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ــی از  ــه برخ ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج  اس
حــوادث طبیعــی و غیرطبیعــی در ماه هــای گذشــته در 
ــای  ــا تهدیده ــه ب ــت مقابل ــی جه ــش آمادگ ــتان، افزای اس
ناشــی از ایــن حــوادث را بســیار مهــم برشــمرد و خواســتار 
اهتمــام همــه مســئوالن اســتان بــه رعایــت الزامــات پدافنــد 

ــد. ــف ش ــای مختل ــل در حوزه ه غیرعام
دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در دیــدار بــا معــاون 
ــل کشــور،  ــد غیرعام آموزشــی و پژوهشــی ســازمان پدافن
ــه در اســتان در حــوزه  ــه اقدامــات مثبــت صــورت گرفت ب
ــبانه  ــاش ش ــن ت ــرده، همچنی ــاره ک ــل اش ــد غیرعام پدافن
روزی در جهــت نیــل بــه اهــداف ایــن حــوزه را ضــروری 

ــت. دانس
ــت  ــوزه فعالی ــتردگی ح ــه گس ــه ب ــا توج ــن ب وی همچنی
پدافنــد غیرعامــل، بررســی عوامــل کاهــش نشــاط اجتماعی 
و راهکارهــای مقابلــه بــا آســیب های ناشــی از آن را در ایــن 

حــوزه مهــم عنــوان کــرد.

ــودن  ــه روز ب ــی و ب ــه پیچیدگ ــاره ب ــا اش ــدی ب پورمحم
ــت  ــدات را در جه ــن تهدی ــتمر ای ــد مس ــدات، رص تهدی
کاهــش آســیب پذیری هــا بســیار حیاتــی دانســت و انجــام 
اقدامــات مؤثــر در حــوزه فرهنگ ســازی پدافنــد غیرعامــل 

را خواســتار شــد.
ــازمان  ــاون آموزشــی و پژوهشــی س ــان، مع ــردار کریمی س
ــزاری  ــدار برگ ــن دی ــز در ای ــور نی ــل کش ــد غیرعام پدافن
ــای  ــتخراج راهکاره ــرای اس ــی را ب ــم اندیش ــات ه جلس
مقابلــه و کاهــش صدمــات در مواقــع بحرانــی مفیــد 
دانســت و بــر اهمیــت آموزش هــای عمومــی در ایــن 

ــرد. ــد ک ــه تأکی زمین
ــردن  وی همچنیــن ایجــاد بحــران هویــت و زیــر ســوال ب
مشــروعیت و مقبولیــت نظــام و ایجــاد فاصلــه بیــن مــردم 
و مســئوالن را از جملــه اهــداف دشــمن برشــمرد و بــر هــم 
ــل  ــن عام ــوان مهم تری ــه عن ــتگاه ها ب ــل دس ــی و تعام افزای

رمدر جهــت تحقــق اهــداف پدافنــد غیرعامــل تأکیــد کــرد.
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بازدید معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور از گـــــــــــروه صنعتی

ــد  ــرکل پدافن ــه همــراه مدی ــان ب ــد ســردار کریمی ــن بازدی در ای
غیرعامــل اســتانداری آذربایجــان شــرقی و رئیــس مرکــز 
مطالعــات راهبــردی پدافنــد غیرعامــل کشــور در جریــان 
وضعیــت شــاخص های پدافنــد غیرعامــل در ایــن واحــد 

ــد. ــرار گرفتن ــور ق ــرب کش ــمال غ ــی در ش ــزرگ صنعت ب
در حاشــیه ایــن بازدیــد، کارگاه آموزشــی پدافنــد غیرعامــل بــا 
ــرکت های  ــران ش ــل و مدی ــد غیرعام ــئوالن پدافن ــور مس حض
ــد.  ــزار ش ــران برگ ــازی ای ــی تراکتورس ــروه صنعت ــاری گ اقم

ــردی  ــات راهب ــز مطالع ــس مرک ــی رئی ــنگ حاتم ــر هوش دکت
ــیب های  ــاخص ها و آس ــن ش ــا تبیی ــور ب ــل کش ــد غیرعام پدافن
ــدی  ــری اصــول پدافن موجــود، خواســتار دقــت نظــر و بکارگی

ــن حــوزه شــد. در ای
وی همچنیــن مراقبــت و دقــت در اســتفاده از گوشــی های 
هوشــمند و فضــای ســایبری را مهــم ارزیابــی کــرد و بزرگتریــن 
ــگاری در  ــح و ســهل ان ــن حــوزه را اســتفاده ناصحی ــش ای چال

ایــن خصــوص دانســت.

جلسه ستاد گرامیداشت 
هفته پدافند غیرعامل

ســتاد  در جلســه  اســتانداری  غیرعامــل  پدافنــد  مدیــرکل 
ــم  ــه تهاج ــاره ب ــا اش ــل، ب ــد غیرعام ــه پدافن ــت هفت گرامیداش
ــازی  ــا، شبیه س ــه عزاداری ه ــه در زمین ــورت گرفت ــی ص فرهنگ
فرهنگــی را تهدیــدی مهــم برشــمرد و اظهــار داشــت: امــروزه 
ــه عــزاداری  ــج جــای خــود را ب ــه تدری ــل ب عزاداری هــای اصی
ــد اساســی اســت. ــک تهدی ــن ی ــد و ای ــی می دهن ــای انحراف ه
ــن  ــا ای ــه ب ــه، مقابل ــن زمین ــردم محــور در ای ــد م رســالت پدافن

ــت. ــورایی اس ــل عاش ــگ اصی ــی فرهن ــده و بازیاب پدی
وی ســپس در خصــوص نکوداشــت هفتــه پدافنــد غیرعامــل و 

اخبار اداره کل پدافند غیرعامل اخبار اداره کل پدافند غیرعامل

برنامه هــای ایــن هفتــه توضیحــات الزم را ارائــه داد و بــا بیــان 
ایــن کــه ایــن هفتــه فرصتــی بــرای گفتمان ســازی بیــن دســتگاه 
هــای اجرایــی و نهادینه ســازی فرهنــگ پدافنــد غیرعامــل اســت، 
درک و احســاس مشــترک مدیــران را بــا اســتفاده از ظرفیت هــای 
دســتگاه ها و بــا رویکــرد جهــادی جهــت مصــون ســازی 

ــی کشــور ضــروری دانســت. زیرســاخت های حیات
امســال کشــور مــا تحــت شــدیدترین تحریم هــای دیپلـــماتیک، 
ــل  ــد غیرعام ــش پدافن ــه اســت و نق ــرار گرفت اقتصــادی و ... ق
بســیار بیشــتر از گذشــته نمــود پیــدا کــرده اســت، لــذا بایــد در 
جهــت مقابلــه بــا تهدیــدات ناشــی از تحریــم و بــی اثرســازی 
ــرات ناشــی از تحریم هــا گام هــای محکمــی  و خنثــی کــردن اث

برداریــم.

تــــــراکــــــــتـــــورســـــــــــازی



7

ماهنامه اداره کل پدافند غیر عامل
شماره 36/ شهریور ماه 1398

ماهنامه اداره کل پدافند غیر عامل

8

شماره 36/ شهریور ماه 1398

تهدیدات زیستی و بیوتروریستی 

ــن  ــا و همچنی ــوزه علــوم و فناوری ه ــن در ح ــوالت نوی تح
تحــوالت سیاســی و نظامــی ســبب توجــه کشــورهای مختلــف 
ــل  ــعه عوام ــوص توس ــه خص ــن و ب ــگ نوی ــوزه جن ــه ح ب
جدیــد و روش هــای نویــن تهاجــم بــر علیــه اهــداف زیربنایــی 
کشــورهای هــدف جهــت آســیب رســانی شــده اســت. عوامــل 
زیســتی دارای ویژگی هــا و مزایایــی اســت کــه بــه شــدت مــورد 
توجــه برخــی از کشــورها و گروه هــای تروریســتی قــرار گرفتــه 

اســت؛ از جملــه مــوارد زیــر:
ــا و در واقــع مشــکات تهدیــدات زیســتی  - از مهم تریــن مزای
آن اســت کــه بســیار دشــوار می تــوان بــه وجــود و نــوع تهدیــد 
ــه  ــدات زیســتی، پاســخ ب ــرا جهــت بررســی تهدی ــرد زی ــی ب پ
ــه چــه روشــی، توســط چــه  ســؤاالت کلیــدی: چــه عاملــی، ب

کســانی، در چــه زمانــی و در چــه مکانــی اســتفاده خواهــد شــد 
را بایــد شناســایی و حــدس زد؛ کــه پاســخ هرکــدام از ســؤاالت 

فــوق بســیار دشــوار و پــر از ابهــام اســت.
- مشــکل دوم اینکــه تفکیــک بیــن عمــدی و یــا طبیعــی بــودن 
شــیوع یــک عامــل زیســتی، بســیار دشــوار اســت مگــر در موارد 
اســتثنایی کــه عامــل بــه هیــچ وجــه بومــی آن کشــور نباشــد. بــه 
همیــن دلیــل نیــز دشــمنان از ایــن ویژگــی در طراحــی حمــات 
ــیب  ــن آس ــه ضم ــد ک ــتفاده می کنن ــم اس ــتی و بیوتروریس زیس

رســانی مؤثــر، از مظــان اتهــام بــری بماننــد.
- کاربــرد ایــن روش، بســیار پنهانــی و بــا پوشــش صــورت مــی 
گیــرد و امــکان شناســایی آن بــا هیــچ ابــزاری در مرحلــه تهاجــم 

وجــود نــدارد یــا بســیار دشــوار اســت.
- آســیب رســاندن از طریــق تهدیــدات زیســتی، تأخیری اســت. 
ــا توســعه یــک آســیب مطلــع می گردیــم  زمانــی از تهاجــم و ی

ــه گســترده ای از  ــه منطق ــه و ب ــل زیســتی توســعه یافت ــه عام ک
هــدف آســیب رســانده اســت.

ــه  ــی ک ــت در صورت ــده اس ــل زن ــه عام ــه اینک ــه ب ــا توج - ب
کنتــرل مناســب صــورت نگیــرد عامــل زیســتی بــه منطقــه دیگــر 

ــد. ــد ش ــترده تر خواه ــیب گس ــه و آس ــیوع یافت ش
ــرای اهــداف  ــده اســت کــه دشــمنان ب ــا ســبب گردی ایــن مزای
ــتفاده  ــدف اس ــب ه ــتی مناس ــف زیس ــل مختل ــود از عوام خ

ــد. نماین
 Biological( زیســتی  جنــگ  یــا  حملــه  تعریــف،  در 
ــترده  ــش گس ــا پخ ــتفاده و ی ــت از: اس ــارت اس Warfare( عب
عوامــل زیســتی بــا ابزارهــا و تســلیحات نظامــی جهــت آســیب 
رســاندن بــه نیروهــای نظامــی و یــا غیرنظامــی و منابــع غذایــی 

ــور. ــک کش ــاورزی ی ــی و کش ــادی دام اقتص
ــل  ــری عوام بیوتروریســم )Bioterrorism(، نوعــی از بکارگی

ــه فــرد و جامعــه  ــا منشــاء زیســتی جهــت آســیب رســاندن ب ب
در حــد محــدود و بــا ابزارهــای مختلــف جهــت ایجــاد تــرس 

ــد. ــرگ می باش ــاری و م ــت، بیم و وحش
ــور  ــه ط ــًا ب ــتی عمدت ــل زیس ــا عوام ــم ی ــل بیوتروریس عوام
ــی  ــور قانون ــه ط ــه ب ــاوری مربوط ــوده و فن گســترده موجــود ب
ــای  ــار کارخانه ه ــاورزی در اختی ــی و کش ــد داروی ــرای مقاص ب

ــد.  ــاورزی می باش ــموم کش ــی و س ــواد داروی ــد م تولی
و  بیمــاری زا  میکروارگانیســم های  از  کــدام  هــر  واقــع  در 
ســاح  عنــوان  بــه  می تواننــد  زیســتی  توکســین های  یــا 
بیوتروریســم بــه کار رونــد. بطــور کلــی آب، غــذا، حشــرات و 
یــا هــر وســیله دیگــر می توانــد بــرای انتقــال، توزیــع و انتشــار 
عوامــل بیوتروریســم بــه کار گرفتــه شــود. بــا ایــن حــال انتشــار 
از طریــق هــوا و بــه شــکل آئروســل بیشــترین ظرفیــت ایجــاد 

ــد داشــت.  ــات را خواه تلف
ــا  ــادل ی ــی مع ــد تلفات ــر می توان ــه بیوتروریســتی مؤث ــک حمل ی
ــاد  ــته ای ایج ــاح هس ــک س ــل از ی ــات حاص ــر تلف ــزون ب اف
ــپورهای  ــرم از اس ــد کیلوگ ــدن ص ــال آزاد ش ــرای مث ــد. ب نمای
عامــل آنتراکــس در شــهرهای بــزرگ و متراکــم، از طریــق یــک 
ــاد و شــرایط جــوی مناســب مــی  افشــانه در جهــت مناســب ب
توانــد باعــث مــرگ صــد هــزار تــا ســه میلیــون نفــر از طریــق 

ابتــای استنشــاقی شــود.

سناریوهای مختلف در بروز حوادث زیستی و سمی
)Natural outbreaks( 1-همه گیری های با منشاء طبیعی

ــا  ــد و منشــاء آن ه ــق رخ می ده ــن طری ــا بدی ــر همه گیری ه اکث
عوامــل طبیعــی اســت ماننــد انتقــال عوامــل بیمــاری زا از طریــق 
ــروز  ــه در ب ــل جــوی ک ــرات عوام ــات و تغیی حشــرات، حیوان

همه گیری هــا نقــش دارد.
)Unnatural outbreaks( 2- همه گیری های غیرطبیعی

ــائل  ــان و مس ــت انس ــل دخال ــه دلی ــا ب ــوع همه گیری ه ــن ن ای
بهداشــتی ایجــاد می شــود ولیکــن عمــدی در کار نیســت ماننــد 

ــای انســانی. ــه فاضاب ه ــوده شــدن آب ب آل
)Suspicious outbreaks( 3- همه گیری های مشکوک

ــخص  ــاء نامش ــا منش ــکوک ب ــای مش ــوع همه گیری ه ــن ن ای
ــی  ــر طبیع ــی ب ــل قاطع ــه دالی ــد. ن ــه شــک برانگیزن ــتند ک هس
بــودن آن هــا وجــود دارد و نــه اســتنادی بــر بکارگیــری عمــدی 

آن هــا.
)Intentional outbreaks( 4- حوادث زیستی عمدی

ــا  ــدی و ب ــور عم ــه ط ــمویت ها ب ــا مس ــوادث ی ــوع ح ــن ن ای
ــی  ــی و گیاه ــانی، دام ــداف انس ــه اه ــاندن ب ــیب رس قصــد آس
صــورت می گیرنــد و بــه طــور کلــی شــامل دو نــوع حمــات 

مقاالت علمیمقاالت علمی

تهدیدات زیستی و بیوتروریستی 
تهیه و تنظیم: میر رسول حسینی اقدم- کارشناس امریه پدافند غیر عامل

منبع: خالصه کتاب شناسایی و مدیریت تهدیدات زیستی در حوزه انسان



9

ماهنامه اداره کل پدافند غیر عامل
شماره 36/ شهریور ماه 1398

ماهنامه اداره کل پدافند غیر عامل

10

شماره 36/ شهریور ماه 1398

ــد. ــم می باش ــتی و بیوتروریس زیس

عوامــل زیســتی مــورد اســتفاده در جنگ زیســتی و بیوتروریســم 
و طبقه بنــدی آن هــا

در واقــع هــر عامــل میکروبــی یــا توکســین زیســتی کــه توانایــی 
ایجــاد بیمــاری را داشــته باشــد، عامــل بالقــوه ای جهــت 
ــًا  ــد. تقریب ــتی می باش ــاح بیوتروریس ــوان س ــه عن ــتفاده ب اس
ــری در  ــرای بکارگی ــی کــه بیشــترین احتمــال را ب همــان عوامل
ــداف  ــت اه ــبی جه ــای مناس ــد، کاندیده ــتی دارن ــگ زیس جن

ــز می باشــند.  بیوتروریســتی نی
بطــور معمــول، عواملــی کــه از طریــق تنفســی انتقــال می یابنــد 
بــرای تروریســت ها ایــده آل  تــر می باشــند چــون از ایــن 
ــه را  ــا منطق ــهر ی ــک ش ــت ی ــه جمعی ــد عام ــق می توانن طری
ــه ای باشــد.  ــد؛ مگــر اینکــه هــدف آن هــا فرامنطق ــوده نماین آل
ــل  ــتر از عوام ــز بیش ــدود نی ــتی مح ــای بیوتروریس در فعالیت ه
ــتفاده  ــیدنی( اس ــا و نوش ــی غذاه ــکل آلودگ ــه ش ــی )ب خوراک
ــاری  ــدت بیم ــاس ش ــر اس ــم ب ــل بیوتروریس ــود. عوام می ش
ــه گروه هــای  ــزان ســرایت و ســایر اختصاصــات، ب ــه، می حاصل

زیــر طبقه بنــدی می گردنــد:

  عوامل بیوتروریسم گروه اول:
عوامــل ایــن گــروه بــه ســهولت انتشــار یافتــه و از شــخصی بــه 
شــخص دیگــر منتقــل می شــود. بیمــاری حاصلــه شــدید بــوده، 
باعــث تلفــات ســنگین شــده و مســائل بهداشــتی حــادی را در 
ــری باســیلوس آنتراســیس  ــد باکت ــد همانن ــه ایجــاد می کن جامع
ــا باکتــری یرسینیاپســتیس  ــا ســیاه زخــم( ی )عامــل آنتراکــس ی

)عامــل طاعــون(

عوامل بیوتروریسم گروه دوم:
ــوده و در صــورت انتشــار  ــاده نب ــل س ــوع عوام ــن ن انتشــار ای
یافتــن بیمــاری بــا مــرگ و میــر خیلــی باالیــی را ایجــاد نمــی 
ــا  ــی( ی ــهال خون ــل اس ــیگا )عام ــری ش ــد باکت ــد همانن کنن
) Q باکتــری کوکســیا بورنتــی )عامــل تــب ناشــناخته یــا تــب

عوامل بیوتروریسم گروه سوم:
شــامل عوامــل بیمــاری زای نوظهــور می باشــند کــه بــا اســتفاده 
از روش هــای مهندســی ژنتیــک بــه وجــود آمــده و می تــوان در 
حجــم زیــادی آن هــا را تولیــد و منتشــر ســاخت. ایــن عوامــل، 
ــان و  ــا آس ــار آن ه ــد و انش ــوده و تولی ــود ب ــور موج ــه وف ب
پتانســیل بالقــوه ای جهــت ایجــاد مــرگ و میــر وســیع دارنــد. 
ــروس  ــروس و وی ــا وی ــًا شــامل هانت ــن گــروه عمدت اعضــاء ای

ــند. ــاه می باش نیپ

عوامل زیستی نوین
ــوژی  توســعه فناوری هــای نویــن زیســتی ماننــد ســینتتیک بیول
 System بیولــوژی  سیســتم  و   Synthetic Biology
ــنتز و  ــمندان در س ــترده دانش ــدی گس ــبب توانمن biology س

ــت.  ــده اس ــن گردی ــل نوی ــی  عوام طراح
توســعه علــوم و فنــاوری هــای نویــن نوترکیبــی ژن، بــا 
کشــف وشناســایی ژنــوم تقریبــًا تمــام عوامــل زیســتی و ســمی 
شــناخته شــده جهــان، وارد عرصــه جدیــدی از تحــوالت مهــم 
ــر کاربردهــای مفیــد آن قطعــًا  شــده اســت کــه قطعــًا عــاوه ب
می توانــد در مســیر توســعه عوامــل زیســتی بســیار خطرناک تــر 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــای خــاص م ــا ویژگی ه ب

 Non lethal biological( ســاح هــای زیســتی غیرکشــنده

:)agents
مغــزی  فرامیــن  کننده هــای  تنظیــم  انــواع  شــامل 
ــر روی  ــر ب ــواد مؤث ــواع م ــن ان )Bioregulators( و همچنی
حــواس انســان می باشــند کــه بــه ســاح های غیرکشــنده 
)Nonlethal bioweapons( معــروف هســتند و انــواع مــواد 
بــا منشــاء زیســتی بســیار بدبــو، ســوزاننده، حساســیت زا و غیــره 

می شــوند.  شــامل  را 
گــروه دیگــری از ایــن عوامــل غیرکشــنده زیســتی قــادر 
ــبب  ــته و س ــر گذاش ــزات تأثی ــواد و تجیه ــر روی م ــتند ب هس
تخریــب آن هــا شــوند کــه در نهایــت، ســبب اختــال در امــور و 
فعالیت هــای اساســی نیروهــا و یــا صدمــه اقتصــادی بــه کشــور 

ــد شــد. ــورد تهاجــم خواهن م

عوامل نوترکیب و سنتز شده:
ژنــوم  ردیــف  تعییــن  و  وراثتــی  ســاختار  شناســایی  بــا 
روش هــای  از  اســتفاده  و  مختلــف  میکروارگانیســم های 
مهندســی ژنتیــک در نوترکیبــی، انــواع میکروب هــای بیمــاری زا 
و غیربیمــاری زا جهــت افزایــش بیمــاری زایــی، مقاومــت 
ــاوم  ــخیص، مق ــرار از تش ــت ف ــاختار جه ــر س ــی، تغیی داروی
ســازی بــه واکســن ســبب ایجــاد عوامــل نوترکیــب و نوینــی بــا 
ــل  ــت عوام ــه فهرس ــدن آن ب ــه ش ــاص و اضاف ــای خ ویژگی ه

ــت. ــده اس ــتی گردی زیس

:)Binary biological agent( ساح های زیستی دوگانه
ــل  ــی از عوام ــا نوع ــب ی ــه نوترکی ــتی دوگان ــاح های زیس س
ــتند و  ــی نیس ــاری زای ــه بیم ــادر ب ــی ق ــه تنهای ــه ب ــتی ک زیس
حضــور هــر دو عامــل جهــت ایجــاد عفونــت ضــرورت دارد.

:)Genetic weapons( ساح های ژنی
انســان ها هماننــد ســایر موجــودات زنــده داراي تنــوع ژنتیکــي 
ــاي  ــرار توالي ه ــا در تک ــه جمعیت ه ــي ک ــن معن ــتند. بدی هس
DNA بــا یکدیگــر اختــاف دارنــد. ایــن پدیده منشــاء ســاخت 
ــرار  ــي ق ــاح هاي ژنتیک ــوان س ــت عن ــي تح ــاح هاي مخرب س

می گیــرد. 
ایــن ســاح ها روي ژنــوم ملت هــا، نژادهــا، جمعیت هــا و 
ــداف  ــاس اه ــر اس ــد و ب ــر مي گذارن ــاص اث ــاي خ ــا گروه ه ی
ــاي  ــث معلولیت ه ــت باع ــن اس ــان ها ممک ــوم انس ــود در ژن خ
ــودي گــروه  ــا اینکــه ســبب ناب ــا ذهنــي شــده و ی جســمي و ی
ــراي ســاخت ســاح  خاصــي از انســان ها شــود. اولیــن قــدم ب
ــف  ــاي مختل ــوم( ملت ه ــي )ژن ــه ژن ــه نقش ــي تهی ــاي ژنتیک ه
ــوم  ــه ژن ــد از نقش ــدود 90 درص ــون در ح ــه تاکن ــد ک مي باش
ــه  ــال 2005 ب ــا س ــي رود ت ــار م ــده و انتظ ــاخته ش ــي س عموم

ــود.  ــناخته و طراحــي ش ــل ش ــور کام ط
ــود در  ــاي موج ــوان تفاوت ه ــه مي ت ــن نقش ــیم ای ــس از ترس پ
ــف را شناســایي نمــود و در جهــت  ــل مختل ــوم مل ــاي ژن کده
ایجــاد اختــال در فرایندهــاي ژنتیکــي آن هــا، کدهــاي ویــژه اي 
ــاري  ــه از بیم ــا اینک ــرده و ی ــق ک ــا تزری ــوم آن ه را بداخــل ژن
هــاي ژنتیکــي موجــود در آن جمعیــت ســود جســته و در 
جهــت ازدیــاد ژنتیکــي آن بیمــاري برآینــد. بــراي ایــن منظــور 
ناقلیــن ویروســي)Viral Vector( ، پاســمیدها )Plasmid( و 
ــد ــي مي تواننــد مــورد اســتفاده قــرار گیرن ســایر حامل هــاي ژن
 DNA ســاح های ژنــی، عوامــل ســنتز شــده بــا منشــاء
هســتند کــه واجــد تمــام اطاعــات رمــز کننــده یــک پروتئیــن و 
یــا عامــل زیســتی می باشــند. ایــن عوامــل ژنتیکــی غیــر زنــده 
ــواد و  ــتفاده از م ــا اس ــده ب ــلول های زن ــل س ــه داخ ــا ورود ب ب
ــات  ــده و اطاع ــال ش ــلول فع ــود در داخــل س ــات موج ترکیب
ژنتیکــی موجــود در آن هــا اقــدام بــه ســنتز پروتئیــن مــورد نظــر 
ــن  ــام پروتئی ــا تم ــد و ی ــم باش ــک س ــد ی ــه می توان ــد ک می کن
هــا و مــواد ســاختاری و ژنــوم یــک عامــل زیســتی را تهیــه و 
ــردد. ــد می گ ــلول تولی ــی در درون س ــل میکروب ــت، عام درنهای

:)Ethnic Weapons( عوامل پاتوژن نژادی
حساســیت نژادهــای مختلــف بشــری بــه بیماری هــای مختلــف، 
ــن  ــاص و همچنی ــای خ ــی در نژاده ــای وراثت ــیوع بیماری ه ش
ــد  ــه بتوانن ــی ک ــل عفون ــواد و عوام ــاش جهــت شناســایی م ت
در نــژاد و یــا گــروه خاصــی ایجــاد بیمــاری نماینــد، از تــاش 

ــد.  ــت بوده ان ــژاد پرس ــای ن ــای گروه ه ه

RNA مداخله گــر RNAi و  SiRNA یــا فنــاوری آنتــی 
ــو ــنس الیگ س

ایــن قطعــه کوچــک RNA بــا اتصــال بــه محــل مکمــل خــود 
در فراینــد فعالیــت ژن ســبب خنثــی شــدن و یــا توقــف فعالیــت 
ــا کاربردهــای گســترده آن در  ــاوری ب ــن فن ــا می گــردد. ای ژن ه
پزشــکی بــه عنــوان دارو و واکســن می توانــد کاربردهــای غیــر 

صلــح آمیــز نیــز داشــته باشــند.

)DNA vaccine( واکسن های ژنی
هــر ژنــی را می تــوان بــا ایــن روش از طریــق سیســتم تنفســی 
وارد ریه هــای انســان نمــود بدیهــی و قابــل تصــور اســت کــه 
ــن ژن  ــاک زیســتی و همچنی ــواع ســموم بســیار خطرن ــوان ان بت
هــای کنتــرل تنظیــم چرخه هــای ســلولی و هــر مــاده خطرنــاک 
دیگــری را از طریــق ایــن ذرات زیســتی وارد بــدن افــراد مــورد 

هــدف نمــود. 

)Neuroweapons( ساح های عصبی
کشــفیات گســترده در عرصــه علــوم اعصــاب و شناســایی 
فرایندهــا و عوامــل و ترکیبــات مؤثــر بــر روی مغــز و اعصــاب، 
ــه در  ــرد دوگان ــا کارب ــدی ب ــای جدی ــایی عرصه ه ســبب شناس

ــه شــده اســت.  ایــن زمین
در بعــد مفیــد ایــن ســاح، افزایــش کارایــی مغــز و تــوان عصبی 
و روانــی ســربازان جهــت انجــام عملیــات در شــرایط ســخت، 
ــی،  ــوان فیزیک ــش ت ــی، افزای ــار روان ــترس و فش ــش اس کاه
مبــارزه بــا خســتگی، افزایــش هوشــیاری و واکنــش بــه اســترس 
هــای محیطــی اســت ولــی در ابعــاد منفــی، ایــن دانــش تبدیــل 
ــه کار  ــمن ب ــه دش ــر علی ــده و ب ــن ش ــتی نوی ــاح زیس ــه س ب

گرفتــه خواهــد شــد.

مقاالت علمیمقاالت علمی
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تاب آوری شهری

مفهــوم تــاب آوری اولیــن بــار در ســال 1973 بــه وســیله 
هولینــگ مطــرح شــد. طبــق تعریــف او تــاب آوری معیــاری از 
توانایــی سیســتم بــرای جــذب تغییــرات، در حالــی کــه هنــوز 

ــت. ــی را دارد، اس ــت قبل مقاوم
در تعاریــف اولیــه تــاب آوری، بــه مفهــوم برگشــت بــه گذشــته 
ــرات و  ــل مخاط ــه در مقاب ــراد جامع ــی اف ــود یعن ــاره می ش اش
ــادل  ــه شــرایط متع ــد از بحــران ب ــاب آوری داشــته، بع فشــار ت
ــارات  ــانی و خس ــات انس ــن تلف ــد. همچنی ــته برمی گردن گذش
اقتصــادی بــه حداقــل می رســد. امــا در تعاریــف اخیــر، 
ــه   ــه ن ــود ک ــرح می ش ــه ای مط ــه گون ــتم ب ــک سیس ــی ی توانای
ــاوم و برگشــت پذیر اســت؛ بلکــه  ــل بحران هــا مق تنهــا در مقاب
ــد. ــه کارکــرد و توانمنــدی بیشــتری دســت می یاب در ایــن راه ب
از  بــه دور  تــاب آور می توانــد در مقابــل بحران هــا  شــهر 
تخریــب زیــاد، کاهــش تولیــدات، یــا کاهــش کیفیــت زندگــی 

ــه  ــهرها ب ــایر ش ــی از س ــت چندان ــدون حمای ــن ب و همچنی
حیــات خــود ادامــه دهــد و پــس از تحمــل فشــارها همچنــان 
ــظ  ــود را حف ــود خ ــای موج ــت و کارکرده ــی، هوی یکپارچگ
کــرده و حتــی مقاوم تــر شــود و بتوانــد بــا توانایی هــای 

ــد.  ــه ده ــود ادام ــات خ ــه حی ــری ب باالت

کانشهر تاب آور و ابعاد آن
همزمــان بــا بزرگ تــر شــدن شــهرها و تنــوع نیازهــای شــهری، 
ــز  ــار آســیب ها و تهدیدهــای طبیعــی، مســائل انســانی نی در کن
ــه  ــا ب ــن الزم اســت ت ــرد. بنابرای ــد ک ــد خواهن شــهرها را تهدی
دنبــال افزایــش ظرفیــت و تــوان ســکونتگاه های شــهری و 
ــا کیفیــت  ــرای مدیریــت ب ضریــب تــاب آوری آن هــا، زمینــه ب

ــود . ــا ش ــده مهی ــل های آین ــرای نس ــهرها ب ش
ــهرهای  ــه ش ــول اولی ــد اص ــهری بای ــر ش ــد ه ــهرها مانن کانش
ــتند در  ــاده هس ــاب آور آم ــهرهای ت ــند. ش ــاب آور را دارا باش ت
شــرایط غیرمنتظــره، بــه ســرعت پاســخ داده و بــا وجــود شــرایط 

ســخت بــه کار خــود ادامــه دهنــد. شــهر تــاب آور در بلندمــدت 
ــران  ــل از بح ــت قب ــه حال ــت ب ــرای برگش ــی ب ــد توانای نیازمن
ــری  ــف و انعطاف پذی ــرات ظری ــی تغیی ــد توانای وارده و نیازمن

در طــول زمــان و توســعه شــهر اســت.
ــا دوام، ســازگار، پایــدار و  به طــور کلــی یــک شــهر تــاب آور؛ ب
مســتحکم اســت. تمــام ایــن ویژگی هــا را بایــد در چهــار بعــد 

اجتماعــی، اقتصــادی، نهــادی و کالبــدی در نظــر گرفــت.

پدافند غیرعامل و نگرشی بر تاب آوری جوامع شهری
ــی و  ــرد دفاع ــه رویک ــت ک ــروری اس ــروزی ض ــای ام در دنی
امنیتــی بــه نظــام مدیریــت و برنامه ریــزی شــهری تســری 
ــع ســکونتگاهی در  ــًا شــهرها و جوام ــروزه عمدت داده شــود. ام
ــه لحــاظ مخاطــرات  ــه ب ــا شــده اند ک ــا بن ــی ایجــاد ی مکان های
ــه  ــا ب ــواع مخاطــرات طبیعــی و ی محیطــی درمعــرض وقــوع ان
ــرات  ــواع مخاط ــرض ان ــوژی در مع ــل پیشــرفت های تکنول دلی

انســان ســاخت هســتند.

نگاهــی کــه تاکنــون در مدیریــت مخاطــرات و مدیریــت شــهری 
وجــود داشــته بیشــتر نــگاه مقابلــه ای و کاهــش مخاطــرات بــوده 
اســت. درایــن میــان، مفهــوم تــاب آوری مفهــوم جدیــدی اســت 
ــه  ــا ب ــا ناشــناخته ها و عــدم قطعیت ه ــه ب ــه بیشــتر در مواجه ک
کار بــرده می شــود. در 22 ژانویــه 2005، چارچــوب طــرح 
هیوگــو بــرای عمــل در ســال های 2005 تــا 2015 بــه تصویــب 
ــد  ــل متح ــازمان مل ــران س ــش بح ــی کاه ــتراتژی بین الملل اس
رســید کــه خــود حرکتــی مثبــت در زمینــه تــاب آوری محســوب 
می شــود. از زمــان تصویــب ایــن الیحــه قانونــی، هــدف 
اصلــی برنامــه ریــزی بــرای مخاطــره و کاهــش خطــر بحــران، 
بــه نحــوی بــارز بــه ســمت تمرکــز روی ایجــاد تــاب آوری در 
جوامــع گرایــش پیــدا کــرده اســت، نــه کاهــش آســیب پذیــری. 
در حــال حاضــر توجــه زیــادی بــه ظرفیت هــای جوامــع 
بحــران زده بــرای »بازگشــت بــه گذشــته« یــا بازیابــی می شــود.

پدافند غیرعامل و چارچوب ها و ابعاد تاب آوری
پدافنــد غیرعامــل مجموعــه تدابیــری اســت کــه قبــل از وقــوع 
هــر نــوع مخاطــره ای اتخــاذ می شــود، مدیریــت بحــران  
را تســهیل می کنــد و کاهــش اثــرات حاصــل از هــر نــوع 
ــد.  ــرار می ده ــر ق ــد نظ ــوع، م ــل از وق ــره محیطــی را قب مخاط
یــا  نــوع بحــران  بــه  بــا توجــه  را  برنامه ریزی هــای الزم 
بحران هــای تهدیدکننــده، اعمــال و اتخــاذ می نمایــد تــا هنــگام 
وقــوع بحــران کم تریــن آســیب و خســارت را متحمــل محــدوده 
ــا  و ســاکنان آن نمایــد. در واقــع جوامــع شــهری در مواجهــه ب
مخاطــرات محیطــی، انعطــاف پذیــر شــده کــه منجــر بــه خلــق 

ــود.  ــاب آور می ش ــهری ت ش

مؤلفه هاي کلیدي شهر تاب آور
شــهرهای تــاب آور شــهرهایی آمــاده هســتند. در شــرایط 
ــه ســرعت پاســخ می دهــد،  ــاب آور ب غیرمنتظــره، یــک شــهر ت
در صــورت نیــاز تنظیمــات را انجــام داده و بــا وجــود شــرایط 
ــاب  ــد. ت ــه می ده ــود ادام ــه کار خ ــده ب ــت کنن ــد و ناراح ب
ــتن  ــرای برگش ــتر ب ــی بیش ــد توانای ــدت نیازمن آوری در دراز م
ــاق  ــرای انطب ــی ب ــد توانای ــه سیســتم و نیازمن از شــوک وارده ب
ــت  ــهر اس ــعه ش ــان و توس ــول زم ــف در ط ــرات ظری ــا تغیی ب
ــاب  ــل انعطــاف هســتند. در شــهرهاي ت کــه در دراز مــدت قاب
ــرق و  ــي ب ــد و قطع ــرو مي ریزن ــري ف ــاختمان هاي کمت آور س
ــا و  ــری از خانواده ه ــداد کمت ــد. تع ــر رخ مي ده آب و ... کمت
ــن  ــد. همچنی ــرار مي گیرن ــر ق ــرض خط ــاري در مع ــز تج مراک
تعــداد کمتــري مــرگ و میــر و آســیب دیدگــي اتفــاق مي افتــد 
ــد.  ــري روي مي ده ــي کمت ــکات ارتباط ــي و مش  و ناهماهنگ

فرایند برنامه ریزي به شهر امکان می دهد تا:

مقاالت علمیمقاالت علمی

تهیه و تنظیم: حمید غفارلو کارشناس حفاظت و امنیت
 منابع:

 1- آزاده لک / مقاله طراحی شهری تاب آور

2- فرخ نامجویان، محمد تقی رضویان / مقاله تاب آوری شهری چارچوبی الزام آور برای مدیریت آینده شهرها
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شماره 36/ شهریور ماه 1398
•  از فرصت هــا و ظرفیت هــاي موجــود بــه نفــع خــود اســتفاده 
ــه حداقــل رســاندن عواقــب  ــراي ب ــه دنبــال راه هایــی ب کنــد، ب
بالقــوه مخاطــرات باشــد و نقــاط ضعــف را بــه حداکثــر رســانده 

و نقــاط ضعــف را برطــرف ســازد.
• دیدگاهــی همــه جانبــه در مــورد موقعیــت شــهر در خصــوص 

خطرپذیــري و توســعه داشــته باشــد.
• تغییــرات و بهبودهــاي اساســی ایجــاد کــرده و برنامــه کاهــش 

خطرپذیــري بایــا را بــه جلــو ببــرد.
ــد و  ــت کن ــی را تقوی ــد، دموکراس ــویق کن ــارکت را تش • مش
اتفــاق نظرهــا، تفاهم هــا، پیوندهــا و دیگــر همکاری هــا را 

ــد. ــا ده ارتق
• اهــداف و اقدامــات روشــن و واقــع گرایانــه بــراي تــاب آوري 
ــهر در  ــاي ش ــی بخش ه ــع تمام ــا مناف ــه ب ــا را ک ــر بای در براب

ــد. ــدي کن ــف و اولویت بن ــاط اســت تعری ارتب
ــا  ــد ت ــدي کن ــتراتژیک اولویت بن ــور اس ــه ط ــات را ب • اقدام
بــه نیازهــاي بخش هــا و گروه هــاي آســیب پذیر و بحرانــی 
)اجتماعــی، محیطــی، اقتصــادي، سیاســی و غیــره( پاســخ گویــد.
• منابــع را مطابــق بــا واقعیت هــا و نیازهــاي موجــود تخصیــص 

داده و مدیریــت کنــد.
• اســتراتژي هاي کاهــش خطرپذیــري کوتــاه مــدت، میــان 
ــه  ــداري برنام ــدگاه توســعه و پای ــد مــدت را از دی مــدت و بلن

ــد. ــزي نمای ری
• فرصت هــا و اقدامــات مبتکرانــه محلــی را جمــع آوري کــرده 

ــد. ــازي نمای و مستند س
• مدیریــت مراجــع محلــی را تقویــت کــرده و حــس ارزش بــه 
ــر  ــد و ه ــاي شــهر ایجــاد کن ــی بخش ه ــن تمام خــود را در بی

ــود دهــد. جــا کــه الزم باشــد ظرفیت هــا را بهب

نتیجه گیری
• پدافنــد غیرعامــل و تــاب آوری جوامــع از دیدگاه علوم شــهری 
ــرایط  ــر ش ــت در براب ــرای مقاوم ــی ب ــوان آمادگ ــوم ت ــه مفه ب
اضطــراری، برنامه ریــزی بــرای تحمــل آن، بازســازی و بازتوانــی 
بعــد از آن و انطبــاق موفقیت آمیــز بــا پیامدهــای آن در محــدوده 
و مجتمــع زیســتی تحت عنــوان شــهر و جوامــع بــوده و مــورد 
ــری  ــردم و انعطاف پذی ــارکت م ــرد. مش ــرار می گی ــتفاده ق اس
ــد.  ــا اثرگذارن ــواره در تصمیم گیري ه ــهر دارد هم ــن ش ــه ای ک
ــا  ــری ب ــر کاهــش خطرپذی ــی ب ــاب آور رویکــردی مبتن شــهر ت
رعایــت اصــول و ماحظــات پدافنــد غیرعامــل دارد، بــا توجــه 
ــاال از  ــا پتانســیل ب ــه مناطــق ب ــران از جمل ــه اینکــه کشــور ای ب
ــوارد  ــه م ــت ک ــی اس ــد. منطق ــودن می باش ــز ب ــر حادثه خی نظ

زیــر مــورد توجــه قــرار گیــرد:

1. در کشــور مــا آنقــدر کــه بــه اقدامــات بعــد از بحــران توجــه 
می شــود بــه اقدامــات قبــل از بحــران توجــه نمی شــود و همیــن 
موضــوع باعــث افزایــش خســارت جانــی و مالــی شــده اســت. 
ــه  ــد ب ــت. بای ــر اس ــم و خطی ــه ای مه ــران مقول ــت بح مدیری
ــه  ــا زمین ــود ت ــل ش ــردم تبدی ــات م ــئوالن و مطالب ــه مس دغدغ

ــود. ــم ش ــاخت های آن فراه ــرا در زیرس اج
2. ضــروری اســت کــه در طراحــی شــهری تــاب آور، بــه ابعــاد 
ــدی و  ــادی، کالب ــی، اقتص ــاد اجتماع ــاب آوری، ابع ــف ت مختل
ــز آن در  ــهری و تمرک ــع ش ــاب آور جوام ــی ت ــت محیط زیس
ــی  ــهری و حت ــای ش ــانی و بافت ه ــکونتگاه انس ــا و س گروه ه

فضــای شــهری توجــه شــود. 
ــت  ــد تح ــت و بای ــی اس ــئله حاکمیت ــک مس ــاب آوری ی 3. ت
ــی  ــن بخش ــای بی ــهری فعالیت ه ــد ش ــت واح ــوان مدیری عن
ــه  ــم وظیف ــون اســت و ه ــم در حــوزه قان ــه ه انجــام شــود ک
را  تــاب آوری  ویژگــی  نهادهاســت.  و  ســازمان ها  ذاتــی 
شناســایی و راهبردهــای ایجــاد آن معرفــی شــود. ســازمان های 
ــان را در  ــا خودش ــد ت ــاش نماین ــد ت ــی بای ــی و خصوص دولت

ــد. ــاب آور نماین ــا ت ــر بحران ه براب
ــه  ــی، برنام ــا آمادگ ــه ب ــتند ک ــاب آور هس ــازمان هایی ت 4. س
ــاد  ــود ایج ــوزه خ ــه در ح ــاال ک ــری ب ــاف پذی ــزی و انعط ری
ــر  ــت س ــم پش ــه ک ــا هزین ــا را ب ــد بحران ه ــد بتوانن می نماین
ــم  ــداف مه ــی از اه ــد یک ــازمان ها بای ــن س ــد. همچنی بگذارن
ــر  ــا در نظ ــر بحران ه ــاب آوری در براب ــود را ت ــتراتژیک خ اس
گرفتــه و میــزان دســتیابی بــه ایــن هــدف را مرتبــًا اندازه گیــری 

ــد. کنن
5. آســیب پذیری در ارتبــاط بــا دارایی هــای فیزیکــی مثــل 
ســاختمان ها، دارایی هــای انســانی مثــل مدیــران و دارایــی 
ــی اســت کــه در  ــط و ارتباطات ــر ملمــوس مثــل رواب هــای کمت

هنــگام بحران هــا پیــش می آیــد.
6. تهیــه اطلــس شــهری و نقشــه زیرســاخت های حیاتــی اعــم 
از شــریان ها و تأسیســات و ســاختمان ها و بیمارســتان ها و 
نهادهــا و... و بررســی آســیب پذیری آن هــا، از ضروریــات تــاب 

آوری اســت.
ــاب  ــد و ت ــل آی ــه عم ــا هماهنگــی ب ــام حوزه ه ــد در تم 7. بای
ــف شــود.  ــا تعری ــی حوزه ه آوری در طراحــی شــهری در تمام
مدیــران شــهری نبایــد دچــار بحــران شــوند. درشــهر تــاب آور 
هــر مدیــر و اداره نمی توانــد بــدون لحــاظ ضوابــط تــاب آوری، 

در هــر مکانــی اســتقرار یابــد.
8. حد تاب آوری باید مشخص شود. 

مقاالت علمی

کودهای زیستی به یاری 
گیاهان آمدند 

ــرده  ــا را احاطــه ک ــی م ــای پیرامون ــای شــیمیایی، دنی فرآورده ه
ــد. آســیب هایی کــه در پــی اســتفاده از فرآورده هــای غذایــی  ان
ــده باعــث شــده  ــه وجــود آم ــیمیایی ب ــای ش ــر کوده ــی ب مبتن
ــه ســوی کودهــای زیســتی جلــب شــود. ــا توجه هــا ب اســت ت
ــا  ــم ها ی ــای میکروارگانیس ــر مبن ــتی ب ــای زیس ــازوکار کوده س
موجــود زنــده کوچــک اســت. خــاک بــا کمــک کودهایــی کــه  
ــودمند  ــم های س ــن میکروارگانیس ــه از ای ــد گون ــا چن ــک ی ی

ــود. ــز می ش ــد، حاصل خی ــود دارن ــزی را در دل خ خاک
کوچکشــان،  بســیار  ابعــاد  علیرغــم  میکروارگانیســم ها، 
ــتی  ــد زیس ــک فراین ــاک را در ی ــی خ ــر غذای ــد عناص می توانن
تبدیــل بــه مــواد مغــذی کننــد و بــه گیــاه جان ببخشــند. اســتفاده 
از کودهــای زیســتی، مزیت هــای پرشــماری را بــه همــراه داشــته 
ــی را  ــواد غذای ــت م ــر، کیفی ــه کم ت ــر هزین ــاوه ب ــت و ع اس
ــد.  ــوده نمی کنن ــوا را آل ــه ه ــن آن ک ــند، ضم ــود می بخش بهب
ــق  ــه، رون ــای زیســتی در کشــورهای توســعه یافت ــد کوده تولی
ــا توجــه  ــا، ب ــن کوده ــا واردات ای ــی دارد ام و گســتردگی باالی
ــاید  ــای واردات ش ــاالی ارزی و محدودیت ه ــای ب ــه هزینه ه ب
ــد. ــت کن ــا کم رغب ــوع کوده ــن ن ــه ای ــاورزی را ب ــت کش صنع
یکــی از شــرکت های دانش بنیــان بــا اســتفاده از خاصیــت 
همزیســتی قــارچ بــا گیــاه یــا مایکوریــزا، کــود زیســتی را تولیــد 

ــازار تجــاری رســانده اســت. ــه ب و ب
این کــه  بیــان  بــا  دانش بنیــان،  شــرکت  یــک  مدیرعامــل 
ــد،  ــش می ده ــت آن را افزای ــاه مقاوم ــا گی ــارچ ب ــتی ق همزیس

ــواع قارچ هــا  ــا همزیســتی بیــن ان ــزا ی ــد: مایکوری عنــوان می کن
بــا ریشــه درختــان یــا گیاهــان میزبــان، زمینه ســاز یــک زندگــی 
بهتــر بــرای هــردو ســوی ایــن همزیســتی می شــود. اســپورهای 
قــارچ بــر روی ریشــه می نشــینند و دور ریشــه درخــت یــا گیــاه 
میزبــان یــا زیــر خــاک رشــد می کننــد. ایــن همزیســتی باعــث 
می شــود گیــاه نســبت بــه تنش هــای زیســتی و غیــر زیســتی از 
ــاه  ــه گی ــن خاصیت هــا ب ــی برخــوردار شــده وای مقاومــت باالی

نیــز منتقــل شــود.
مهــدی رســتمی بــا اشــاره بــه تولیــد کودهــای زیســتی بــا تکیــه 
بــر ســازوکار همزیســتی میــان قــارچ وگیــاه، بیــان می کنــد: در 
تعامــل و هم زیســتی میــان ایــن دو گیــاه بــه دلیــل برخــورداری 
از کلروفیــل یــا ســبزینه، نقــش فتوســنتز، تولیــد مــواد مغــذی و 
ــر  ــوی دیگ ــود. از س ــده دار می ش ــارچ را عه ــه ق ــاندن آن ب رس
قــارچ نیــز  گیــاه را در برابــر تنش هــای زیســتی و غیــر زیســتی 

ــد. ــاوم می کن مق
ایــن فعــال فنــاور شــوری، خشــکی، گرمــا یــا ســرمای شــدید 
ــر  ــای غی ــن تنش ه ــوده را از مهم تری ــنگین و آل ــر س و عناص
زیســتی عنــوان می کنــد و می گویــد: ایــن کــود زیســتی 
ــوم  ــا و همات ــا، باکتری ه ــر ویروس ه ــاه را در براب ــن گی همچنی

ــد. ــاوم می کن ــتی مق ــای زیس ــن تنش ه ــوان مهم تری ــه عن ب
ــن  ــط ای ــار توس ــتین ب ــرای نخس ــا ب ــن کوده ــد ای وی از تولی

شــرکت دانش بنیــان خبــر داد.

مهم ترین اخبار و رویدادها



15

ماهنامه اداره کل پدافند غیر عامل
شماره 36/ شهریور ماه 1398

ماهنامه اداره کل پدافند غیر عامل

16

شماره 36/ شهریور ماه 1398

 نسخه جدید بدافزار Glupteba با قابلیت هدف قرار دادن مسیریاب های میکروتیک

نوع جدیدی از بدافزار Glupteba کشف شده است که از زنجیره بالک بیت کوین برای گرفنت دامنه های رسور فرمان و 

کنرتل )C&C( از تراکنش های بیت کوین مشخص شده با کدهای OP_RETURN استفاده می کند.

مهم ترین اخبار و رویدادها

بیش از ۴۷ هزار ســـــــــــــرور 

Supermicro در معرض خطـــر هستند

مهم ترین اخبار و رویدادها

بدافــزار Glupteba قبــًا بــه عنــوان payload ثانویــه تروجــان 
ــه  ــال 2011 ب ــان در س ــن تروج ــد. ای ــع می ش Alureon توزی

منظــور انجــام فراینــد ســرقت کلیــک طراحــی شــده بــود. 
همچنیــن عوامــل تهدیــد عملیــات Windigo در ســال 2014 از 
ایــن بدافــزار اســتفاده کردنــد. عــاوه  بــر ایــن، در ســال 2018 
از ایــن بدافــزار در یــک عملیــات مخــرب دیگــر نیــز اســتفاده 

شــده بــود.
اخیــراً نــوع جدیــدی از Glupteba کشــف شــده کــه بــه عنــوان 
آگهی افــزار عمــل می کنــد امــا دو مــاژول دیگــر در خــود 

جــای داده اســت. 
مــاژول اول بروزرســانی کننــده آدرس ســرورهای C&C توســط 
زنجیــره بلــوک بیــت کویــن اســت کــه یــک ســارق اطاعــات و 
مــاژول دوم اکســپلویتی بــرای هــدف قــرار دادن مســیریاب های 

ــک محلی اســت. میکروتی
ــروع  ــد، ش ــوده می کن ــه را آل ــک رایان ــزار ی ــه بداف ــی ک هنگام
بــه جمــع آوری اطاعــات سیســتم می کنــد و آن هــا را در 

رجیســتری وینــدوز ذخیــره می کنــد.

 ایــن داده هــا بعــداً بــا AES رمزگــذاری شــده و توســط 
ــن  ــه ســرور C&C ارســال می شــوند. ای درخواســت POST ب
ــطح  ــردن س ــاال ب ــرای ب ــن روش ب ــن از چندی ــزار همچنی بداف
دسترســی خــود اســتفاده می کنــد تــا مجوزهــای ســطح 
SYSTEM را بدســت آورد و توابــع طراحــی شــده بــرای 
بررســی وجــود نرم افزارهــای ضــد بدافــزار، دســتکاری قوانیــن 
دیوارآتــش و بررســی دســتورات جدیــد ســرور C&C را اجــرا 

ــد. کن
ــن  ــه مهاجمی ــه ب ــت ک ــتی اس ــت درپش Glupteba دارای قابلی
ــات کاوش  ــک رب ــه ی ــوده را ب ــتگاه آل ــا دس ــد ت ــازه می ده اج
رمــز ارز XMR تبدیــل، فایل هــای مختلــف را بارگیــری و 
اجــرا کننــد، از صفحــه نمایــش اسکرین شــات بگیرنــد و مــوارد 

ــد.  مخــرب دیگــر انجــام دهن
ــا،  ــد پرونده ه ــز می توان ــزار نی ــات بداف ــارق اطاع ــه س مؤلف
کوکی هــا، گذرواژه هــا و ســایر اطاعــات را از مرورگرهــا 

ــد. ــت کن دریاف

 Supermicro بیــش از 47 هــزار ســرور کــه روی مادربردهــای
ــه  ــک مؤلف ــودن ی ــترس ب ــل دس ــل قاب ــوند، بدلی ــرا می ش اج
ــن  ــتند. ای ــر هس ــرض خط ــت، در مع ــق اینترن ــی از طری داخل
سیســتم ها تحــت تأثیــر مجموعــه ای از آســیب پذیری ها بــا 
 Firmware قــرار دارنــد کــه در USBAnywhere عنــوان
ســرویس BMC در مادربردهــای Supermicro وجــود دارنــد.
آســیب پذیری های  رفــع  بــه  مربــوط  وصله هــای 
ــی و  ــان امنیت ــا کارشناس ــده اند ام ــر ش USBAnywhere منتش
ــه  Supermicro توصیــه می کننــد تــا دسترســی های اینترنــت ب

رابــط مدیریــت BMC محــدود شــوند.
 Intelligent Platform یــا   IPMI از  بخشــی  هــا   BMC
و  اســتاندارد   IMPI هســتند.   Management Interface
مجموعــه ای از ابزارهــا اســت کــه معمــوالً در ســرورها یافــت 
ــتم  ــا سیس ــد ت ــازه می ده ــتم اج ــران سیس ــه مدی ــود و ب می ش
ــتقل از  ــن و مس ــطح پایی ــک س ــی راه دور، در ی ــا دسترس را ب
ــا  ــی IPMI ه ــته تمام ــد. در هس ــت کنن ــتم عامل مدیری سیس
BMC هــا قــرار دارنــد کــه میکروکنترلرهایــی تعبیــه شــده در 
ــازی  ــتم ذخیره س ــده، سیس ــه دارای پردازن ــتند ک ــرد هس مادرب
ــط LAN مجــزا هســتند. بدلیــل ســطح دسترســی آن هــا،  و راب
ــک  ــا ی ــت و ب ــده اس ــدود ش ــط BMC مح ــه راب ــی ب دسترس

گــذرواژه کــه معمــوالً تنهــا ادمیــن سیســتم شــرکت از آن اطــاع 
دارد، امــن شــده اند.

 USBAnywhere کــه  شــده  کشــف  آســیب پذیری های 
ــت  ــازی در Firmware را تح ــی USB مج ــد، ویژگ ــام دارن ن
ــه ادمیــن سیســتم اجــازه  ــد. ایــن ویژگــی ب ــر قــرار می دهن تأثی
ــل  ــود وص ــخصی خ ــه ش ــه رایان ــک USB را ب ــا ی ــد ت می ده
کنــد، امــا آن را بــه عنــوان یــک USB مجــازی متصــل بــه یــک 
ــی  ــد و داده هــا را از USB محل سیســتم از راه دور مشــاهده کن
بــه USB مجــازی انتقــال دهــد. ایــن ویژگــی یــک برنامــه جــاوا 
 Supermicro ــر ــی ب ــتم های مبتن ــه در سیس ــت ک ــک اس کوچ

وجــود دارد.
پژوهشــگران امنیتــی چهــار نقص زیــر را در فراینــد احرازهویت 

ایــن برنامــه جــاوا کشــف کرده انــد:
•    استفاده از متن ساده در احراز هویت،

•    ترافیک شبکه رمزگذاری نشده،
•    رمزگذاری ضعیف،

•    دور زدن فرایند احراز هویت.
 X11 و X10 ،X9 تمامــی ایــن چهــار آســیب پذیری در بردهــای

Supermicro بــا انتشــار وصله هــای مربوطــه رفــع شــده اند. 

باج افــزار جدیــدی شناســایی شــده اســت کــه در فراینــد 
ــی  ــه فایل هــای سیســتم قربان رمزگــذاری، پســوند Nemty را ب
ــز    ــری، Nemty نی ــزار دیگ ــر باج اف ــابه ه ــد. مش ــه می کن اضاف
Shadow Copy هــای فایل هــای مــورد نظــر خــود را حــذف 
ــتم عامل  ــق سیس ــات از طری ــی اطاع ــکان بازیاب ــا ام ــد ت می کن

ــرد. ــن بب ــدوز را از بی وین
پــس از رمزگــذاری فایل هــا توســط Nemty پیغــام بــاج مهاجــم 
بــرای قربانــی نمایــش داده می شــود. در پیغــام باج خواهــی 
ــغ  ــه ازای پرداخــت مبل ــا ب ــی داده ه ــتورالعمل نحــوه بازیاب دس

ــاج در  ــت ب ــال پرداخ ــت. پرت ــده اس ــه ش ــر ارائ ــه کارب ــاج ب ب
ــل  ــد فای ــران بای ــی می شــود و کارب شــبکه ناشــناس Tor میزبان

ــد.  ــذاری کنن ــدی خــود را در آن بارگ پیکربن
نحــوه انتشــار ایــن باج افــزار از طریــق پروتــکل RDP گــزارش 
 RDP شــده اســت. برخــاف ایمیل هــای فیشــینگ، اســتفاده از
بــرای انتشــار بدافــزار نیــازی بــه تعامــل کاربــر نــدارد و مهاجــم 
کنتــرل فراینــد را خــود بــه عهــده دارد. آســیب پذیری های 
ــا  امــن اخیــراً بیــش از پیــش مــورد  RDP و اتصــاالت RDP ن

توجــه مهاجمیــن قــرار گرفتــه اســت.

RDP از طریق پروتکل Nemty انتشار باج افزار جدید
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هشدار؛ 
بدافزار در برنامـــــه

 انـــدرویـــــــــــــــدی 

cam scanner

ــش  ــه بی ــوبCamScanner ک ــه محب ــدی برنام ــخه اندروی نس
از یکصــد میلیــون کاربــر دارد، محتــوی بدافــزاری اســت 
ــتگاه  ــه دس ــد از راه دور ب ــا می توانن ــطه آن هکره ــه به واس ک
ــده روی  ــره ش ــای ذخی ــته و داده ه ــی داش ــدی دسترس اندروی

ــد! ــرقت ببرن ــه س ــتم را ب سیس
ــه آن را  ــوگل بافاصل ــرکت گ ــر، ش ــن خب ــای ای ــس از افش پ
ــران توصیــه  ــه کارب از روی فروشــگاه خــود حــذف نمــوده و ب

ــد. ــه را از دســتگاه خــود حــذف نماین ــن برنام ــا ای نمــوده ت
ایــن مــاژول مخــرب روی کــد اصلــی ایــن اپلیکیشــن نیســت، 
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــای خارج ــی از کتابخانه ه ــه روی یک بلک

تبلیغــات اســتفاده می شــود و جدیــداً در ایــن اپلیکیشــن اســتفاده 
ــر  ــه چــون نســخه غی ــب آن اســت ک ــه جال ــده اســت. نکت ش
ــد،  ــتفاده نمی کن ــه اس ــن کتابخان ــگان CamScanner از ای رای

ایــن تروجــان در آن وجــود نــدارد.
ــن  ــادی از ای ــران زی ــه کارب ــی کشــف شــد ک ــن مســأله زمان ای
اپلیکیشــن رفتارهــای مشــکوکی مشــاهده نمــوده و بازخوردهای 

ــد. ــت کردن ــتور ثب ــی روی پلی اس منف
ــزار،  ــن بداف ــود ای ــل وج ــه دلی ــد ک ــال داده ان ــن احتم محققی
همــکاری توســعه دهندگان ایــن اپلیکیشــن بــا تبلیغ کننــده 

ــت. ــوده اس ــاد ب ــل اعتم غیرقاب

 شیوع گسترده باج افزار STOP/Djvu در کشور
گزارشــات از رخدادهــای حمــات باج افــزاری، خبــر از شــیوع 
ــد.  ــور می ده ــطح کش ــزار STOP/Djvu در س ــترده باج اف گس
Djvu نســخه جدیدتــر باج افــزار STOP می باشــد کــه از نظــر 
عملکــرد شــبیه والــد خــود )STOP( می باشــد و امــروزه آن هــا 
را بــا نــام STOP/Djvu می شناســند. ایــن باج افــزار بــرای 
ــد  ــتفاده می کن ــم AES-256 اس ــا از الگوریت ــذاری فایل ه رمزگ
و مبلغــی بیــن 200 تــا 600 دالر )بــه بیت کویــن( را بــه عنــوان 

ــد. ــی درخواســت می کن ــاج از قربان ب
ــی  ــه محــض اجــرا در سیســتم قربان ــزار STOP/Djvu ب باج اف
ــرد و  ــاط می گی ــان )C&C( خــود ارتب ــرل و فرم ــا ســرور کنت ب
ــی  ــد. در صورت ــذاری می کن ــن رمزگ ــد آنای ــا کلی ــا را ب فایل ه
کــه بــه هــر دلیــل موفــق بــه برقــراری ارتبــاط بــا ســرور خــود 
ــتفاده  ــا اس ــذاری فایل ه ــرای رمزگ ــن ب ــردد از روش آفای نگ

ــوذ  ــرای نف ــی ب ــای متنوع ــزار از روش ه ــن باج اف ــد. ای می کن
و انتشــار خــود بــه سیســتم قربانــی اســتفاده می کنــد. پیوســت 
ــس،  ــوالت آفی ــدوز و محص ــوده وین ــای آل ــا، کرک ه هرزنامه ه
ــتفاده از  ــن ســوء اس ــی و همچنی ــای جعل ــا و آپدیت ه درایوره
ــزار می باشــد. ــن باج اف ــکل RDP از روش هــای انتشــار ای پروت
تاکنــون تعــداد محــدودی از نســخه های آفایــن باج افــزار 
رمزگشــایی  قابــل  خــاص  شــرایط  تحــت   STOP/Djvu
ــن  ــه اینکــه توســعه دهندگان ای ــا توجــه ب ــراً ب ــا اخی ــد. ام بودن
ــر داده  ــود را تغیی ــیوه خ ــر، ش ــخه های جدیدت ــزار در نس باج اف
ــن  ــد، از ای ــارن اســتفاده کرده ان ــگاری نامتق ــم رمزن و از الگوریت
STOP/ ــزار ــط باج اف ــده توس ــذاری ش ــای رمزگ ــس، فایل ه پ
ــل  ــزار قاب ــعه دهنده باج اف ــی توس ــد خصوص ــدون کلی Djvu ب

ــود. ــد ب ــایی نخواهن رمزگش

 مهمترین بروزرسانی های ماه جاری شرکت های تولید کننده
 سخت افزار و نرم افزار

ــک  ــع ی ــرای رف ــود را ب ــروم خ ــر ک ــوگل، مرورگ ــرکت گ ش
نقــص شــدید کــه می توانــد هکرهــا را قــادر بــه انجــام 
ــرد.  ــه روز ک ــد، ب ــد از راه دور )RCE( کن ــرای ک ــات اج حم
ایــن آســیب پذیری یــک نقــص »اســتفاده پــس از آزاد ســازی« 
)use-after-free( اســت کــه در موتــور مرورگــر Blink وجــود 
دارد. سوءاســتفاده موفقیت آمیــز از آســیب پذیری موجــود در 
ــواه  ــد دلخ ــا ک ــد ت ــازه ده ــان اج ــه مهاجم ــد ب Blink می توان
را در متــن مرورگــر اجــرا کننــد، اطاعــات حســاس را بدســت 
اقدامــات  بزننــد،  دور  را  امنیتــی  محدودیت هــای  آورنــد، 
غیرمجــاز را انجــام دهنــد یــا موجــب شــرایط انــکار ســرویس 

ــوند. )DoS( ش
بســته بــه امتیــازات مرتبــط بــا برنامــه، مهاجــم می توانــد 
ــذف  ــا ح ــاهده ی ــا را مش ــد، داده ه ــب کن ــی را نص برنامه های
ــد بــا  ــا حســاب های جدی ــر دهــد ی ــرده و آن هــا را تغیی ک

ــد. ــاد کن ــر ایج ــل کارب ــوق کام حق
ــه  ــر ب ــب کارب ــا ترغی ــد ب ــود در Blink می توان ــص موج نق
بازدیــد از یــک صفحــه  وب خــاص طراحی شــده، مــورد 
ــد از راه  ــن، مهاجمــان می توانن ــرد. بنابرای ــرار گی سوءاســتفاده ق
ــه  ــد و از راه دور ب ــدازی کنن ــی را راه ان ــه وب ــن صفح دور چنی

ــد. ــه کنن ــان حمل ــتم قربانی سیس

بــرای  را  ماهانــه خــود  بروزرســانی های   Adobe شــرکت 
ســپتامبر 2019 منتشــر کــرده کــه در آن ســه آســیب پذیری 
ــی  ــت. تمام ــرده اس ــرف ک ــود برط ــه خ ــی را در دو برنام امنیت
ــع شــده نقص هــای اجــرای کــد دلخــواه  آســیب پذیری های رف
ــه مهاجــم امــکان اجــرای دســتورات دلخــواه در  هســتند کــه ب

دســتگاه آســیب پذیر را فراهــم می کننــد.
بروزرســانی،  ایــن  در  شــده  رفــع  نقص هــای  مهم تریــن 
 Adobe Flash در  موجــود  بحرانــی  آســیب پذیری های 
ــرای  ــازه اج ــان اج ــه مهاجم ــد ب ــه می توانن ــتند ک Player هس
کــد در سیســتم هــدف را از طریــق وب ســایت های دســتکاری 
ــن  ــر مرورگرهــا در آخری ــد. خوشــبختانه اکث شــده، فراهــم کنن
نســخه خــود بــه طــور پیــش فــرض Flash Player را غیرفعــال 

کرده انــد.
ــر  ــای زی ــه برنامه ه ــوط ب ــده مرب ــع ش ــیب پذیری های رف آس

هســتند:
ــخه  ــیب پذیری در نس • Adobe Application Manager )آس

2019 رفــع شــده اســت(
نســخه  در  )آســیب پذیری ها   Adobe Flash Player  •

شــده اند( رفــع   32,0.0.255

 سیســکو بروزرســانی  امنیتــی جهــت رفــع 17  آســیب پذیری  بــا 
ــاال« و »بحرانــی« در چندیــن محصــول خــود منتشــر  شــدت »ب
ســاخته اســت. یــک مهاجــم راه  دور می توانــد بــا سوءاســتفاده 
ــتم را  ــل سیس ــرل کام ــیب پذیری ها، کنت ــن آس ــی از ای از برخ
ــوالت  ــی از محص ــیب پذیری ها برخ ــن آس ــرد. ای ــت گی در دس
سیســتم محاســباتی یکپارچــه ی )UCS( ایــن شــرکت، از جملــه 
 UCS و   UCS Director یکپارچــه،  مدیریــت  کنترل کننــده 
Director Express بــرای داده هــای بــزرگ را تحت تأثیــر 

ــد. ــرار می دهن ق
بســیاری از ایــن آســیب پذیری ها، کنترل کننــده ی مدیریــت 
ــر  ــی ب ــت مبتن ــده  مدیری ــک کنترل کنن ــه ی ــه )IMC( ک یکپارچ
ــده،  ــن کنترل کنن ــد. ای ــرار می دهن ــر ق ــت را تحت تأثی ــرد اس ب
مدیریــت کارگــزار تعبیه شــده ای را بــرای کارگزارهــای سیســتم 

محاســباتی یکپارچــه  سیســکو فراهــم مــی آورد.

ــه  ــوط ب ــی مرب ــانی های امنیت ــافت بروزرس ــرکت مایکروس ش
مــاه ســپتامبر را منتشــر کــرده اســت. در وصله هــای ارائــه 
ــا  ــورد آن ه ــه دو م ــده اند ک ــع ش ــی رف ــص امنیت ــده 80 نق ش
آســیب پذیری روز صفــر هســتند. در مجمــوع، 17 مــورد از 
آســیب پذیری های برطــرف شــده دارای درجــه حساســیت 

ــتند. ــی هس بحران
در وصله هــای منتشــر شــده در ایــن مــاه، چهــار مــورد مربــوط 

ــتند. ــیب پذیری های Remote Desktop هس ــه آس ب
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سایت های مرتبط با پدافند غیرعامل
وب سایت پایداری ملی

http://www.paydarymelli.ir 

مرکز مطالعات پدافند غیرعامل

http://www.pdrc.ir 

 استانداری آذربایجان رشقی – پدافند غیرعامل

http://www.ostan-as.gov.ir/Page/42/ 

پلیس فتا

http://www.cyberpolice.ir

 مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایداری ملی

http://www.mafpa.ir

 معـرفی کتاب
حوزه پدافند زیستی

ــدات دائمــی کشــورها  هــم  ــه تهدی ــدات زیســتی از جمل تهدی
ــد  ــمار می آین ــه ش ــگ ب ــرایط جن ــم در ش ــح و ه ــان صل در زم
ــد  ــر آن می توان ــی در براب ــاد آمادگ ــدم ایج ــا ع ــت ی ــه غفل ک
ــا بحران هــای جــدی مواجــه ســازد. انســان،  هــر کشــوری را ب
حیوانــات، نباتــات، محیــط زیســت، منابــع طبیعــی و صنعــت از 
مهم تریــن حوزه هــای متأثــر از ســاح های زیســتی بــه حســاب 
می آینــد. قابلیــت اســتفاده از تأثیــرات مخــرب ســاح های 
ــن  ــادی ای ــانی و اقتص ــرمایه های انس ــی و س ــر دارای ــتی ب زیس
امــکان را بــه دشــمن می دهــد تــا بســته بــه شــرایط بــا صــرف 
ــه  ــری ب ــران ناپذی ــنگین و جب ــارت س ــا، خس ــن هزینه ه کمتری
ــدات  ــر تهدی ــاد و تأثی ــد متأســفانه ابع ــل وارد نماین طــرف مقاب

توجــه  بــا  زیســتی 
آن،  ویژگی هــای  بــه 
و  وســیع  حــدی  بــه 
ــا  ــه ب ــت ک ــترده اس گس
نــگاه  خوشــبینانه ترین 
ــور  ــه ط ــوان ب ــز نمی ت نی
ــچ کشــوری را  ــل هی کام
در مقابــل ایــن پدیــده 
 ناگــوار مصــون دانســت.
ــاب  ــتا کت ــن راس در همی
»راهنمــای شناســایی و 
تهدیــدات  بــا  مقابلــه 
مؤلــف  کــه  زیســتی« 
امیــد  ســید  دکتــر  آن 
دکتــر  و  فــر  خلیلــی 
بایــرام نجاتــی زرنقــی 
ــی  ــه ولدخان ــم آمن و خان
ــه  ــد در 83 صفح می باش
ــم  ــل تنظی ــه فص و در س

شــده اســت.
فصــل اول بــه اصــول 

و مقدمــات پدافنــد غیرعامــل در حــوزه پدافنــد زیســتی 
ــن فصــل امنیــت ملــی، ویژگــی و مؤلفه هــای  ــردازد. در ای می پ
ــب در فصــل  ــن مطال ــوان یکــی از مهم تری ــی را می ت امنیــت مل
اول ایــن کتــاب ذکــر کــرد. در فصــل دوم بــه کنتــرل و محافظت 
ــن  ــه شــده اســت. در ای ــل زیســتی پرداخت ــا عام ــه ب در مواجه
ــک   ــًا ماس ــی  مث ــردی و جمع ــت ف ــزات حفاظ ــل تجهی فص
ــد  ــه می توان ــت ک ــده اس ــرح داده ش ــی ش ــه خوب ــگاه ب و پناه
راهنمــای بســیار خوبــی بــرای حفاظــت فــردی و جمعــی باشــد. 
در فصــل ســوم بــه مدیریــت تهدیــدات زیســتی پرداختــه شــده 
اســت کــه می تــوان بــه شناســایی تهدیــدات و ارزیابــی ریســک 
ــرای  ــوص اج ــل در خص ــد غیرعام ــی پدافن ــات اجرای و اقدام
ــازمان،  ــن س ــداف ای اه
آگاهــی از بیوتروریســم، 
منابــع  از  مراقبــت 
ــی  ــی آب، پیش بین آلودگ
بیوتیک هــای  آنتــی 
ــرایط  ــاز و ش ــورد  نی م
آزمایشــگاه های  الزم 
تهدیــدات زیســتی  را 
ــه اطاعــات  ــرد ک ــام ب ن
بســیار خوبــی را در ایــن 
اختیــار  در  زمینه هــا 
خواننــده قــرار می دهــد. 
ــا  ایــن کتــاب توانســته ب
ــی  ــم عموم ــه مفاهی ارائ
ــطح اطاعات خواننده  س
را تقویــت کــرده و راه 
هشــدارهای  و  حل هــا 
الزم را ارائــه دهــد تــا 
را  الزم  پیش بینی هــای 

ــد. ــام دهن انج

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 دکــرتی طرح هایــی بــرای کــرس خدمــت رسبــازی و نخبگــی )جایگزیــن خدمــت 
ــه وب ســایت های مربوطــه  ــر مراجعــه ب ــد عــالوه ب ــدان می توانن ــه اســت. عالقمن ــازی( در نظــر گرفت رسب
 بــا مراجعــه بــه اداره کـــل پدافنــد غیرعامــل استـــانداری آذربایجــان رشقــی از رونــد ثبت نــام مطلــع شــوند.

  http://www.mafpa.ir                        :وب ســایت مرکز مطالعات فنی و مهندســی پایداری ملی کشــور

      http://www.pdrc.ir                                           :وب ســایت مرکز مطالعات پدافند غیرعامل کشــور


