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: تناوب های ایقالب

گایه 8های غیرعامل  ب هشه حویه پدافند 
یشایدتخصصی فعالیت می زصوبت 

عشلیات اینقال گای 8کابگاه آمویشی پدافند شیشیایی  ب منطقه زرگزابی 

اه هدا   دادگ  ویژه مددیاا  و کارشناادا    کارگاه آموزشی تخصصی پدافند شیمیایی 
. عملیات انگقال گاز باگزار شد8اجاایی ااگا  در منطقه 

یمیایی مدیاکل پدافند غیاعامل ااگاندار  آذربایجا  شاقی و دبیا قاارگاه پدافندد شد  
افندد  ااگا  در این کارگاه آموزشی به نقش و جای اه ویژه آموزش در نیل به اهداف پد
لی هدا  غیاعامل اشاره کاد و با بیا  اینکه نیاو  انسانی کارآمد و مگعهد ادامایه ا د  

در حال حاضا، اازما  ها باا  راید  به اهداف شا  بده  : اازما  اات، اظهار داشت
انی باگزار  آموزش ها  عمومی و تخصصی به منظور به روزراانی دانش نیداو  انسد  

.خود اقدام می کنند

زرگلزابی 
اولیلن 
ی کنفرایس مل
دیپدافند کالب

بری زربتی وضعیت امنیت تلای جلسه 
اب اتنایدابی آذبزایجاد شرقی زرگلز 

شد
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ایقلالب  مدیرکل پدافند غیرعامل اتناد ای یشای  اه  تناوب های چهل تلاله زای ید 
اتالمی  ب آذبزایجاد شرقی 

ب ااالمی مهندس کایمی، مدیاکل پدافند غیاعامل ااگا  آذربایجا  شاقی از نمایش اه داگاوردها  چهل االه انقال
. بازدید کاد

اخبار پدافند غیرعامل
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حدوزه مخگلدع علدم و فنداور ، اقگصداد ،      7این نمایش اه به مناابت چهلمین اال اد پیاوز  انقالب شکوهمند ااالمی در 
( ره)اجگماعی و ایاای، زیابنایی و عماانی، ارتباطات و فناور  اطالعات و بانوا  در محل مصلی اعظم حضات امدام خمیندی  

.باگزار شدتبایز در طول ایام دهه فجا 
صدی  کایمی در حاشیه بازدید از نمایش اه اظهار داشگند که پدافند غیاعامل در همده حدوزه هدا  فدوو بصدورت تخص     علیاضا 

امدات پدافندد   فعالیت می نماید و با تشکیل کارگاوه ها و کمیگه ها  تخصصی مخگلع در اطح ااگا  و داگ اه ها، رعایت الز
غیاعامل را در جهت کاهش آایب پذیا  ها، افزایش بازدارندگی مقابل تهدیدات دشمن و پایددار  خددمات ضداور  مدادم     

.دنبال می کند

عشلیات اینقال گای 8کابگاه آمویشی پدافند شیشیایی  ب منطقه زرگزابی 
یمیایی کایمی با اشاره به تعداد زیاد واحدها  شد در ابگدا  این کارگاه، علیاضا 

ن غفلدت در اید  : ااگا ، اهداف و ماموریت پدافند شیمیایی را باشدماد و افدزود  
م حوزه بسیار آایب زا و خطاناک اات و کم توجهی به مسدالل آموزشدی و عدد   

به همااه رعایت ا ول ایمنی  نایع شیمیایی، می تواند  دمات جباا  ناپذیا 
یشگا در رااگا  ایاات ها  آمایش اازمینی، دقت و توجه بو  . باشدداشگه 

را در مکانیابی احددا   دنایع شدیمیایی در منداطر دور از مااکدز پاجمعیدت       
.خوااگار شد

جلسه زربتی وضعیت امنیت تایبری اتنایدابی آذبزایجاد شرقی زرگزاب شد
ن قاارگداه  جلسه ا  با موضوع بارای وضعیت امنیت اایبا  ااگاندار  با حضور مددیاکل پدافندد غیاعامدل اادگا ، جانشدی     

.اایبا  ااگا ، رییس حااات و مدیا فناور  اطالعات ااگاندار  باگزار شد
جاایدی  علیاضا کایمی مدیاکل پدافند غیاعامل ااگا  در این جلسه در خصوص اهمیت امنیت زیاااخت ها  داگ اه هدا  ا 

. اادگا  و اقددداماتی کدده ازطدداف قاارگدداه پدافندد اددایبا  و ماکددز افگددا  ااددگا  در حدال انجددام ااددت مطددالبی بیددا  کدداد   
دادگ اه  که پدافند غیاعامل به عنوا  یک نهاد فاادولگی به مسئولیت نظارتی خود بدو  اغماض در مورد تمام: اعالم نمودو  

.ها  اجاایی و حگی ااگاندار  عمل می کند

وزه پدافند شیمیایی شیمیایی این دانش اه نیز به عنوا  مدرس حتحقیقات و رلیس ماکز بقیه اهلل دکگا باقا ، دانشیار دانش اه 
گیاها ، ضمن تعایع مواد شیمیایی و معافی انواع مواد شیمیایی پاخطا و تهدیدات مگصور آ  ها باا  انسا  ها، حیوانات و

.به تشایح اند پدافند شیمیایی کشور پاداخت
:کداد و  با اشاره به حواد  پیش آمدده در انگقدال مدواد شدیمیایی، بدا رعایدت ا دول ایمندی در حمدل ایدن مدواد تاکیدد             

بدا  لسده ا  شاکت کنندگا  در این کارگاه همچنین از انبارها  ن هدار  مواد شیمیایی پاالیش اه نفت تبایز بازدیدد و در ج 
.مسئوال  پاالیش اه، با نکات ایمنی در خصوص رعایت الزامات حمل و ن هدار  مواد شیمیایی آشنا شدند
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مقاله علشی
مطالعه موردي پدافند غیرعامل: راهبرد دفاعیسیاست گذاري 

مقدمه
امنیدت  ملی با عندوا  در اطح تواعه ها کشور تنها در پناه وجود امنیت در آ  کشور قابل انجام اات که از این امنیت روند 

ت از خود به باا  تضمین  یاناقدامات غیانظامی دولت امنیت ملی شامل ایاات و راهباد دفاع ملی و نیز . ملی یاد می شود
بندابااین هدا دولدت   . در چارچوب منافع ملی می انجامدآ  اهداف به حصول عنوا  یک موجودیت ایاای اات که در نهایت 

. ااتدفاعی جامع یک راهباد باا  نیل به این امور نیازمند 
ه ، راهبداد دفداعی شدناخگه مدی شدود کد      باابدا خدود  تعایفی کوتاه، مقابله دولت ملی با تهدیدات نظدامی و غیانظدامی در   در 

 لح آمیز اات، چاا کده در پدی ایجداد جندا و اهدداف      دفاع ملی، راهباد  راهباد . آیدزیامجموعه امنیت ملی به شمار می 
. یابدد تواعه طلبانه ارضی نبوده و حفظ وضع موجود االوحه ایاات ها  آ  اات و به عالوه باا  مدتی طوالنی تداوم مدی 
غیاعامل راهباد دفاعی جامع هم بعد نظامی و هم بعد غیانظامی دارد که از این ابعاد به تاتیب با عنوا  پدافند عامل و پدافند

یت بحاا  پدافند غیاعامل، عبارت اات از اتخاذ تدابیا گوناگو  غیانظامی در حوزه دفاع ملی که وظیفه آ  مدیا. یاد می شود
ز  و بخش اخت آ  یعنی آماده ادا . خود پدافند غیاعامل به دو بخش اخت و نام تقسیم می شود. و کاهش تهدیدها اات

  مقاوم ااز  مکا  ها و نیاو  انسانی در باابا رخنه آایب راانی اخت دشمنا  از طایر حمدالت نظدامی و بخدش ندام آ    
.یعنی آماده ااز  و مقاوم ااز  ذهنیت ها در باابا رخنه نام دشمنا  از طایر ایجاد جنا نام

دفاعی از این دو نوع پدافند غیاعامل مهم تا می باشد، پدافند غیاعامدل ندام اادت، چداا کده      راهباد در جها  اماوز در آنچه 
پااش ایدن  بنابااین. ااتاقگصاد ، اجگماعی و فاهن ی تغییا یافگه ایاای، ماهیت تهدیدات از عا ه نظامی به عا ه ها  

ا مقاله عبارت اات از این که پدافند غیاعامل چ ونه می تواند در چارچوب راهباد دفداعی کشدور، میدزا  تهدیددات دشدمن ر     
ت بدا  باا  پااخ به این پااش، از روش پژوهش تو یفی بهاه باده شده اات و در فاضیه پااخ دهنده آمده ااد . کاهش دهد

 ی، پدافند توجه به تغییا ماهیت تهدیدات علیه کشور از عا ه نظامی به عا ه عا ه ها  ایاای، اقگصاد ، اجگماعی و فاهن
غیاعامل نام از طایر چهار عامل ایدلولوژ ، هویت، یکپارچ ی اجگماعی و اجمداع در مندافع ملدی کده از اجدزا  قددرت ندام        

ت باا  آزمو  این فاضدیه، ادازما  مقالده عبدار    . هسگند، می تواند میزا  تهدیدات ناشی از جنا نام دشمنا  را کاهش دهد
.اات از یک مبانی نظا ، بارای پدافند غیاعامل و اپس نگیجه گیا  از کلیه مباحث

دفاعیراهبردي : پدافند غیرعامل 
دفاعیاهداف و اهمیت پدافند غیرعامل در راهبرد 

ی، هددف  ها  شناادای توانایی اامانه کاهش قابلیت و : دانستبه طور کلی اهداف پدافند غیاعامل را می توا  شامل موارد زیا 
تجهیدزات و  خسارات و  دمات به تأایسات،و کاهش تسلیحات آفند  دشمن؛ تقلیل آایب پذیا  هدف گیا  یابی و دقت 

ه هدا   کشور در باابا تهدیدات و حمالت دشمن؛ حفظ ادامای نظامی و غیانظامی نیاو  انسانی مااکز حیاتی، حساس و مهم 
ر عمل از آزاد  و ابگکا؛ الب جهت ادامه فعالیت ها و تداوم عملیات تولید و خدمات راانیتوا  خود  کال  ملّی کشور؛ حفظ 

زایش ؛ افد نیداو  انسدانی  در هزینه ها  تسلیحاتی و  افه جویی در عملیات؛ باا  و  ایجاد شاایط اخت و دشوار دشمن و 
  به دشمن از طایر وادار نمود  وبیشگا به دشمن؛ تحمیل هزینه ها  در باابا تهاجم قوا  خود  آاگانه مقاومت مادمی و 

عندی  باال بداد  دفداعی کشدور ی   و ؛  افه جویی قوا از و الب تلع کاد  منابع محدود خود با رو  اهداف کاذب و فایبنده 
ینی ملّدی در کدلّ فضدا  ادازم    ها  عامل؛ توزیع ثاوت، جمعیت و اامایه با دفاع تکمیل چاخه دفاعی کشور و تعامل مثبت 

و سداس  اازمینی و پااکندگی زیاااخت ها  کلید  و مااکز حیداتی، ح آمایش ، اعمال ایاات تماکز زداییکشور از طایرِ 
زم جهت ها  الایجاد آمادگی ؛ ...(نیاوگاهی، پاالیش اه،  نعگی، نظامی، غذایی، آب راانی و )کلید  محصوالت مهم تولید  

.کشورو فاهن ی و ااگقالل ملی مقابله با دشمن در شاایط تهدیدات نامگقار ؛ و حفظ تمامیت ارضی، امنیت 
ددتامایسگم جنا ها، از جنا ها  اخت به که اماوزه از آ  جهت اات غیاعامل نقطه نظا اهمیت نیز، اهمیت پدافند از 
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ات روانیبه این جهت بخشی از پددددافند غیاعامل، مقابله با عملی. جنا ها  نام و مگکی به عملیات روانی در حال گذر اات
ی حقیقت عملیات روانی با باورها  مادم ااوکار دارد و باا  خنثی ااز  آ  از طایر پدافندد غیاعامدل مد   در . ااتدشمن 

یک پذیا  به القالات دشمن تحاجامعه، نسبت توا  با فاهنا ااز  به این مهم دات یافت تا آاگانه باورها  مادم در اطح 
ا مدی  از ااگوار  بیشگا  باخوردار شود که در این راادگ جامعه خود  کمگا  یابد و باور عمومی مادم نسبت به ارزش ها  

ندو   که اکروند  زیاا با . مگولی اما فاهنا را به روشنی مشاهده کادا  و اازما  ها  توا  نقش آشکار اازما  ها  راانه 
.نظامیمی یابد، جنا ها  آینده، جنا هایی در عا ه فاهن ی خواهند بود تا ها تغییا وضعیت جنا 

جدوم  هو عقاید مادم اات که مورد باورها پدافند غیاعامل از نوع فاهن ی آ  وجود دارد و از آنجا که نیاز به باا  مقابله پس 
وا  افدزایش آادگانه تد   موجب قاار می گیاد، تعمیر باورها  دشمن اگیز و ایجاد باورها  ارزشی محکم در جامعه، می تواند 

افندد  روانی دشمن، یک تهدید فاهن ی اات که بدا پد آینده، عملیات در جنا ها  پس . شوددفاع ملی در جنا ها  آینده 
.با آ  مقابله نمودراهباد دفاعی غیاعامل فاهن ی می توا  در یک 

وژی، ایلدوول : ای طریق عوامل قدبت یرم یرم باهبر   فاعی تقویت پدافند غیرعامل 
اجنشاعی و اجشاع  ب منافع ملیهویت، یکپابچ ی 

درت ندام  تحت عنوا  قد فاهن ی روانی از قدرت . ااتراه دفاع کاد، این تنها با جنا نام باید از قدرت نام ااگفاده در مقابله 
و امنیدت  اات و ها کشور  می تواندد مندافع  رویارویی قدرت یاد می شود و باید دانست که  حنه روابط بین المللی،  حنه 

. نمایدخود را در پناه قدرت تأمین 
قدرت ندام  .باشدمی تواند تأمین منافع کند و اهداف خود را پیش بباد که از قدرت بیشگا  باخوردار  حنه کشور  این در 

اا  بد . گدادد باخوردار می المللی در عا ه بین بیشگا  که یکی از شاخه ها  قدرت ملی به شمار می آید ها روز از اهمیت 
ا ایدن  تشکیل دهنده قدرت نام را مدورد بارادی قداار داد، زیدا    عنا ا درک بهگا جای اه دفاعی پدافند غیاعامل نام، می توا  

ام مدوثا  به ویژه پدافند غیاعامل نغیاعامل هسگند و در تقویت راهباد دفاعی پدافند قدرت ملی عنا ا ارتقا دهنده ها نوع از 
قویدت  در تعنا ا عبارتند از ایدلولوژ ، هویت، یکپارچ ی اجگماعی، و اجماع در منافع ملی که ها یدک  جمله این از . هسگند

.باشد و در شماره ها  بعد  به  ورت تفصیلی مورد بارای قاار خواهد گافتپدافند غیاعامل نام موثا می 
. 245تا  فحه 223از  فحه ;23شماره,9دوره: علوم ایاای :نشایه

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=212591: لینک مقاله 

الهام حسین خانی: نگارنده
اانشجوی اکتری اانشگاه آزاا 
اسالمی، واحد علوم و تحقیقات 
، اصفهان، گروه روابط بین الملل

ایران، اصفهان

1397بهمن ماه–نهم بیست و شماره نشریه داخلی اداره کل پدافند غیرعامل استان آذربایجان شرقی 

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=4325
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مطالب علشی
مراکز داده به چه معناست؟امنیت 

هدوم امنیدت   امنیت در مااکز داده، یک عبارت کلی اات که می تواند در باگیانده جنبه ها  بسیار گسگاده و مگفداوتی از مف 
ی آ  را ااده تا به کمک تفکیک آ  به مسایل خادتا و ماتبط با موضوع ا لبنابااین به منظور درک بهگا این موضوع . باشد

ت را می توا  از اه حدوزه امنیدت فیزیکدی، امنیدت فنداور  اطالعدات و امنید       (دیگاانگاها)داده امنیت در مااکز . می نماییم
:پاداختعملیاتی مورد بارای قاار داد که در ذیل به مخگصا به توضیح ها یک از این موارد خواهیم 

1397بهمن ماه–نهم بیست و شماره نشریه داخلی اداره کل پدافند غیرعامل استان آذربایجان شرقی 

ماکزردفیزیکیامنیت:اااهمراکزارفیزیکیامنیت
ها ایسگمومقاراتها،ایااتها،روشکمکبهداده

.گاددمیتامینزمینهایندرشدهگافگهکاربهگوناگو 
بهتوا میفیزیکیامنیتتامینها ایسگمجملهاز

وماعالداگاای،کنگالتصویا ،نظارتها ایسگم
)ااخگما مدیایتایسگمحایر،اطفا BMS)و…
.نموداشاره

مخاطااتوتهدیداتازجلوگیا اببآ تامینکهااتدادهماکزدرامنیت پیچیده معادلهازبخشیفیزیکی،امنیت
اززیکیفیامنیتتامینگوناگو ها روشکمکبههااازما وهاشاکت.گاددمیهاآ بامقابلهودادهماکزدرفیزیکی
وهدایتجهتزیاد بسیارپیچیدهها روشوهاطاحاماوزه.نمایندمیمحافظتخودها دادهوتجهیزاتامکانات،
هبکه،ااتایناهمیتحالز نکگهاما.داردوجودامن دادهماکزیکایجادرااگا درهااازما وهاشاکتراهنمایی
درطااحی اولیهمااحلهما ازامنیتتامینداده،ماکزااختازپساثابیوهزینهپاموقت،ها اندیشیچارهجا 
.شودگافگهنظا
اببامکانات،وتجهیزاتازحفاظتباعالوهداده،مااکزفیزیکیامنیتتامینکهااتاهمیتحالزنکگهاینآور یاد

.گاددمینیزخطااتباابادرهاآ ازمحافظتودادهمااکزکارکنا بیشگاایمنی
این.باشدمیفیزیکیامنیتتامینمنظوربهموثاراهکارها جملهازامکانات،بهداگاایکاد محدودکلیطوربه

ازااگفادهها،دربکاد قفلویژه،درگاهازعبورکلمهکاد واردلزوممانندمخگلعها راهازااتممکنمحدودیت،
.گادداعمالامنیگیاحگیاطیاقداماتاایاوبلندها حصاربسگه،مدارها دوربین
.باشدمیمهاجما نفوذازگیا جلوودادهماکزازحفاظتمنظوربهاادهکارراهیکااز محوطهازااگفاده
الکنگمنظوربهموثاکارها ازیکیهاآ درامنیگین هبانا گمارد وااخگما بهخاوجوورودنقاطکاد محدود
.باشدمیدادهماکزبهداگاایتاآاا وبیشگا
میتو یهیتامنافزایشنگیجهدرونظارتوکنگالافزایشمنظوربهبیشگاتصویا نظارتها دوربینتعدادازااگفاده
.شود

دادهماکزکیفیزیامنیتافزایشاببکهااتنکاتیازیکیامکا ،حدتاهادادهماکزااخگما درپنجاهتعبیهازاجگناب
.شودمی

:اااهمراکزار(IT)اطالعاتفناوریامنیت
میتامینهادادهازمحافظتجهتشدهگافگهکاربهگوناگو ها روشطایرازدادهماکزدراطالعاتفناور امنیت
وتشخیصپیشافگهها ایسگمازااگفاده،ایمنارتباطیکانالتامینها،دادهن ار رمزشاملهاروشاین.گادد

.باشدمی…وگیا پشگیبا ها بانامهنفوذ،ازجلوگیا 
قااردیایتمومااقبتپایش،تحتهموارهبایدکهااتفاآیند داده،ماکزامنیتتامینکهااتضاور نکگهاینیادآور 
.باشدداشگه

http://rayansegal.asia/wp-content/uploads/2017/05/physical-datacenter-security-1.jpg
http://rayansegal.asia/wp-content/uploads/2017/05/physical-datacenter-security-1.jpg
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:باشندمیذیلشاحبههادادهماکزدراطالعاتفناور امنیتتامیناطوح
خطامدیایتچوبچهارایجاد•
امنیگیایااتگیا کاربه•
هاآ داد گزارشووقایع،کنگال،نظارتثبت•
اطالعاتمنابعازحفاظت•
عاملایسگمامنیتتامین•
هادادهضمانتیا(IA)اطالعاتتضمین•
(کاربااخگیاراتمحدودهتعیینکارباا ،هویتتایید)کارباا داگاایحروشناااییمدیایت•
میاشارهگذارند،تاثیادادهمااکزدراطالعاتفناور امنیتنمود فااهمدرکهامنیگیاقداماتازتعداد بهادامهدر

:نماییم
امنیگیها شکافبسگنومخابافزارها نامتشخیص•
تطبیقیدفاعازااگفادهبامنظورهچندرویکادیکبهداگیابی•
دادهماکزحواد بهاایعپااخ•
کارباا داگاای ادارهوکنگال•
کارباد ها بانامهامنیتتامینوتهدیداتوقوعازپیش یا •
هادادهواطالعاتازحفاظت•

ت عملیاتی ماکز داده، به منظور تامین امنیحیاتی توجه به قابلیت اطمینا  زیا ااخت ها  : امنیت عملیاتی ار مراکز اااه
بانامه ریز  باا  و ( BCP)کار چاا که بانامه ریز  باا  ااگماار کسب و . در ماکز داده، از اهمیت ویژه ا  باخوردار می باشد

یزا  هما  طور که پیش از این مطاح شد، م. اااس میزا  قابلیت اطمینا  ماکز داده انجام می پذیادبا ( DRP)حادثه تامیم 
.گاددیا اطوح رده بند  مواسه   آپ تایم تعیین می و  (ANSI-TIA-942)ااگانداردقابلیت اطمینا  مطابر با 

کنندده،  تامین امنیت عملیاتی مااکز داده، میزا  قابلیت اطمینا  و نحوه کار کاد دیزل ژنااتورها، ایسگم هدا  خندک  جهت
UPS گیادبه دقت مورد بارای قاار می … ها و.

علی ابراهیمی: گراآوری
مل پدافند غیرعامل اااره کل پدافند غیرعاکارشناس 

استانداری آذربایجان شرقی

اایاوهکاهامخاب،ها افزارنامها،ویاوسهیاهو پادنیا در
روشازیکهیچاطالعات،امنیتکنندهتهدیدوان یزمخاطاهعوامل
 د ورتبهراهادادهازمحافظتنیسگندقادرامنیگیگوناگو ها 
هانولوژ تکاازمانی،ها تاکگیکبند الیهاما.کنندتضمین ددر
ودمسددرموثا نقشتواندمیاطالعات،امنیتتامینفاآیندها و

.نمایدایفاامنیگیها شکافکاد 

1397بهمن ماه–نهم بیست و شماره نشریه داخلی اداره کل پدافند غیرعامل استان آذربایجان شرقی 
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مطالب علشی
صنایع شیمیاییلزوم توجه به تهدیدات توسعه 

و جنا و تاوریسم دو مقوله منحصا به فاد با منشا  افا انسدانی هسدگند کده از دیابداز امنیدت، آرامدش و ادالمت جوامدع        
هاچه از .به موازات این دو عامل؛ تهدیدکننده دی ا پیشافت فناور  و  نعت اات. اامایه ها  آ  را مورد تهدید قاار داده اند

سگی کاه زیتاریخ ظهور فناور  و  نعت می گذرد اثاات اوء باخی تهدیدات این حوزه با االمت انسا  ها و جاندارا  در بسگا 
.خاکی هویدا می شود

اات کده  به اعگقاد بسیار  از  احب نظاا  پیامدها  ناشی از پیشافت ها  ناموزو  فناور  و دخالت انسا  در طبیعت اال ه
ادیع،  در حال حاضا منشاء بسدیار  از آتدش ادوز  هدا  و    . تسایع گا وقوع تهدیدات گوناگو  حگی بالیا  طبیعی شده اات

ار  ها  هوا، وقوع بیمگاما   طاقت  فااا   آلودگی  آب ها  جار  و منابع زیا زمینی، محیط زیست و منابع  طبیعی، آلودگی و 
ل بداوز  عبارت دی ا، اماوزه تفکیک منشاء و دلیبه . هسگندخود انسا  ها خواه عامدانه و آگاهانه و خواه غیاآگاهانه ... و فااگیا 

.بسیار  از حواد  و بالیا به دلیل هم افزایی عوامل انسانی و طبیعی ناممکن اات

عنا ا تحت با این حال باید دانست منشاء بسیار  از تهدیدات طبیعی و به ویژه انسا  ااخت ظافیت  یا اناژ  نهفگه در مواد و
اد اات که باخی مواد شدیمیایی کده مدا از آ  مدواد شدیمیایی پاخطدا ید       آ  مفهوم این عبارت . عنوا  اناژ  شیمیایی اات

ا  آادیب و  می کنیم دارا  ظافیگی هسگند که هم با اثا بالیا  طبیعی و هم در بسگا حواد  غیاطبیعی و انسا  اداخت تدو  
.ایجاد خسارت به انسا  ها و اامایه ها  جوامع را دارند

امایه ها  ملی و بانامه ریز  و اقدام نسبت به کاهش بسگا وقوع تهدیدات شیمیایی، کاهش آایب پذیا  و افزایش مصونیت ا
وع مخگلع ایجاد آمادگی واکنش منااب در باابا تهدیدات شیمیایی از موضوعات مهمی اات که باید مد نظا مسئوال  در اط

با راه انداز  قاارگاه 1392اقدامی که به همت اازما  پدافند غیاعامل کشور تحت عنوا  حوزه پدافند شیمیایی از اال . باشد
اارگداه   از طایر راه انداز  قهدف تواعه در اطح جامعه ااگانی پدافند شیمیایی کشور در اطح ملی آغاز و در اال جار  با 

.پدافند شیمیایی ااگا  دنبال می گادد

اتی ضمن آنکه باید در نظا داشت ماور  با حوزه ها  ا لی تهدیدات شیمیایی نشدا  مدی دهدد کده فدارت از تهدیدد تسدلیح       
اده از مدواد  جامعه  به فااخور تواعه و پیشدافت هدایی کده در اادگف    ، ها (ااگفاده از اموم شیمیایی)شیمیایی و کموتاوریسم 

ی و از الزامات و مالحظات ایمندی، امنیگد  یک اا  عدم رعایت دلیل در حوزه  نعت و فناور  دارد ممکن اات به شیمیایی 
.دفاعی در معاض وقوع تهدیدات و پیامدها  ناشی از تهدیدات شیمیایی مابوط به آ   نعت قاار گیاد

زه بده تناادب آ ، در حدو   . در اطح منطقه و حگی جها  از ذخایا عظیم گاز  و نفگی قابل توجهی باخدوردار اادت  کشور ما 
بدا ایدن ااداس    . اتپاالیش اه و پگاوشیمی و اایا  نایع شیمیایی و البگه در ااگفاده و بهاه گیا  از مواد شیمیایی پیشگاز ا

رعایدت  گلزم مسبه اعگقاد ما این تواعه و گسگادگی  نعت، . توجه به تهدیدات شیمیایی این حوزه بسیار مهم و ضاور  اات
.الزامات و قوانینی اات که تهدیدات بالقوه و بالفعل ناشی از مواد شیمیایی را در بخش ها  مخگلع کاهش دهد

ایا در ایاا  در مجاورت بسیار  از شهاها، مااکز و مناطر جمعیگی، شهاک ها   نعگی دارا  واحدها  شیمیایی فعال با ذخ
ر خطدوط  انگقال حجم عظیمی از مواد شدیمیایی از طاید  این، عالوه با . باالیی از مواد شیمیایی اولیه یا محصول ااگقاار دارند

ی و پسماندها و آالینده ها  امی کارخانه ها  شیمیایهمچنین . انجام می شودلوله، جاده و راه آهن از مجاورت مااکز جمعیگی 
.ی زندانگشار آ  به منابع طبیعی تهدید جد  دی ا  با منشاء مواد شیمیایی را در اطح منابع و اامایه ها  ملی رقم م

ضمن آنکه امکا  واردات یا قاچاو کاال  آلوده، غیاااگاندارد و مضا با مصارف مخلگع وجود دارد کده مدی تواندد آادیب هدا      
.فااوانی را در حوزه ها  انسانی و کشاورز  پدید آورد

1397بهمن ماه–نهم بیست و شماره نشریه داخلی اداره کل پدافند غیرعامل استان آذربایجان شرقی 

محمدباقر آقایی: گراآوری
کل پدافند غیرعامل معاون اااره 
آذربایجان شرقیاستانداری 
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معرفی کتاب

  غیاعامل، ااگااتژ  ها  توادعه و امنیدت منطقده   پدافند »کگاب 
ام ااگاندار محگد ، «پورمحمد آقا  دکگا جناب »که تواط «شها 

ز  ااگا  آذربایجا  شاقی و ااگاد تمام گداوه جغاافیدا و بانامده رید    
از ، «ملکدی آقدا  دکگدا   جنداب  »شها  دانش اه تبایدز بدا همااهدی    
کدل مطالعدات اجگمداعی و    اداره »دانش اه پیام نور تهداا ، زیدا نظدا    

«تهداا  شدها  نشا »تالیع و تواط مواسه 1395در اال « فاهن ی
.منگشا شده اات

نوا  نویسنده در فصل اول با ع. فصل تالیع شده اات4کگاب در این 
ل اشاره ابگدا به مقدمه ا  از پدافند غیاعام، «غیاعاملپدافند کلیات »

نا، کاده و اپس به تعایع مفاهیم پدافند غیاعامل از جمله دفاع، ج
گده  پاداخ... تاوریسم، تهدیدات، امنیت، آایب پذیا ، کداربا  هدا و   

همچنین انواع حوزه ها، ضاورت هدا، اهمیدت هدا، قابلیدت هدا،      . اات
ن وظایع، اهداف، ا ول و روش ها  پدافند غیاعامل به تفصیل در ای

.فصل بیا  شده اات
در ریز  پدافندد و الزامدات محدیط شناادی    بانامه »فصل دوم کگاب 

یاعامل در این فصل به ارتباط بین پدافند غ. می باشد« شها منطقه 
، با آمایش، مهندای امنیگی، بانامه ریدز  شدها ، مددیایت بحداا     
کاربا  اراضی شها ، مالحظات و ضدوابط اادگقاار زیااداخت هدا و     

نامده  تاایسات منطقه شها ، نقش اقلیم در شهاااز  و معمار ، با
از ریز  و تهدیدزدایی از زیاااخت ها  اادگااتژیک، تماکدز زدایدی   
ی بازار و مااکز تولید کاالها، واایل ارتبداط جمعدی و مددیایت دفداع    
ده منطقه شها ، طااحی شها  و امنیت و تواعه پایدار پادخگه شد 

.اات
، «لغیاعامد اااای در پدافند راهبادها  »فصل اوم کگاب با عنوا  

ذیا  به موضوعاتی از قبیل راهبادها  کال  در امنیت پایدار و دفاع پ
( GIS)جغاافیدایی  منطقه شها  و همچنین نقش ایسگم اطالعدات  

.ااماندهی کاربا  اراضی اخگصاص یافگه ااتدر 
تداریخی پدافندد  ادیا  »فصل آخا این کگداب، یعندی فصدل چهدارم،     

در. را مورد بارای قاار داده اات« منطقهغیاعامل و دفاع در شها و 
ب این فصل، به نقش پدافند غیاعامل در گدذر زمدا  و بارادی تجدار    

بحاا  عملی جهانی اشاره و گذر  نیز با تاریخچه تشکیالت مدیایت
.و پدافند غیاعامل در ایاا  زده شده اات

و در انگها نیز بعد از ذکا منابع و مآخذ کگاب، واژه نامه ا  از کلمدات 
.ا طالحات اخگصا ی مورد ااگفاده در کگاب آمده اات

1397بهمن ماه–نهم بیست و شماره نشریه داخلی اداره کل پدافند غیرعامل استان آذربایجان شرقی 



طرح هاي کسر خدمت سربازي

ماکدز  مطالعات پدافندد غیاعامدل کشدور و   ماکز )به اطالع می رااند که اازما  پدافند غیاعامل کشور 
بداا  داندش آموخگ دا  و فدارت الگحصدیال  مقداطع      ( مطالعات فنی و مهندادی پایددار  ملدی کشدور    

( اباز خدمت اد جای زین )کارشناای ارشد و دکگا  طاح هایی باا  کسا خدمت  ااباز  و نخب ی 
ه اداره عالقمندا  می توانند عالوه با مااجعه به وب اایت ها  مابوطه با مااجعه بد . در نظا گافگه اات

.  کل پدافند غیاعامل ااگاندار  آذربایجا  شاقی از روند ثبت نام مطلع شوند

وب سایت مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایداری ملی کشور                              :http://mafpa.ir/
 کشوروب سایت مرکز مطالعات پدافند غیرعامل                                           :http://www.pdrc.ir

بویدا های مهم خبریعناوین 

برای مشاهده متن خبر روی کلیک کنید

جلس  بررسی وضعیت امنیت سایبری استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد 

شگاه  بازاید مدیرکل پدافند غیرعامل استان از نمای
استاوراهای چهل سال  انقالب اسالمی ار 

آذربایجان شرقی 

8ه باگزار  کارگاه آموزشی پدافند شیمیایی در منطق
عملیات انگقال گاز 

ه  برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل ار ااار
کل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی 

 ی جلسه مدیا کل پدافند غیاعامل با دبیا شورا  هماهن
مبارزه با مواد مخدر ااگا  آذربایجا  شاقی 

تایت های مرتبط زا پدافند غیرعامل

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
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http://mafpa.ir/
http://www.pdrc.ir/
https://paydarymelli.ir/fa/news/44091/جلسه-بررسی-وضعیت-امنیت-سایبری-استانداری-آذربایجان-شرقی-برگزار-شد
https://www.ostan-as.gov.ir/News/29833/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%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%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%87%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%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.html
https://www.ostan-as.gov.ir/News/29811/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%a7%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-8-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%da%af%d8%a7%d8%b2.html
https://paydarymelli.ir/fa/news/43569/برگزاری-کارگاه-آموزشی-پدافند-غیرعامل-در-اداره-کل-پزشکی-قانونی-استان-آذربایجان-شرقی
https://paydarymelli.ir/fa/news/44089/جلسه-مدیر-کل-پدافند-غیرعامل-با-دبیر-شورای-هماهنگی-مبارزه-با-مواد-مخدر-استان-آذربایجان-شرقی
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

