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تصویــری  ارتبــاط  در  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
ــد  ــه پدافن ــبت هفت ــه مناس ــور ب ــر کش ــتانداران سراس اس
ــتان  ــای اس ــات و برنامه ه ــل، ضمــن تشــریح اقدام غیرعام
ــع  ــرح جام ــی ط ــل، از رونمای ــد غیرعام ــوزه پدافن در ح
پدافنــد غیرعامــل اســتان همزمــان بــا ایــن هفتــه خبــر داد.
دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در ایــن بــاره گفت: قــرارداد 
ایــن طــرح هفــت ســال پیــش منعقــد شــده، امــا بــه دلیــل 
ــارت و  ــت نظ ــای هیئ ــات و دیدگاه ه ــرح خدم ــر ش تغیی

ــی شــده اســت. ــل آن طوالن داوری، تکمی

ــا  ــرق ب ــی ب ــش قطع ــزاری رزمای ــه برگ ــاره ب ــا اش وی ب
هــدف ارزیابــی و بررســی آمــاده بــه کار بــودن مولدهــای 
ــت  ــی، از وضعی ــاس و حیات ــز حس ــراری مراک ــرق اضط ب
آمادگــی دســتگاه های اجرایــی اســتان در مواجهــه بــا 

ــرد. ــت ک ــار رضای ــرق اظه ــی ب ــرایط قطع ش

کــردن  ارزیابــی  مناســب  بــا  همچنیــن  پورمحمــدی 

وضعیــت برگــزاری جلســات شــورای پدافنــد غیرعامــل و 
ــا و اهــداف  ــه برخــی از برنامه ه ــل آن، ب ــای ذی کارگروه ه

ــرد. ــاره ک ــن شــورا اش ای

کـــاهش  حیاتــی،  زیرساخت هـــای  مصـــون سازی 
آســیب  پذیری ســایبری، ایجــاد آمادگــی در زیرســاخت های 
ــد،  ــعه، رص ــش، توس ــام رزمای ــا انج ــاس ب ــی و حس حیات
ــی و  ــای تخصص ــیب ها، آموزش ه ــخیص آس ــش و تش پای
ــا انجــام طــرح  همچنیــن راهبــری کاهــش آســیب پذیری ب
مطالعــات پدافنــد غیرعامــل از جملــه برنامه هایــی بــود کــه 

ــه آن هــا اشــاره کــرد. اســتاندار آذربایجــان شــرقی ب

گفتنــی اســت بــه مناســبت هفتــه پدافنــد غیرعامــل، 
نشســت اســتانداران سراســر کشــور از طریــق ارتبــاط زنــده 
ــی و  ــاون امنیت ــا حضــور مع ــس( ب ــری )ویدئوکنفران تصوی
انتظامــی وزیــر کشــور و رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل 

برگــزار شــد.
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همایش خانواده و فضای مجازی

ــارکت اداره کل  ــا مش ــازی« ب ــای مج ــواده و فض ــش »خان همای
ــور  ــرقی و اداره کل ام ــان ش ــتان آذربایج ــل اس ــد غیرعام پدافن

ــد.  ــزار ش ــتانداری برگ ــواده اس ــوان و خان بان
ــر نقــش فضــای مجــازی در  ــد ب ــا تأکی در ایــن همایــش کــه ب
کانــون خانواده هــا برگــزار شــد، بــه نقــش پدافنــد غیرعامــل در 
ارائــه راهــکار بــرای کنتــرل فضــای مجــازی در بیــن خانواده هــا 
تأکیــد شــد. ایــن همایــش مخصــوص بانــوان شــاغل در ادارات 

و دســتگاه های اجرایــی شــهر تبریــز برگــزار شــد.
ــل  ــد غیرعام ــرکل پدافن ــی مدی ــش، آقای ــن همای ــیه ای در حاش
اظهــار داشــت: برگــزاری چنیــن دوره هایــی عــاوه بــر آمــوزش 
ــم  ــث تحکی ــازی، باع ــای مج ــتفاده از فض ــح اس ــوه صحی نح
ــر  ــه در براب ــم خان ــت از حری ــن صیان ــواده و همچنی ــان خان بنی

تهدیــدات می شــود.

سخنرانی های قبل از 
خطبه های نماز جمعه

مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل اســتان در ابتــدا بــا عــرض تســلیت 
ــه اســتان، از وجــود  ــداد جمع ــه بام ــان زلزل ــواده  قربانی ــه خان ب
ــزود:  ــر داد و اف ــا خب ــده در دنی ــناخته ش ــی ش ــد طبیع 49 تهدی
23 تهدیــد طبیعــی از جملــه زلزلــه هرلحظــه امــکان وقــوع در 
اســتان را دارد کــه همــواره بایــد آمادگــی الزم بــرای مواجــه بــا 

ایــن نــوع تهدیــدات را داشــته باشــیم.
آقایــی بــا بیــان این کــه تهدیــدات طبیعــی دارای عنصــر تشــکیل 
دهنــده ثابــت بــوده و انســان نقشــی در آن نــدارد امــا می تــوان 
بــا اســتفاده از علــم و فنــاوری، دســتورالعمل هایی ایجــاد کــرده 

و در مقابــل ایــن تهدیــدات ایســتادگی کــرد.
ــرد: انســان در  ــان ک ــدات غیرطبیعــی بی وی در خصــوص تهدی
ایجــاد ایــن نــوع تهدیــدات نقــش داشــته کــه بســیار پیچیده تــر 
و خطرناک تــر از نــوع طبیعــی اســت زیــرا یــک تفکــر و انگیــزه 
خصمانــه در پشــت ایــن نــوع تهدیــدات وجــود دارد و حــوزه 
ــدات  ــایی تهدی ــد و شناس ــه رص ــز وظیف ــل نی ــد غیرعام پدافن

ــود. ــامل می ش ــی را ش غیرطبیع
ــه برگــزاری حــدود 500 برنامــه فراگیــر در  ــا اشــاره ب آقایــی ب
ــه پدافنــد غیرعامــل در ســطح اســتان، در خصــوص  طــول هفت
دســتاوردهای ایــن اقدامــات گفــت: ایــن برنامه هــا یــک درک و 

اخبار اداره کل پدافند غیرعامل اخبار اداره کل پدافند غیرعامل

فهــم مشــترک بیــن دســتگاه های اجرایــی و آحــاد مــردم فراهــم 
نمــود تــا بتــوان آینــده ای روشــن را ترســیم کــرد.

ــا بیــان این کــه  مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل آذربایجــان شــرقی ب
ــهرها و  ــل ش ــه داخ ــته و ب ــا گذش ــدات از مرزه ــروزه تهدی ام
خانه هــا وارد شــده اســت، گفــت: پدافنــد غیرعامــل تأکیــد دارد 
تــا آحــاد مــردم و خانواده هــا الزامــات و اصــول آن را رعایــت 
ــرا اعتقــاد داریــم پدافنــد غیرعامــل بــدون حضــور و  کننــد، زی

ــود. ــر نمی ش ــردم فراگی ــارکت م مش
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ــرقی  ــان ش ــتانداری آذربایج ــی اس ــی و امنیت ــاون سیاس مع
در جلســه شــورای پدافنــد غیرعامــل گفــت: قرارگاه هــای 
ــرعت در  ــه س ــل ب ــد غیرعام ــازمان پدافن ــه س زیرمجموع
اســتان راه انــدازی شــده اســت. بــه دلیــل ترانزیتــی بــودن 
ــی و  ــت بررس ــیمیایی در دس ــس ش ــاد اورژان ــتان، ایج اس
طراحــی اســت، دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــن موضــوع را 

ــد. ــری می کن پیگی
ــدن  ــر ش ــل و درگی ــد غیرعام ــردن پدافن ــی ک وی همگان
اولویت هــای  جــزو  را  امــر  ایــن  بــا  جامعــه  همــه 
اســتان برشــمرد و گفــت: ســازمان های مــردم نهــاد و 
ــه  ــد چراک ــاز کرده ان ــوزش را آغ ســازمان های فرهنگــی آم
ــن حــوزه در کان شــهرها بیشــتر  ــم آســیب های ای معتقدی
ــد نقــاط آســیب پذیر شناســایی شــده  ــذا بای ــوده اســت ل ب
ــتان  ــیب در اس ــاد آس ــگیری از ایج ــی و پیش ــا پیش بین و ب

ــم. ــری کنی جلوگی
ــدات  ــواع تهدی ــر ان ــاخت ها در براب ــت از زیرس وی حفاظ
شــیمیایی، زیســتی و نظامــی را الزم و ضــروری دانســت و 
گفــت: می خواهیــم هــم زندگــی مــردم تــداوم یابــد و هــم 

آســیب ها بــه حداقــل برســد کــه بــرای تحقــق آن بایــد از 
ــم. زیرســاخت ها حفاظــت کنی

راســتگو بــا بیــان اینکــه امــروزه یکــی از مشــکات جــدی 
مــا حمــات ســایبری اســت، اظهــار داشــت: دســتگاه های 
ــه  ــوزه ارائ ــن ح ــود را در ای ــای خ ــد برنامه ه ــی بای متول

دهنــد و برنامــه پدافنــدی ســایبری را تدویــن کننــد.

ــز  ــور نی ــل کش ــد غیرعام ــازمان پدافن ــی س ــاون فرهنگ مع
در ایــن جلســه تغییــر رویکــرد دشــمنان از جنــگ ســخت 
بــه جنــگ فرهنگــی و ادراکــی را مــورد اشــاره قــرار داد و 
ــرم می رویــم، کارکــرد  ــه ســمت جنــگ ن گفــت: هرچــه ب

ــود. ــتر می ش ــی بیش ــات اجتماع ــانه و صفح رس
ــا اشــاره بــه اینکــه جنگ هــای آینــده تمرکــز بــر  محبــی ب
ــراز  ــی دارد اب ــی و زبان ــی، مذهب ــلی، قوم ــکاف های نس ش
ــکار  ــت اف ــه ســمت مدیری ــد ب ــا بای ــس کاره داشــت: جن
ــر دشــمن  ــم ب ــا بتوانی ــرود ت ــت ادراک ب ــی و مدیری عموم

غلبــه کنیــم.
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رزمایش سراسری قطعی برقج

همزمــان بــا هفتــه پدافنــد غیرعامــل، رزمایــش سراســری 
قطعــی بــرق بــا هــدف بررســی و ارزیابــی آمــاده بــه کار بــودن 
مولدهــای اضطــراری ســازمان ها، ادارات و ارگان هــای مختلــف 

ــز اجــرا شــد. ــرق تبری ــروی ب ــع نی توســط شــرکت توزی
محمدباقــر آقایــی مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل اســتان آذربایجــان 
ــظ  ــش را حف ــن رزمای ــزاری ای ــی از برگ ــدف اصل ــرقی ه ش
آمادگــی مراکــز حیاتــی، حســاس، مهــم و ضــروری در شــرایط 
ــور  ــرد: اجــرای مان ــه ک ــرق اعــام و اضاف اضطــراری قطعــی ب
اکثــر  بــرق در ســال های گذشــته موجــب شــده  قطعــی 
ــز  ــه تجهی ــات رســان در اســتان ب ــی و خدم دســتگاه های اجرای
ــداوم  ــی ت ــرایط بحران ــا در ش ــد ت ــدام نماین ــرق اق ــور ب ژنرات

خدمات رســانی داشــته باشــند.
آقایــی ادامــه داد: امیــدوارم رزمایش هــای اینچنینــی فقــط 
موکــول بــه هفتــه پدافنــد غیرعامــل نباشــد و در طــول ایام ســال 
ــراری  ــع اضط ــا در مواق ــود ت ــزار ش ــی برگ ــن رزمایش های چنی
ــه  ــان ارائ ــردم عزیزم ــه م ــب ب ــکل مناس ــه ش ــانی ب خدمت رس
گــردد. وی همچنیــن هــدف از اجــرای مانورهــا و رزمایش هــا 
را نیــل بــه پایــداری، مصونیــت و آمادگــی کامــل بــرای شــرایط 
ــتگاه های  ــی دس ــرد: تمام ــد ک ــرده و تأکی ــوان ک ــی عن بحران
ــکاری ژنراتورهــای  ــاده ب ــه آم ــی اســتان بایســتی در زمین اجرای

ــز شــده باشــند. ــًا تجهی اضطــراری کام

همایش پیاده روی 
خانوادگی

ــان  ــتانداری آذربایج ــی اس ــی و اجتماع ــی، امنیت ــاون سیاس مع
شــرقی بــا اشــاره بــه اهمیــت پدافنــد غیرعامــل، رعایــت اصــول 
و الزامــات پدافنــد غیرعامــل را تضمیــن کننــده امنیــت در 

ــت. ــور دانس کش
ــه  ــبت هفت ــه مناس ــاده روی ب ــش پی ــتگو در همای ــار راس علی
ــن  ــون ب ــوه ع ــت ک ــزرگ طبیع ــارک ب ــل در پ ــد غیرعام پدافن
علــی، اصــول پدافنــد غیرعامــل را از مهم تریــن و اولیــن 
ــه آن  ــزی ب ــورت غری ــه ص ــان ها ب ــه انس ــمرد ک ــائلی برش مس

می کردنــد. عمــل 
ــر اینکــه رعایــت ایــن اصــول در کانــون گــرم  ــا تأکیــد ب وی ب
ــال  ــه دنب ــهروندان ب ــرای ش ــامتی را ب ــش و س ــواده، آرام خان
مــی آورد، از عمــوم مــردم خواســت تــا بیشــتر بــه امــر پدافنــد 
غیرعامــل توجــه کــرده و در ایــن خصــوص آموزش هــای الزم 

ــدان خــود بدهنــد. ــه فرزن را از ســنین کودکــی ب
محمدباقــر آقایــی، مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل اســتانداری 
آذربایجــان شــرقی نیــز بــا قدردانــی از حضــور مــردم و همچنین 

اخبار اداره کل پدافند غیرعامل اخبار اداره کل پدافند غیرعامل

مســئوالن دســتگاه های اجرایــی، برخــی از مفاهیــم اولیــه 
ــرد. ــریح ک ــل را تش ــد غیرعام پدافن
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1- پدافند سایبری
بــه مجموعــه اقداماتــی گفتــه می شــود کــه موجــب بازدارندگــی، 
ــه  ــع، مقابل ــه موق ــخیص ب ــام، تش ــت از انج ــگیری، ممانع پیش
ــه  ــایبری ب ــم س ــه تهاج ــل هرگون ــده در مقاب ــر و بازدارن مؤث
ســرمایه های ملــی ســایبری، توســط متخامصیــن ســایبری اعــم 
ــم،  ــورهای متخاص ــایبری، کش ــش س ــی )ارت ــای نظام از نیروه
پنهــان دولت هــای متخاصــم،  گروه هــای تحــت حمایــت 

جاسوســان ســایبری، تروریســت های ســایبری( می شــود.

راهبردهای نظام پدافند سایبری کشور:
ــی و حســاس کشــور در  ــاخت های حیات ــازی زیرس • مصون س

مقابــل تهدیــدات و حمــات ســایبری
• ایجاد و توسعه نظام های مورد نیاز پدافند سایبری

• ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی حوزه پدافند سایبری

• ارتقــای ســطح آگاهــی، دانــش و مهارت هــای بومــی و 
پدافنــد ســایبری در حــوزه  فرهنگ ســازی 

ــوالت  ــات و محص ــعه خدم ــی و توس ــت بوم ــت صنع • تقوی
ــایبری ــد س ــروز پدافن ب

2- قرارگاه پدافند سایبری استان
قــرارگاه پدافنــد ســایبری اســتان در ســال 92 بــه منظــور 
ــن  ــمن و ایم ــایبری دش ــدات س ــازی تهدی ــی س ــش و خنث پای
ســازی زیرســاخت های ســایبری اســتان بــه ریاســت اســتاندار، 
ــرکل پدافنــد  جانشــینی اداره کل اطاعــات اســتان، دبیــری مدی
ــایبری  ــد س ــرارگاه پدافن ــت ق ــتانداری و در تابعی ــل اس غیرعام
کشــور تشــکیل گردیــد. ایــن قــرارگاه در چارچــوب دبیرخانــه 
ــف  ــزارش کش ــوده و گ ــت نم ــتان فعالی ــل اس ــد غیرعام پدافن
ــرارگاه  ــه ق ــازی را ب ــی س ــات خنث ــدات و اقدام ــش تهدی و پای

ــل کشــور ارســال  ــد غیرعام ــد ســایبری در ســازمان پدافن پدافن
می نمایــد.

ــد  ــی پدافن ــوان متول ــه عن ــتان ب ــایبری اس ــد س ــرارگاه پدافن ق
ســایبری از ســرمایه های ســایبری اســتان رســالت مصــون 
ــش  ــق پای ــایبری از طری ــرمایه های س ــازی س ــازی و پایدارس س
ــیب  ــرل آس ــت و کنت ــف،  مدیری ــدات، کش ــخیص تهدی و تش
پذیری هــا، اعــام هشــدارهای الزم، امن ســازی، تدویــن و 
ــول(  ــات و اص ــررات، الزام ــات، مق ــات )ماحظ ــار نظام انتش
پدافنــدی، آمــوزش و نهادینه ســازی پدافنــد ســایبری، مدیریــت  
صحنــه عملیــات پدافنــد ســایبری و دفــاع در برابــر تهدیــدات و 

ــده دارد. ــر عه ــمن را ب ــات دش حم
قــرارگاه پدافنــد ســایبری اســتان طــی ســال های اخیــر بازدیــد 
اجرایــی  دســتگاه های  ســایبری  زیرســاخت های  از  هایــی 
ــکاری  ــا هم ــل و ب ــد غیرعام ــت اداره کل پدافن ــا محوری را ب

ــوان رئیــس  ــا و حراســت کل اســتان )به عن ــردی افت مرکــز راهب
کارگــروه ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات شــورای پدافنــد 
غیرعامــل( بــه منظــور احصــاي تهدیــدات و آســیب پذیری هــای 
ــی  ــزان آمادگ ــی می ــتان و ارزیاب ــایبري اس ــاخت هاي س زیرس
ــوع ســایبری شــروع کــرده  ــدات متن ــل تهدی دســتگاه ها در مقاب
اســت. ایــن بازدیدهــا به صــورت مســتمر در حــال انجــام بــوده 
ــراه  ــه هم ــاء و ب ــا احص ــیب پذیری ه ــف و آس ــاط ضع و نق
بــه دســتگاه ها منعکــس  امنیتــی  پیشــنهادات  راهکارهــا و 

ــردد. ــرف گ ــکات برط ــا مش ــردد ت می گ

3- کارگروه ارتباطات و فناوری اطاعات 
ــی از  ــوان یک ــات به عن ــاوری اطاع ــات و فن ــروه ارتباط کارگ
کارگروه هــای یازده گانــه شــورای پدافنــد غیرعامــل اســتان 
ایــن  وظایــف  و  مأموریت هــا  جملــه  از  می کنــد.  عمــل 

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــروه می ت کارگ
ــدی مراکــز و ســامانه های  ــدی و اولویت بن 1-شناســایی، طبقه بن
مهــم اســتان در حــوزه فناوری هــای الکترونیــک و ارتباطــات و 

اطاعات
ــات ضــروری  ــداوم خدم ــی ت ــی چگونگ 2-طراحــی و پیش بین
حــوزه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات IT ســازمان ها در ســطح 

اســتان
ــن  ــی تأمی ــرای چگونگ ــاز ب ــورد نی ــتورالعمل م ــن دس 3-تدوی
نیازمندی هــای ضــروری مــردم و دســتگاه ها در حــوزه فنــاوری 

اطاعــات و IT در شــرایط اضطــراری
ــظ و  ــرای حف ــای دوره ای ب ــات و رزمایش ه ــرای تمرین 4-اج
ــات  ــدات و اقدام ــا تهدی ــه ب ــای الزم در مقابل ــاء آمادگی ه ارتق
نظامــی دشــمن در حــوزه فــاوا )مخصوصــًا حمــات ســایبری(
5-تدویــن طــرح جامــع مدیریــت بحــران تهاجم هــای ســایبری 

دشــمن در حوزه هــای مختلــف
6-بررســی و پیش بینــی آســیب پذیری های حــوزه فــاوا در 

ــع آن ــای رف ــه راهکاره ــف و ارائ ــتگاه های مختل دس

4- سایر اقدامات حوزه سایبری
و  علمــی  مراکــز  ســازمان ها،  بــا  تعامــل  و  همــکاری   -1
ــزاری  ــور برگ ــه منظ ــی ب ــرکت های خصوص ــگاهی و ش دانش
نمایشــگاه ها و همایش هــای تخصصــی حــوزه پدافنــد ســایبری
ــاع  ــال اط ــدازی کان ــی و راه ان ــه الکترونیک ــار ماهنام 2- انتش

ــروش ــانی س رس

معرفی حوزه های پدافند غیرعامل

معـــرفی حــــوزه 
پدافــــــند سایبــــــــــــــــــــــــری

       تهیه و تنظیم:

                   حوزه سایربی اداره کل پدافند غیر عامل

معرفی حوزه های پدافند غیرعامل
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1- پدافند مردم محور:
پدافنــد غیرعامــل مردمــی اســت  کــه برخــی از مأموریت هــای 
آن عبارتنــد از: صیانــت مــردم در برابــر حادثــه مخصوصــًا جنگ، 
کمــک بــه تأمیــن نیازمندی هــای مــردم، کمــک بــه اداره مــردم 

و طراحــی و اســکان و امنیــت مــردم.

تهدیدات مردم محور
1- تمرکــز دشــمن بــر مؤلفه هــاي جدیــد جنــگ مــردم محــور 

شــامل جنــگ اقتصــادي، جنــگ ســایبري و جنــگ بي قاعــده
ــا و  ــتفاده از ماهواره ه ــا اس ــی ب ــگ روان ــام جن ــی انج 2ـ توانای

فضــای ســایبری جهــت تضعیــف اراده مــردم
ــی در  ــات روان ــای عملی ــری از تاکتیک ه ــری حداکث 3ـ  بهره گی

جهــت ایجــاد اخــال در سیســتم نظــام 
ــا  ــرم ب ــی و ن ــمند اطاعات ــگ هوش ــر جن ــمن ب ــز دش 4-تمرک
و  بین الملــل  فضــای  ابزار هــا،  از  بهره بــرداری  حداکثــر 

نویــن فناوری هــای 

5ـ تأثیــرات شــبکه های  اجتماعــی و فناوری هــای  نوظهــور 
ــردم.  ــی م ــت روان ــف امنی ــمن در تضعی دش

ــردن  ــن ب ــمن و از بی ــادی دش ــای اقتص ــش تحریم ه 6- افزای
ــت. ــر حاکمی ــار ب ــج و فش ــور تهی ــه به منظ ــش جامع آرام

7ـ ایجاد شکاف بین آحاد جامعه و حاکمیت
ــگان،  ــرای جــذب و سوء اســتفاده از نخب 8ـ اقدامــات دشــمن ب

مخترعــان و نــوآوران و نیروهــای مؤثــر
9- شــناخت مناســب دشــمن از ضعف هــا و آســیب پذیري هاي 

زیرســاختي و آثــار عملکــردي آن بــر جامعــه ومردم
ــورهای  ــیر کش ــتی از مس ــی زیس ــرایت آلودگ ــکان س 10ـ ام

ــا ــی آن ه ــتی و امنیت ــف بهداش ــت ضع ــه عل ــایه ب همس
11-اســتفاده دشــمن از گسســت فرهنگــی بیــن نســل های 

ــف  مختل
12ـ القــاء ناکارآمــدی نظــام و انقــاب اســامی در اداره مملکت 

ــت دینی  و حاکمی

13ـ ایجــاد نارضایتــي در مــردم و هدایــت بــه ســمت شــورش 
ونافرمانــي مدنــی

14ـ زیــر ســوال بــردن مشــروعیت قانونــی نظــام از طریــق ارائــه 
ــاد  ــوق بشــری نه ــا آزادی وحق ــف ب ــانی ومخال ــره غیرانس چه

هــای مردمــی
15ـ انجــام عملیــات روانــي دشــمن بــا توجــه بــه نــوع قومیــت 

هــا، مذاهــب و... در اســتان ها و مناطــق
ــات  ــام عملی ــا انج ــرم  ب ــگ ن ــاز در جن ــوان برتري س 16- ت
روانــي، جنــگ رســانه اي، اقنــاع ســازی و جهت دهــي بــه 
ــم  ــت حاک ــن هیئ ــکاف بی ــاد ش ــور و ایج ــي کش ــکار عموم اف

ــردم  و م

آسیب پذیری ها : 
ــر و  ــال هاي اخی ــازي در س ــاي مج ــق فض ــاط از طری 1- ارتب

ــن نســل جــوان  ــل توجــه در بی ــگاه قاب جای

2- شکل دهي به هویت افراد در ابعاد مختلف
3- عدم اطاعات کافي از دنیاي مجازي )سواد رسانه ای( 

4- عــدم هوشــیاري جوانــان و خانواده هــا نســبت بــه تهدیــدات 
ــایبري فضاي س

راهکارهــاي مطــرح شــده جهــت پیشــگیري و کاهــش آســیب 
هــاي اجتماعــي در فضــاي مجــازي:

1- برگــزاری دوره هــای آموزشــی در حوزه هــای مختلــف 
ــه ــف جامع ــنین مختل ــار و س ــرای اقش ب

ــي از  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــي ام ــاي دین ــتفاده از آموزه ه 2- اس
منکــر )به عنــوان نوعــي کنتــرل اجتماعــي توســط هرشــخص(.
ــگ اســتفاده از فضــاي  ــج فرهن ــت و تروی 3- هنجارســازي مثب
ــریال ها ــا و س ــا، فیلم ه ــش برنامه ه ــاخت و پخ ــا س ــازي ب مج
ــا  ــاط ب ــي در ارتب ــاي درس ــن در کتاب ه ــي و تدوی 4- طراح
آشــنایي دانش آمــوزان بــا فناوري هــاي جدیــد، اینترنــت و 

ــا. ــوه آن ه ــرات بالق خط
5- هوشــیاري بیشــتر پلیــس ســایبري و به روزرســاني درمــورد 
ــد  ــت ناکارآم ــدام درجه ــه اي واق ــم رایان ــد جرای ــواع جدی ان

ــم ــردن جرای ک
ــاز و  ــورد نی ــاي آموزشــي در موضوعــات م 6- پخــش برنامه ه

بــروز جامعــه از طریــق صــدا و ســیما

عملکرد: 
ــی  ــای آمورزش ــا و کارگاه ه ــا، همایش ه ــزاری دوره ه 1- برگ
ــداری  ــی، فرمان ــرای دســتگاه های اجرای تخصصــی و عمومــی ب
هــا، مــدارس و ... در حوزه هــای مختلــف پدافنــد غیرعامــل در 

ســطح اســتان
2- احصــاء تهدیــدات و آســیب های اجتماعــی بــه منظــور 
ــه  ــا در جلس ــا آن ه ــه ب ــای مقابل ــه راهکاره ــایی و ارائ شناس

ــتان ــی اس ــی و اجتماع ــروه فرهنگ کارگ
ــی از  ــبت ها و برخ ــی در مناس ــگاه عموم ــزاری نمایش 3- برگ

ــتان ــدارس اس م
4- اســتفاده از ظرفیــت رســانه ها )مراکــز صــدا و ســیما، 

شــهری( تلویزیون هــای  نشــریات،  مطبوعــات، 
و  ادارات  شــهر،  ســطح  در  محیطــی  تبلیغــات  انجــام   -5

اجرایــی    دســتگاه های 
6- تهیــه پکیــج آموزشــی بــرای فرمانداری هــا، جلســات 

شــورای پدافنــد غیرعامــل و ... 

معـــرفی حــــوزه پدافــــــند مـــردم محــــــور
       تهیه و تنظیم:

                   حوزه مردم محور اداره کل پدافند غیر عامل

معرفی حوزه های پدافند غیرعاملمعرفی حوزه های پدافند غیرعامل
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پدافند شیمیایی:
ــیب پذیری  ــش آس ــت کاه ــه جه ــکار و برنام ــک راه ــه ی ارائ
ــل  ــا در مقاب ــن دارایی ه ــت از ای ــیمیایی و صیان ــای ش دارایی ه

ــدات. تهدی

تهدید شیمیایی:
ــکان  ــی ام ــیمیایی یعن ــد ش ــیمیایی، تهدی ــد ش ــر پدافن از منظ

ــر( ــیمیایی )پرخط ــواد ش ــا م ــدف ب ــک ه ــه ی ــیب ب آس

حوزه های تهدیدات شیمیایی:
وجــود برخــی شــرایط، بســتر را بــرای وقــوع تهدیــدات 
ــن  ــن و ملموس تری ــی از مهم تری ــد. یک ــا می کن ــیمیایی مهی ش
ــت  ــگ اس ــرایط جن ــیمیایی، ش ــدات ش ــروز تهدی ــترهای ب بس
کــه متأســفانه مــردم ایــران بارهــا بــه دلیــل اســتفاده دشــمن از 
ــت  ــه و باب ــگ آن را تجرب ــان جن ــیمیایی در زم ــلیحات ش تس
ــد شــیمیایی، حــوزه  ــد. لیکــن از منظــر پدافن آن آســیب دیده ان

تهدیــدات شــیمیایی، بــه جنــگ محــدود نمی گــردد. بــه 
عبــارت دیگــر هــر حجمــی از مــواد شــیمیایی پرخطــر، بســته 
ــد  ــرد، می توان ــر می پذی ــه از آن اث ــی ک ــرایط و وضعیت ــه ش ب

ــد. ــر باش ــل ایجــاد خط عام
بــرای مثــال مخــازن حــاوی مــواد شــیمیایی پرخطــر برخــی از 
ــیمیایی  ــواد ش ــل م ــای حام ــا تانکره ــی ی ــای صنعت کارخانه ه
ــه  ــک منجــر ب ــا منفجــره، در صــورت تحری ســمی، آتشــگیر ی
نشــت، یــا فشــار و دمــای بــاال می تواننــد عامــل وقــوع تهدیــد 
ــی از  ــر برخ ــفانه در اث ــوند. متأس ــیمیایی ش ــیب های ش و آس
ایــن حــوادث، بســیاری از افــراد آســیب می بیننــد و بخشــی از 

ســرمایه های ملــی نابــود می گــردد.
بنابرایــن بــه منظــور مطالعــه و شــناخت بهتــر حوزه هــای 
تهدیــدات شــیمیایی، حــوزه تهدیــدزا و تأثیرپذیــر از تهدیــدات 

شــیمیایی به صــورت زیــر معرفــی می گــردد:
ــه  ــتند ک ــی هس ــور حوزه های ــدزا: منظ ــای تهدی ــف( حوزه ه ال

بــه نحــوی امــکان و بســتر وقــوع تهدیــدات شــیمیایی را فراهــم 
ــد از: ــه عبارتن ــد ک می آورن

ــواد  ــال م ــل و انتق ــت و نق ــوزه صنع ــگ، 2- ح ــوزه جن 1- ح
ــوزه واردات  ــم، 4- ح ــوزه تروریس ــر، 3- ح ــیمیایی پرخط ش

ــتاندارد ــوالت غیراس ــاق از محص کاالی قاچ

ب(حوزه هــای تأثیرپذیــر: حوزه هــای تأثیرپذیــر یــا هــدف کــه 
ــر اســاس اهمیــت ســرمایه ها تعریــف می شــود: ب

ــط  ــوزه محی ــاورزی، 3- ح ــوزه کش ــان، 2- ح ــوزه انس 1- ح
ــع ــوزه صنای ــی، 4- ح ــع طبیع ــت و مناب زیس

اقدامات پدافند شیمیایی:
تمامــی برنامه هــا و فعالیت هــای فنــی و مهندســی کــه بــا 
ــیب پذیری  ــش آس ــیمیایی، کاه ــدات ش ــش تهدی ــدف کاه ه
در برابــر تهدیــدات شــیمیایی و تســهیل مدیریــت بحــران 
ــول و  ــا اص ــق ب ــیمیایی، منطب ــد ش ــوع تهدی ــورت وق در ص

ــه  ــد غیرعامــل انجــام می گــردد کــه در ذیــل ب معیارهــای پدافن
آن هــا اشــاره می گــردد:

الف- شناسایی محیط، تهدیدات و آسیب پذیری ها:
مســلمًا هــر زیرســاخت یــا حــوزه مرتبــط بــا مباحــث شــیمیایی، 
ــل،  ــه، تحلی ــود را دارد. مطالع ــاص خ ــیمیایی خ ــدات ش تهدی
بررســی و شناســایی تهدیــدات شــیمیایی و آســیب پذیری 
ــر دو دیــدگاه عینــی جامع نگــری و  هــای هــر حــوزه منطبــق ب
ــد  ــات پدافن ــن گام محــوری در انجــام اقدام ــی، اولی آینده پژوه

شــیمیایی آن حــوزه اســت.

ب- کاهش آسیب پذیری ها و ارتقای مصونیت:
ــیمیایی،  ــدات ش ــوع تهدی ــترهای وق ــیب پذیری بس ــش آس کاه
ــات  ــات و ماحظ ــرای الزام ــن و اج ــزوم تدوی ــر ل ــاوه ب ع
پدافنــد شــیمیایی، مســتلزم تدویــن و اجــرای اصــول، الزامــات و 
ــط  ــای مرتب ــیمیایی در بخش ه ــل ش ــد غیرعام ــات پدافن ماحظ
کالبــدی و ســایبری اســت. مکان یابــی مناســب، تمرکــز زدایــی 
ــتاندارد  ــا و اس ــت حریم ه ــازی، رعای ــاوم س ــی، مق ــا پراکندگ ی
ــا  ــرل فراینده ــزاری، کنت ــرم اف ــامانه های ن ــازی س ــا، ایمن س ه
در برابــر تهدیــدات فضــای ســایبر و ... نمونــه ای از اقدامــات در 
ــه ویــژه در صنایــع شــیمیایی  جهــت کاهــش آســیب پذیری ها ب

پرخطــر اســت.

ج- آمادگی واکنش:
در زمــان وقــوع تهدیــد متناســب بــا نــوع و ســطح حادثــه، الزم 
اســت تــا واکنــش مناســب در مواجهــه بــا تهدیــد و پیامدهــای 
ــی و  ــش مناســب، مســتلزم ایجــاد آمادگ ــود. واکن آن انجــام ش
ــن  ــط اســت. بنابرای ــتگاه های ذیرب ــی در دس ــای قبل هماهنگی ه
ــدات  ــه تهدی ــد شــیمیایی در واکنــش مناســب ب ــات پدافن اقدام
شــیمیایی، پیــش از وقــوع تهدیــد برنامه ریــزی و آغــاز گردیــده 

ــی می شــود. ــد عملیات ــوع تهدی ــا وق و ب

کارگروه های قرارگاه پدافند شیمیایی به شرح زیر است:
1( کارگروه رصد، پایش و شناسایی تهدید

2( کارگروه نظم و امنیت، تهدید، تخلیه و اسکان اضطراری
3( کارگروه امداد، نجات و درمان

4( کارگروه خنثی سازی، رفع آلودگی و بازیابی منابع
5( کارگــروه آمــوزش، اطــاع رســانی و مدیریــت افــکار 

عمومــی

       تهیه و تنظیم:

                   حوزه شیمیایی اداره کل پدافند غیر عامل

معـــرفی حــــوزه 
پدافــــــند شیمیایـــــی

معرفی حوزه های پدافند غیرعاملمعرفی حوزه های پدافند غیرعامل
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پدافند کالبدی:  
ــات  ــر و ماحظ ــلحانه، تدابی ــات غیرمس ــه ای از اقدام مجموع
شــامل ایمن ســازی، مستحکم ســازی، پیش بینــی ســامانه های 
جایگزیــن، تســهیل مدیریــت بحــران در زیرســاخت ها و مــکان 
ــه  ــات ب ــن اقدام ــت. ای ــازی اس ــوزه ساختمان س ــی در ح یاب
ــروی  ــیب پذیری نی ــش آس ــی، کاه ــش بازدارندگ ــور افزای منظ
ــریان های  ــزات و ش ــات، تجهی ــاختمان ها و تأسیس ــانی، س انس
کشــور، تــدوام فعالیت هــای ضــروری، تســهیل مدیریــت 
بحــران و نیــز افزایــش امنیــت روانــی و جانــی، ارتقــاء پایــداری 
ملــی و افزایــش آســتانه مقاومــت ملــی در شــرایط بحــران انجــام 

می گیــرد.

مأموریت اصلی:
ــز و تأسیســات  ــدی زیرســاخت ها، مراک 1- شناســایی و طبقه بن
به روزرســانی  و  تابعــه  و شهرســتان های  اســتان  در ســطح 

ــدات.  ــودن تهدی ــا ب ــه پوی ــا توجــه ب آن هــا، ب
2- الویت بندی مراکز حیاتی، حساس و مهم استان.

ــوزه  ــتگاه ها درح ــي دس ــدات تخصص ــرآورد تهدی ــه ب 3- تهی
ــا. ــاني آن ه ــف و به روزرس ــاي مختل ه

مقاصد پدافند کالبدی:
- ایمني و تداوم مدیریت بحران.

- ایمني نیروي انساني فعال در طرح و عموم مردم.
- ایمني و تداوم عملکرد و یا تولید محصوالت کلیدي

کارگروه های زیرمجموعه کالبدی:
راه و شهرسازی، آب و انرژی، پشتیبانی و خدمات شهری

احکام باالدستی:
ــعه  ــای توس ــی برنامه ه ــکام دائم ــون اح ــاده 58 قان ــف( م ال

ــور  کش
ب( قانون برنامه ششم توسعه کشور:

ــعه  ــم توس ــه شش ــون برنام ــماره 5 قان ــد ب- ش ــاده 27- بن م
ــور کش

ماده 41- بند الف قانون برنامه ششم توسعه کشور 
ماده 106- بند پ قانون برنامه ششم توسعه کشور  

بــه منظــور کاهــش آســیب پذیری زیرســاخت ها و ارتقــاء 
ــت  ــه رعای ــزم ب ــی مل ــه دســتگاه های اجرائ ــی، کلی ــداری مل پای
زیــر  اقدامــات  انجــام  و  غیرعامــل  پدافنــد  سیاســت های 

می باشــند:
1- اجــرای کامــل پدافنــد غیرعامــل بــرای کلیــه مراکــز حیاتــی 
ــی  ــه دائم ــوب کمیت ــرح مص ــاس ط ــر اس ــور ب ــاس کش و حس
ــون  ــمندانه و مص ــترش هوش ــر گس ــی ب ــل مبتن ــد غیرعام پدافن

ــی آن. ــع قانون ــب در مراج ــازی و تصوی س
2- تهیــه و تدویــن طرح هــای ایمن ســازی و حفاظــت از مراکــز 
مهــم کشــور و بــه اجــرا درآوردن آن هــا پــس از تصویــب کمیتــه 
دائمــی پدافنــد غیرعامــل از منابــع دســتگاه مربوطــه و تصویــب 

در مراجــع قانونــی آن.
3- تهیــه پیوســت پدافنــد غیرعامــل بــرای طرح هــای حســاس 
ــس از  ــا پ ــرای آن ه ــت و اج ــه رعای ــزام ب ــور و ال ــد کش جدی
ــتگاه  ــع دس ــل از مناب ــد غیرعام ــی پدافن ــه دائم ــب کمیت تصوی

ــه آن. مربوط

خطرات و تهدیدات و راهکار: 
ــا  ــی: ب ــی و صنعت ــترکین خانگ ــرق مش ــی ب ــال قطع 1-احتم
ــراد،  ــدادی از اف ــی توســط تع ــه اســتخراج ارز دیجیتال توجــه ب
ــرژی  ــردن ان ــن ک ــود دارد. جایگزی ــرق وج ــی ب ــکان قطع ام
ــی  ــت قانون ــا اســتفاده از ظرفی ــرژی خورشــیدی ب ــد ان ــو مانن ن

الزامــی می باشــد. 
2-چالــش ناشــی از کمبــود آب بــه ویــژه در بخــش کشــاورزی 
و چالــش چاه هــای عمیــق کشــاورزی: علیرغــم بارندگــی 
مناســب در ســال 98، ســطح پاییــن ســفره های آب هــای 
ــاورزی، آب  ــای آب کش ــت آب از چاه ه ــی و برداش ــر زمین زی
ــد  ــش روی می کن ــاورزی پی ــای کش ــه چاه ه ــه ب ــور دریاچ ش
و ضمــن تهدیــد فعالیت هــای حــوزه کشــاورزی و معــاش 
مــردم، مهاجــرت روســتاییان روســتاهای همجــوار و ... را ســبب 
ــی در  ــرای صرفه جوی ــر الزم ب می شــود. ضــرورت اتخــاذ تدابی
آبیــاری باغــات و مــزارع و چالش هــای احتمالــی از کمبــود آب 
در مناطــق کــه از چــاه عمیــق و کنتــور هوشــمند بــرای آبیــاری 

ــد. اســتفاده نماین
ــی  ــی و پیش بین ــای زمان ــاس بازه ه ــر اس ــه ب ــش زلزل 3- چال
ــروز  ــورت ب ــران(: در ص ــت بح ــهیل در مدیری ــای الزم )تس ه
زلزلــه مشــکات زیــادی در خــروج از منــازل، تــردد در معابــر ، 
اســکان موقــت، ... بــرای همشــهریان متصــور اســت. لــذا اتخــاذ 
ــروری  ــران ض ــت بح ــهیل مدیری ــرای تس ــی ب ــر مقتض تدابی

می باشــد.   
ــراری در  ــکان اضط ــرای اس ــکان ب ــایی ام ــرورت شناس 4- ض

ــتان. ــت اس ــر جمعی ــهرهای پ ش
ــان و  ــاران و تگــرگ و وقــوع طوف ــارش شــدید ب 5-احتمــال ب

ــی تأسیســات. عــدم کارای
ــه،  ــتکباری در منطق ــای اس ــور قدرت ه ــه حض ــه ب ــا توج 6- ب
احــداث پایگاه هــای نظامــی و جنگــی در کشــورهای همســایه 
ــال  ــه، احتم ــای منطق ــی دولت ه ــی برخ ــوار و همراه و همج
ــاران مراکــز نظامــی داخــل  ــی، بمب ــا بمب هــای گرافیت ــه ب حمل

ــاران مراکــز مهــم وجــود دارد. شــهری و بمب
ــه  ــد مرتب ــاختمان های بلن ــوزی در س ــوع آتش س ــال وق 8-احتم

، نقــاط مهــم و حســاس.

            تهیه و تنظیم: 

                  حوزه کالبدی اداره کل پدافند غیر عامل
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شماره 38/ آبان ماه 1398

پدافند زیستی:

مجموعــه ای از اقدامــات شــامل رصــد و پایــش، آشکارســازی، 
هشــدار دهــی، تشــخیص، تصمیــم و عملیــات، کنتــرل، حفاظت 
ــی  ــی و بازتوان ــان، بازیاب ــات، درم ــداد و نج ــگیری، ام و پیش
منابــع، محدودســازی و رفــع آلودگــی در برابــر تهدیــدات 
ــر  ــی در براب ــرمایه های مل ــت از س ــه موجــب حفاظ ــتی ک زیس
ــا  ــی از آن ه ــب ناش ــار و عواق ــش آث ــتی و کاه ــدات زیس تهدی

می گــردد.
ــر  ــتاندار ه ــا مســئولیت اس ــه ب ــد زیســتی ک ــای پدافن قرارگاه ه
ــای  ــازمان ها و اداره ه ــل س ــی و تعام ــه هماهنگ ــتان وظیف اس
وابســته بــه دســتگاه های کشــوری و لشــکری را در ســطح 

ــد. ــام می ده ــتان انج اس

تروریسم زیستی:
اســتفاده عمــدی و ســوء از عوامــل زیســتی )باکتری هــا، 

آن هــا  فرآورده هــای  و  وکتورهــا(  و  قارچ هــا  ویروس هــا، 
توســط  مشــابه  مــوارد  و  پریون هــا  ژن هــا،  )توکســین ها، 
ــیب زدن،  ــرای آس ــا ب ــا و دولت ه ــا و فرقه ه ــخاص، گروه ه اش
ــی  ــع مل ــانی و مناب ــرمایه های انس ــردن س ــن ب ــب و از بی تخری
ــامیدنی،  ــی، آب آش ــع طبیع ــط زیســت، مناب ــات، محی )دام، نبات
مــواد و تجهیــزات و ابنیــه( و در نهایــت ایجــاد رعب و وحشــت 

ــد. ــی می باش ــی و اجتماع ــداف سیاس ــه اه ــیدن ب ــرای رس ب
ــال  ــدون اعم ــه ب ــتند ک ــی هس ــی، عوامل ــتی طبیع ــل زیس عوام
قــرار  اســتفاده  مــورد  آن هــا  ژنتیکــی  در ســاختار  تغییــر 
ــون  ــیاه زخــم، طاع ــه، س ــل آبل ــن عوام ــه ای ــد. از جمل می گیرن
ــیمیایی  ــل ش ــا عوام ــل در  مقایســه ب ــن عوام ــد. ای و ... می باش
ــند. ــتری می باش ــیار بیش ــندگی بس ــدرت کش ــنده دارای ق کش

حوزه تهدیدات زیستی:
ایــن حوزه هــا عبارتنــد از: انســان، دام، نباتــات، آب آشــامیدنی، 

ــط  ــع مرتب ــذا و دارو و مناب ــی غ ــع طبیع ــط زیســت و مناب محی
بــا آن.

راهبردهای انسانی:
1( طراحی و پیاده سازی طرح جامع پدافند زیستی استان

2( رصــد و پایــش مســتمر تهدیــدات زیســتی و آســیب پذیری 
ــا ــر آن ه زیرســاخت های اســتانی در براب

ــران  ــت بح ــتان در مدیری ــودن اس ــا نم ــکا و خودکف 3( خودات
ــتگاه ها و  ــدی دس ــان از توانمن ــور اطمین ــه منظ ــای زیســتی ب ه

ســازمان های مرتبــط

ــدات  ــر تهدی ــتان در براب ــردم اس ــت م ــتانه مقاوم ــاء آس 4( ارتق
ــن ــوزش و تمری ــازی، آم ــق فرهنگ س ــتی از طری زیس

5( اولویــت قــرار دادن حفاظــت از جــان انســان ها شــامل 
مــردم و تیم هــای پاســخ بــر ســایر اقدامــات در مرحلــه پاســخ 

ــراری اضط

6( ارتقــاء توانمنــدی اجــرای عملیــات پشــتیبانی صحنــه بحــران 
هــای زیســتی 

ــتفاده  ــرای اس ــب ب ــاز و کار مناس ــاد س ــاماندهی و ایج 7( س
ــب و بســیج  ــی و داوطل ــای مردم ــت نیروه ــری از ظرفی حداکث
بــرای کمــک بــه اداره امــور اســتان در شــرایط وقــوع تهدیــدات 

زیســتی

8( فراهــم نمــودن ســاز و کار مناســب بــرای تمریــن، مانــور و 
ارتقــاء آمادگــی و قابلیــت اســتان و دســتگاه ها بــرای مقابلــه بــا 

شــرایط بحــران زیســتی

ــت  ــتانی و تقوی ــران اس ــاور مدی ــاء ب ــازی و ارتق 9( فرهنگ س
ــه تأثیــر اقدامــات و برنامه هــای پدافنــد  عــزم مردمــی نســبت ب

ــیب پذیری ــش آس ــتی در کاه زیس

ــتگاه های  ــازی دس ــی و فعال س ــی، هم افزای ــاد هماهنگ 10( ایج
ــات  ــه خدم ــداوم چرخ ــازی در ت ــور پایدارس ــه منظ ــی ب اجرای

ــتی ــدات زیس ــرایط تهدی ــتگاه ها در ش دس

ــای  ــن نیازمندی ه ــی در تأمی ــاد آمادگ ــازماندهی و ایج 11( س
ــای زیســتی در  ــردم در شــرایط بحران ه اساســی و ضــروری م

ــاه مــدت، میــان مــدت و بلنــد مــدت. کوت

12( ایجــاد هماهنگــی کامــل بیــن حوزه هــای مختلــف پدافنــد 
زیســتی و مدیریــت بحــران در تهیــه طرح هــای مشــترک 

ــا ــش هزینه ه ــی و کاه ــور هم افزای ــه منظ ــانی ب انس

کارگروه های قرارگاه پدافند زیستی:
1( کارگروه رصد، پایش و هشدار سریع

2( کارگروه آشکارسازی و تشخیص
ــی و  ــکار عموم ــت اف ــی و مدیری ــش بخش ــروه آرام 3( کارگ

ــانی ــاع رس اط
4( کارگروه بهداشت و پیشگیری 

 5( کارگروه قرنطینه و محدودسازی و امنیت
6( کارگروه تریاژ، تخلیه و درمان

7( کارگروه رفع آلودگی، تدفین و حذف منابع
8( کارگروه بازتوانی و بازسازی

            تهیه و تنظیم: 

                  حوزه زیستی اداره کل پدافند غیر عامل

معرفی حوزه های پدافند غیرعاملمعرفی حوزه های پدافند غیرعامل



21

ماهنامه اداره کل پدافند غیر عامل

22

شماره 38/ آبان ماه 1398

ـل
ام

رع
غی

ند 
فــ

دا
ل پ

ـــ
ک

ره 
دا

ا

معرفی اداره کل پدافند غیرعامل معرفی اداره کل پدافند غیرعامل

ماهنامه اداره کل پدافند غیر عامل
شماره 38/ آبان ماه 1398

• پدافند•سایبری	

•لیدا•رسول•اهری	•

• علی•ابراهیمی	

• پدافند•کالبدی	

• فیروزه•عیوضیان	

• کارشناس•امریه	
• مرتضی•محمدی	

• پدافند•زیستی	

• ابوالفضل•پاشایی	

• کارشناس•امریه	
• •میررسول•حسینی	

• پدافند•مردم•محور	

• حمید•غفارلو	

• کارشناس•امریه	
• رضا•خوش•روا	

• مدیرکل•پدافند•غیرعامل	
• محمدباقر•آقایی	

• امور•اداری	
• سیدحسن•موسوی	

• پدافند•شیمیایی	
• شمسعلی•محمودیان	

ـل
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غیر

د  
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اف
پد

ل 
ـــ

ک
ره 

دا
ا

• حوزه•اطالع•رسانی	
• محمدرضا•علیزاده	

• امور•دفتری	
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سایت•های•مرتبط•با•پدافند•غیرعامل
وب سایت پایداری ملی

http://www.paydarymelli.ir 

مرکز مطالعات پدافند غیرعامل

http://www.pdrc.ir 

 استانداری آذربایجان رشقی – پدافند غیرعامل

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

پلیس فتا

http://www.cyberpolice.ir

 مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایداری ملی

http://www.mafpa.ir

 معـرفی کتاب
حوزه پدافند کالبدی

ــیوه  ــه و ش ــول اولی ــه اص ــاب، ارائ ــن کت ــف ای ــدف از تألی ه
ــه منظــور  ــران مــدارس، ب ــرای جامعــه طراحــان و مدی ــی ب های
ایجــاد مدارســی ایمــن در برابــر حمــات تروریســتی و در عیــن 
حــال عملکــردی، زیبــا و متناســب بــا نیازهــای دانــش آمــوزان، 
ــه اســت. حفاظــت از  ــردم جامع ــران و عمــوم م ــان، مدی کارکن
ســاختمان و محوطــه یــک مدرســه در برابــر حمــات فیزیکــی، 
ــرا توانایــی طراحــی، ســاخت،  چالشــی بســیار مهــم اســت؛ زی
اجــرا، تعمیــر، بازســازی و نگهــداری از تأسیســات، بــا توجــه به 
ــیاری  ــی و بس ــاختمان، سیســتم های حیات ــاکن س ــای س مؤلفه ه
اصــول دیگــر در زمینــه طراحــی ســازه امــکان پذیــر می باشــد.
ایــن کتــاب حفاظــت از مــدارس در برابــر حمــات تروریســتی 
ــدی اســت و در 200  ــه امی ــه فاطم ــه ترجم ــد ک ــان می کن را بی

صفحــه و 6 فصــل طراحــی 
ــوص  ــت. در خص ــده اس ش
حفاظــت از دانــش آمــوزان، 
و  کارکنــان  معلمــان، 
ــدارس در  ــاختمان های  م س
ــتی  ــات تروریس ــر حم براب
ارائــه  دستـورالعمل هـــایی 
کتــاب،  ایــن  می دهـــد. 
ــرای  ــی ب ــن راهنمای همچنی
ــان و  ــی مهندس ــه علم جامع
ــت  ــاختمان اس ــاران س معم
ــاخت  ــای س ــه در پروژه ه ک

ــتند. ــل هس ــدارس دخی م
ایــن کتــاب، مــورد اســتفاده 

ــتی  ــات تروریس ــر حم ــرض خط ــه در مع ــت ک ــی اس مدارس
قــرار دارنــد. در ایــن کتــاب، راهنمایی هــای الزم بــرای کســانی 
ــاخت های  ــود و زیرس ــدارس خ ــرد م ــش عملک ــه افزای ــه ب ک
مرتبــط بــا آن تمایــل دارنــد، ارائــه شــده اســت. بدیهــی 
ــر حمــات تروریســتی  ــرض خط ــدارس در مع ــه م اســت هم
ــا مدرســه  ــن ســؤال کــه آی ــه ای ــرای پاســخ ب ــد. )ب ــرار ندارن ق
ــر(،  ــا خی ــد ی ــتی می باش ــات تروریس ــر حم ــرض خط در مع
برنامه ریــزان و تصمیم گیــران بــرای مــدارس، بایــد از اطاعــات 
ــع مناســب فراهــم شــده  ــق مناب ــدات موجــود کــه از طری تهدی
ــد  ــردد. امی ــخص گ ــاز مش ــن نی ــا ای ــد ت ــتفاده کنن ــت، اس اس
ــاب  ــن کت ــده در ای ــه ش ــای ارائ ــان از روش ه ــت متخصص اس

ــد. ــتفاده کنن اس
ــور  ــه منظ ــاب ب ــن کت در ای
کســب اطاعــات بیشــتر 
بــه چندیــن منبــع، از جملــه 
ــازمان  ــر س ــارات دیگ انتش
ــاع داده  ــی، ارج ــای دولت ه
ــده  ــا خوانن ــت ت ــده اس ش
رهنمودهــای  کســب  بــه 

ــود. ــویق ش ــتر تش بیش
ــاخه  ــط ش ــند توس ــن س ای
علــوم و فنــاوری ســاختمان 
هیــأت »آمادگــی و واکنــش 
اضطــراری«  شــرایط  در 

ــت. ــده اس ــن ش تدوی

طرح های کرس خدمت رسبازی 

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

  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

معرفی کتاب


