرافيا دانشگاه آزاد اس می واحد علوم و تحهيهات تهران)كا م جاجرمی 

(تهرانتحهيهاتوعلومواحداس میآزاددانشگاهسياسیجغرافيایدانشيار)فردپيشگاهیزهرا
(تهرانتحهيهاتوعلومواحداس میآزاددانشگاهسياسیجغرافيایدكتریدانشجوی)مهكوییحجال
چكيده

اظهارنظرهایباعثشد،مطرحجهانیسیاستدرجدیصورتبهمیالدی1960دههازبعدعمدتااکهمحیطینگرانی های
مشخصهوجهینگرانوتوجهاینکهمی کننداستداللاینگلهاردرونالدمانندشناسانمحیط ازتعدادی.استشدهگوناگونی

جهانیوگستردهخطراتبهنسبتدادناخطارآن ها،دغدغه هایسرد،جنگازپساروپایوامریکادرکهاستنسلی
برایرااساسیچالش هایهوا،وآبتغییراتمانندمحیطیزیستتغییراتاخیردهه هایدر.می باشدمدرنصنعتیتوسعه
.بردنامیزیستمنابعکمیابیبحرانمی توانراآنتأثیرفوری ترینکهاستکردهایجادجهانسراسردرانسانیامنیت
شهریویصنعتگلخانه ای،گازهایانتشارانرژی،مصراوتولیدنیست،جنگشکل گیریدرفوریعاملبحرانایناگرچه
.ه اندگردیدمنجرمحیطیزیستجدیمشکالتبهشدند،تبدیلجهانیپدیده هایبهبیستمسدهاواخردرکهشدن

وهآلوده کنندفرآیندهایطبیعی،منابعازکالنبهره برداریراهازرامحیطیزیستمشکالتاینمصرفیجامعه های
راگیرفگسترکحالدرمحیطیزیستبحرانبهواکنش.نموده اندتشدیدکرده اند،ایجادکهحمل ونقلیزیرساخت های

فارسخلیجهمنطقوخاورمیانهدرقدرتمندکشورهایازیکیعنوانبهایرانکشور.استکردهپیداگوناگونیاشکالوبوده
یابیدستوانرژیتأمینهمچونعواملیمی دهندنشاننتایج.استداشتهقرارمحیطیزیستتهدیداتمعرضدرهمواره

همبروناامنیایجاددرمهاجرتوجمعیتافزایشوهواوآبتغییراتخشکسالی،دریاها،ورودخانه هاآبآلودگیآن،به
.دارندتوجهیقابلتأثیراتایران،ملیامنیتبرمهمترهمهازوعمومینظمزدن

Link: http://www.sid.ir/FileServer/JF/25013926708

ای هستبرنامةموردیمقالعةسرد؛جنگازپسالمللیبينتهدیداتوغربامنيتینگرش-2
ایراناس میجمهوری

(ن الم  دانشيار و رئيس گروه دیپلماسی و سازمان های بين المللی دانشكده روابط المللی بي)دكتر سيد محمدكا م سجادپور 
(كارشناس ارشد مقالعات منقه  ای، گرایش مقالعات ایران از دانشكده روابط بين المل )سعيده اجتهادی 

چكيده
واروپایی-غربیکشورهایبیندرآنبهمربوطتدابیروتهدیداتبین المللی،امنیتمورددرخاصینگرکسردجنگازپس

پرسشش،پژوهایندر.استایرانهسته ایبرنامةبهغربنگرکبرمبتنیمزبورشناختیچارچوب.گرفتشکلآمریکایی
شکلهمیمعواملچهتأثیرتحتسردجنگازبعدبین المللیامنیتتهدیداتبهغربامنیتینگرککهاستآنکلیدی
سائلیمباراپژوهشاینایران،هسته ایبرنامةبهنسبتخودامنیتیرویکرددرغربخاصرفتارچراییفهماست؟گرفته
امکانی توانمسازه انگاریورئالیستیحوزه هایدربین المللروابطنظریاتازتلفیقیباآن هابهپاسخدرکهمی کندروبرو

سته ایهبرنامةنگرک،اینچارچوبدر.کردفراهمراهسته ایموضوعوبین المللیامنیتمورددرغربنگرشینظامشناخت
ویاستسهم ساختارترکیبی،چارچوبایندر.می گیردقرارغرببرایبین المللیامنیتنوینچالش هایباپیونددرایران

مدلالبقدرغربنظام شناختیبررسیبا.گیردقرارمدنظربایدتوأمانصورتبهنخبگاننگرکهموبین المللیقدرت
سویازوتدریافراهسته ایفناوریبهایراندستیابیخارجیعواملبرغربتأکیداصلیعلتسو،یكازمی توانتلفیقی
راایران ایهستهبرنامةبهنسبتغربتفکرنحوةدرناامنیوامنیتریشةهنجاری،وغیرمادیساختارهایبهتوجهبادیگر،

ایرانهسته ایموضوعمی کند،پیداغربامنیتیسیاست هایدرایرانکهویژه ایجایگاهمبنایبرنهایت،در.کردمطالعه
قبالدرربیغبازیگرانمنفیموضع گیریوباشدجدایی پذیرغربامنیتیرویکردهایدرکشوراینکلیموضوعازنمی تواند

هدیداتتمفهومدرایجادشدهتغییراتوبین المللامنیتبهنگاهدرغربکالناستراتژی هایازخارغایرانهسته ایمسئلة
.نیست

Link: http://www.sid.ir/FileServer/JF/49013891102

http://www.sid.ir/FileServer/JF/25013926708
http://www.sid.ir/FileServer/JF/49013891102
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طرح های کسر خدمت سربازی

مرکـز مرکز مطالعات پدافند غیرعامـل کشـور و) به اطالع می رساند که سازمان پدافند غیرعامل کشور 
بـرای دانـش آموختگـان و فـارت التحصـیالن مقـاطع( مطالعات فنی و مهندسـی پایـداری ملـی کشـور

( ربازیجایگزین خدمت سـ) کارشناسی ارشد و دکتری طرح هایی برای کسر خدمت  سربازی و نخبگی 
ه اداره عالقمندان می توانند عالوه بر مراجعه به وب سایت های مربوطه با مراجعه بـ. در نظر گرفته است

.  کل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی از روند ثبت نام مطلع شوند

 كشور                               وب سایال مركز مقالعات فنی و مهندسی پایداری ملیhttp://mafpa.ir/
 وب سایال مركز مقالعات پدافند غيرعام  كشور   :http://www.pdrc.ir

سايت هاي مرتبط با پدافند غيرعامل
http://www.paydarymelli.ir وب سایت پایداری ملی
http://www.pdrc.ir مطالعات پدافند غیرعاملمرکز
http://ostan-as.gov.ir/?PageID=42 پدافند غیرعامل–استانداری آذربایجان شرقی 
http://www.cyberpolice.ir/ پلیس فتا
http://mafpa.ir/ مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایداری ملی
http://www.ncpd.ir/fa/?id=1&p=0 سایت اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی

رويدادهاي مهم خبريعناوين 

«برای مشاهده متن کامل خبرها روی آنها کلیک کنید»

گسترش پدافند غيرعام  در تمام رده ها و اقشار جامع  ضروری اسال

  فرمانده سپاه عاشورای استان آذربایجان شرقی ب
د سمال جانشين قرارگاه زیستی استان منصوب ش

وضعيال مقلوب تراز شاخص امنيتی 
مشك  امنيتی نداریم / آذربایجان شرقی

برگزاری كارگروه انرژی و آب پدافند غيرعام  
استان آذربایجان شرقی 

ند جلس  كارگروه ارت اتات و فناوری ات عات پداف
غيرعام  استان آذربایجان شرقی برگزار شد 

برگزاری جلس  كارگروه جهاد كشاورزی پدافند 
غيرعام  استان آذربایجان شرقی 

برگزاری جلس  كارگروه فرهنگی، اجتماعی و 
آموزشی استان آذربایجان شرقی 

http://mafpa.ir/
http://www.pdrc.ir/
http://www.paydarymelli.ir/
http://www.pdrc.ir/
http://ostan-as.gov.ir/?PageID=42
http://www.cyberpolice.ir/
http://mafpa.ir/
http://www.ncpd.ir/fa/?id=1&p=0
http://paydarymelli.ir/fa/news/38270/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://paydarymelli.ir/fa/news/38361/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
http://paydarymelli.ir/fa/news/38068/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://paydarymelli.ir/fa/news/37915/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%D9%8A-%D9%88-%D8%A2%D8%A8-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A
http://paydarymelli.ir/fa/news/37832/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://paydarymelli.ir/fa/news/37918/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%83%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%8A-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A
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