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جلســه کمیتــه مقابلــه بــا بیوتروریســم اســتان بــه ریاســت 
علیــار راســتگو معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
ــه  ــا حضــور اعضــاء کمیت اســتانداری آذربایجــان شــرقی ب

ــد. ــزار ش برگ

ــن  ــتانداری در ای ــی اس ــی و اجتماع ــاون سیاســی، امنیت مع
ــی  ــتان و منتف ــرزی اس ــت م ــه موقعی ــاره ب ــا اش ــه ب جلس
نبــودن احتمــال تهدیــدات بیوتروریســتی بــر رصــد و 
ــات  ــام اقدام ــتان و انج ــادی ورودی اس ــتمر مب ــش مس پای

ــرد. ــد ک ــی تأکی ــگیرانه و نظارت پیش

ــه اهمیــت آمــوزش عمومــی در  ــا اشــاره ب ــه ب وی در ادام
رابطــه بــا کاهــش آســیب تهدیــدات بخصــوص تهدیــدات 
بیورترویســتی، نقــش صــدا و ســیما، دانشــگاه علــوم 
ــانی و  ــاع رس ــرورش را در اط ــوزش و پ ــکی و آم پزش
ــش  ــجویان و دان ــوص دانش ــردم بخص ــوم م ــوزش عم آم

ــت. ــم دانس ــوزان مه آم

رئیــس کمیتــه مقابلــه بــا بیوتروریســم اســتان بــر حفاظــت 
ــر و  ــواد پرخطــر همچــون کل ــژه از محــل نگهــداری م وی
حمــل و نقــل ایمــن آن هــا تأکیــد کردنــد و خواســتار مکان 
یابــی مناســب و انتقــال مراکــز نگهــداری و انبــار ایــن مــواد 

کــه نزدیــک مناطــق مســکونی هســتند شــد.

در ایــن جلســه محمدباقــر آقایــی مدیــرکل پدافنــد غیرعامل 
اســتان ضمــن تشــریح وظایــف کمیتــه و ارائــه گــزارش از 
پیشــرفت اجــرای مصوبــات جلســه قبلــی کمیتــه، خواســتار 
ــتگاه های  ــع دس ــه موق ــانی ب ــاع رس ــزارش و اط ــه گ ارائ
ذیربــط در خصــوص تهدیــدات و حمــات بیوتروریســتی 

احتمالــی بــه دبیرخانــه کمیتــه بیوتروریســم اســتان شــد.

در پایــان تعــدادی از اعضــاء کمیتــه گزارشــی از اقدامــات 
ــدات احصــاء شــده در حــوزه مســئولیت خــود را  و تهدی

ارائــه کردنــد.
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جلسه آموزشی پدافند سایبری در سازمان جهاد کشاورزی 
ســرهنگ محمــودی رئیــس پلیــس فتــای اســتان هــدف 
ــدات و  ــل تهدی ــداری در مقاب ــاد پای ــل را ایج ــد غیرعام پدافن
ــا،  ــایی دارایی ه ــرورت شناس ــر ض ــرد و ب ــوان ک ــا عن بحران ه
ــای  ــیب پذیری ه ــتخراج آس ــی و اس ــدات احتمال ــاء تهدی احص
موجــود و همچنیــن تحلیــل ریســک دارایی هــا تأکیــد و اجــرای 
اقدامــات و طرح هــای حفاظتــی و پدافنــدی مناســب بــر اســاس 
ــداری  ــن پای ــاد ای ــه ایج ــی را الزم ــق و علم ــای دقی ارزیابی ه

دانســت.
ــه  ــای مقابل ــوص راهکاره ــی در خص ــه، مطالب ــان در ادام ایش
ــا،  ــد بدافزاره ــتفاده از ض ــه اس ــایبری از جمل ــدات س ــا تهدی ب
اســتفاده از کلمــات عبــور پیچیــده، پشــتیبان گیــری از اطاعات، 

ــگیری از  ــرف در پیش ــار مص ــز یکب ــتفاده از رم ــرورت اس ض
کاهبرداری هــا و جرایــم بانکــی، فرصت هــا و تهدیدهــای 
ــود. ــان نم ــا بی ــتفاده از آن ه ــوه اس ــی و نح ــبکه های اجتماع ش

ــگ  ــای جن ــتفاده از ابزاره ــا اس ــمن ب ــه دش ــان اینک ــا بی وی ب
ــرار داده و  ــدف ق ــه را ه ــای جامع ــا و آرمان ه ــرم، ارزش ه ن
ــرای تضعیــف ارکان قــدرت ملــی از جملــه رهبــری جامعــه،  ب
زیرســاخت ها و ســرمایه های اجتماعــی کشــور، برنامه هــای 
مخربــی را در پیــش گرفتــه، اظهــار داشــت: وظیفــه مــا در ایــن 
ــوان  ــر ت ــه ب ــاوری، تکی ــگ خودب ــاعه فرهن ــی اش ــه زمان بره
داخلــی در ســایه وحــدت، یکپارچگــی و همدلــی و اطاعــت از 

ــری اســت. ــن رهب فرامی

بازدید مدیر کل محرتم 
پدافند غیرعامل از 

پژوهشكده بيوتكنولوژي 
كشاورزي منطقه شامل 

 غرب و غرب كشور 
ــه  ــل ضمــن اشــاره ب ــد غیرعام ــرکل پدافن ــد مدی ــن بازدی در ای
ــن  ــی تری ــوان اصل ــه عن ــردم ب ــی م ــواد غذای ــن م ــت تأمی اهمی
ــر بکارگیــری علــوم و فنــاوری  مأموریــت جهــاد کشــاورزی، ب
هــای جدیــد در جهــت سالم ســازی و افزایــش بهــره وری 

ــد. ــد کردن ــات تأکی ــوزه دام و نبات ــدات ح تولی
وی بــا تأکیــد بــر حفاظــت و صیانــت از ذخایــر ژنتیکــی 
ــی  ــد از ویژگ ــمن می توان ــزود: دش ــز، اف ــن مرک ــود در ای موج
هــای اطاعــات ژنتیکــی جهــت مدیریــت بیماری هــای خــاص 
اســتفاده کــرده و بــا اســتفاده از ژنــوم دســتکاری شــده هدفمنــد 
ــودی  ــراض و ناب ــب انق ــی موج ــوری و گیاه ــوزه جان در ح
زیســت محیطــی شــود و بــه ایــن طریــق امنیــت غذایــی کشــور 

ــد. ــد کن را تهدی
ایشــان در پایــان، اظهــار امیــدواری کردنــد کــه از دســتاوردهای 
تحقیقاتــی ایــن مرکــز در جهــت ارتقــای ســامت مردم اســتفاده 

اخبار اداره کل پدافند غیرعامل اخبار اداره کل پدافند غیرعامل

بهینــه شــود.
دکتــر حجــازی رییــس ایــن مرکــز نیــز ضمــن ارائــه گزارشــی از 
ذخایــر ژنتیکــی موجــود در مرکــز، در رابطــه بــا تولیــدات بومــی 
ــای  ــی مکمل ه ــه نوع ــا ک ــه پروبیوتیک ه ــز از جمل ــن مرک ای
ــت  ــه در تقوی ــدی ک ــرات مفی ــتند و اث ــی هس ــی میکروب غذای
سیســتم ایمنــی، درمــان عفونت هــای دســتگاه گــوارش بعــد از 

عمــل جراحــی و ... دارنــد توضیحاتــی ارائــه کردنــد.
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ــتقرار زیرســاخت ها و تأسیســات  ــط اس 6- ماحظــات و ضواب
منطقــه شــهری:

ــه  ــک محــدوده و منطق ــی در ی ــل تأسیســات صنعت ــع کام تجم
خــاص، عمــًا بــا سیاســت دفاعــی مغایــرت دارد. هنــگام حملــه 
ــا و  ــی، فرودگاه ه ــق صنعت ــب مناط ــهرها، تخری ــه ش ــی ب نظام
مراکــز اســتراتژیک حمــل و نقــل و ارتباطــات، از جملــه 
ــن در  ــد همچنی ــی رون ــمار م ــمن بش ــی دش ــای نظام هدف ه
ــن  ــع و هم جــواری ای ــز تجمی ــای طبیعــی نی ــروز بای ــگام ب هن
ــن  ــت. بنابرای ــد داش ــی خواه ــی در پ ــرات منف ــز اث ــوع مراک ن
ــاک  ــکونی خطرن ــق مس ــا مناط ــا ب ــن عملکرده ــواری ای هم ج
بــوده و بایــد از نواحــی مســکونی فاصلــه داشــته باشــند. 
حفاظــت از زیرســاخت های خطرنــاک نظیــر آب، بــرق، انــرژی 

ــت. ــی اس ــری حیات و ... ام

زیرســاخت خطرنــاک و بحرانــی عبــارت اســت از زیرســاختی 
ــن  ــب آن ممک ــا تخری ــت ی ــدم صاحی ــه ع ــی ک ــیار حیات بس
ــی قابلیــت دفاعــی و امنیــت ملــی شــود. اســت موجــب ناتوان

ــرار  ــون ق ــت و در کان ــل اهمی ــل، دالی ــد غیرعام 6-1- پدافن
ــی ــاد نظام ــهری در ابع ــه ش ــن منطق گرفت

بــا توجــه بــه اینکــه شــهرها تلفیقــی از زیرســاخت های حیاتــی، 
ــتند،  ــی هس ــای مردم ــراه جمعیت ه ــه هم ــم ب ــاس و مه حس
ــم  ــردم و ه ــم م ــه شــهرها، ه ــن در ســناریوی تهاجــم ب بنابرای
زیرســاخت ها مــورد تهدیــد قــرار می گیرنــد. از ایــن رو، 
ــق  ــز و مناط ــن مراک ــرار گرفت ــون ق ــرورت در کان ــوان ض می ت
شــهری در پدافنــد غیرعامــل را ناشــی از عوامــل زیــر دانســت:
• مناطــق شــهری محــل تجمــع نیــروی انســانی بــوده و بیشــتر 
مراکــز تصمیم گیــری سیاســی، اداری و نظامــی در شــهرها 

ــتند. مســتقر هس
• مناطــق شــهری بــا برخــوداری از امکانــات و خدمــات رفاهــی 
و معیشــتی، نقــش پشــتیبانی بســیار مؤثــری در هدایــت و اداره 

ــد. ــا دارن جنگ ه
• بخــش قابــل توجهــی از ســرمایه های مــادی و فرهنگــی 
کشــورها در شــهرها قــرار دارنــد. تخریــب یــا دســتیابی بــه ایــن 
ــادی را در نیروهــای مهاجــم تقویــت  ســرمایه ها، انگیزه هــای م

می کنــد.

7- پدافند غیرعامل و نقش اقلیم در شهرسازی و معماری:
ــی از  ــل محیط ــایر عوام ــوازات س ــه م ــی ب ــرایط آب و هوای ش
ــهرها  ــن ش ــری و تکوی ــکل گی ــر در ش ــل مؤث ــن عوام مهم تری
ــل  ــط متقاب ــد. رواب ــمار می آی ــه ش ــهری ب ــات ش ــداوم حی و ت
ــه  ــوا دو جنب ــا آب و ه ــوا ی ــاختمانی و ه ــای س ــن پروژه ه بی

ــی دارد: کل
1. اثــرات آب و هــوا روی طــرح و شــکل ســاختمان و اســتقرار 

آن، 2. اثــرات مســتقیم آب و هــوا بــر فعالیت هــای ســاختمانی
ــا ایــن مــوارد و برنامه ریــزی مربــوط بــه آن مــوارد  در رابطــه ب

زیــر بایــد مدنظــر قــرار گیرنــد:
الــف( مــکان یابــی مناســب و مطلــوب، مــکان یابــی پــروژه: در 
ایــن رابطــه دو عنصــر دمــا و بــاد بیشــترین نقــش را بــر عهــده 

دارنــد.
ــه  ــر و در رابط ــه یکدیگ ــبت ب ــا نس ــب بناه ــم و ترتی ب( نظ
ــا ســاخت  ــوژی ی ــر پذیــری از عناصــر اقلیمــی: مورفول ــا تأثی ب
ــای  ــایر پارامتره ــر از س ــه متأث ــه ک ــان گون ــهر هم ــت ش و باف
طبیعــی اســت از شــرایط آب و هوایــی نیــز تأثیــر پذیــر اســت.
ــر عناصــر و  ــده در براب ــه ش ــه کارگرفت ــح ب ــت مصال ج( مقاوم
عوامــل آب و هوایــی: محیــط و طبیعــت معمــوالً مــواد و مصالح 
مــورد نیــاز و ســازگار بــا اقلیــم را در اختیــار انســان قــرار مــی 

دهــد.

7-1- پدافند غیرعامل در سایت ها و معماری بناها
بــا توجــه بــه اینکــه مــکان یابــی ســایت ها و ســازه های دفاعــی 
و ... از مهم تریــن ویژگی هــای پدافنــد غیرعامــل اســت، توجــه 
درســت بــه ایــن موضــوع نقــش دفاعــی ایــن ســازه ها را بهبــود 
ــه  ــز ب ــه چی ــه هم ــه ای ک ــه گون ــد از طراحــی ب ــد. بای می بخش
ــرد. در  ــز ک ــد پرهی ــوه کن ــتحکامات جل ــنگر و اس ــکل س ش
هنــگام ســاخت بناهــای جدیــد، می تــوان امنیــت ســایت را بــه 
وســیله عناصــر یکپارچــه بــا معمــاری ســاختمان تقویــت کــرد. 
ــا ایجــاد تغییــرات ســازه  در تســهیات موجــود نیــز می تــوان ب
ای بــرای تقویــت بناهــا، بــه روش هایــی کــه بــرای هــر طــرح 
ــن  ــه ای ــش داد. البت ــت را افزای ــند، امنی ــرد باش ــه ف ــر ب منحص
روش هــا، در صورتــی کــه امــکان هــم داشــته باشــند، معمــوالً 
بســیار پــر هزینــه خواهنــد بــود. طراحــان و ســازندگان فضاهای 
ــا  ــورد ب ــی در برخ ــش مهم ــد نق ــاختمان، می توانن ــارج س خ
ــار از  ــونت ب ــم خش ــر، جرائ ــوع آخ ــی و از ن ــدات پایان تهدی
ــن تهدیدهــا  ــد. بســیاری از ای ــا کنن ــع خارجــی، ایف ســوی مناب
ــه  ــت ک ــوند و در اینجاس ــاز می ش ــاختمان آغ ــارج از س در خ
طــراح ســایت قــادر اســت در عیــن حــال کــه فضاهــای عمومی 
ــن  ــی از ای ــات ناش ــد، صدم ــق می کن ــب خل ــت مناس ــا کیفی ب
ــرد.  ــا را بگی ــداد آن ه ــوی رخ ــا جل ــد ی ــش ده ــم را کاه جرائ
ــک از  ــد هری ــن می توان ــرای هــر ســایت معی ــا ب ــه تهدیده دامن

مــوارد زیــر را شــامل شــود:
ــای  ــد فاجعه ه ــاه مانن ــی و رف ــامتی، ایمن ــر س ــد از نظ - تهدی

طبیعــی  

مقاالت علمیمقاالت علمی

برنامه ریزی پدافند و الزامات محیط شناسی 
در منطقۀ شهری ) ادامه(

تهیه و تنظیم: اداره کل پدافند غیر عامل

منبع: خالصه کتاب پدافند غیرعامل )اسرتاتژی های توسعه و امنیت منطقه شهری( نوشته دکرت محمدرضا پورمحمدی و کیومرث ملکی
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- جرائم بدون خشونت مانند دزدی اماک یا دزدی ایده

8- برنامه ریزی پدافند غیرعامل و تهدیدزدایی از زیرساخت های 
استراتژیک:

بــا توجــه بــه مباحــث برنامــه ریــزی پدافنــد غیرعامــل مــی توان 
شناســایی مراحــل اصلــی در پیشــگیری و کنتــرل بحــران هــا را 
در ســه گام اصلــی ارزیابــی ریســک )حــوادث طبیعــی، صنعتــی، 
امنیتــی و نظامــی(، تعریــف ســناریوهای مبنــا و تعریــف اقدامات 
پیشــگیرانه و واکنشــی را بــه منظــور پیاده ســازی پدافنــد 
ــا را  ــایر فعالیت ه ــرد و س ــه ک ــاخت ها ارائ ــل در زیرس غیرعام
در زیــر مجموعــه ایــن گام هــا قــرار داد. حملــه بــه تأسیســاتی 
ــت  ــی اس ــه هدف های ــرو و ... از جمل ــع نی ــز تجم ــل مراک مث
ــد.  ــاری می کن ــی ی ــای نظام ــه هدف ه ــل ب ــه دشــمن را در نی ک
ــکان را از دشــمن صلــب  ــاز و ام ــن امتی ــوان ای ــرای اینکــه بت ب
کــرد بایــد نقــاط ضعــف را شناســایی کــرد گام اول شناســایی، 
گام دوم داشــتن دیــد در هنــگام حملــه و گام ســوم وارد آوردن 
ــت  ــظ موجودی ــن حف ــه و ایجــاد خســارت اســت. بنابرای ضرب
ــرو ایجــاد اخــال  ــی در گ ــز جمعیت ــی و مراک تأسیســات حیات
ــدون  ــن م ــاذ قوانی ــت. اتخ ــمن اس ــای اول و دوم دش در گام ه
و کان و لــزوم اجــرا و بکارگیــری ایــن قوانیــن در بــاال بــردن 
دفــاع پذیــری شــهری، بــه ویــژه در حــوزه کاربــری اراضــی، از 

اهــداف اساســی پدافنــد غیرعامــل اســت.

9- وسایل ارتباط جمعی و مدیریت دفاعی منطقه شهری:
بــا اطــاع بــه موقــع از تهدیــد، عملیــات پنــاه گرفتــن بــه موقــع 
ــام  ــهولت انج ــه س ــده ب ــی ش ــش بین ــای پی ــردم در پناهگاه ه م
ــر  ــی نســبی ب ــم اینکــه آرامــش و آســایش روان ــرد و ه می پذی
ــن  ــود. در ای ــا می ش ــران زده حکم فرم ــکان بح ــدوده و م مح
فراینــد می تــوان بــه چنــد مــورد از ابزارهــای اطــاع رســانی از 

جملــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
ــه ای،  ــی، منطق ــوی مل ــی و رادی ــه ای رادیوی ــد الی ــاط چن • ارتب

ــدار ــی پای شــهری و محل
 • مدیریت پایدار ارتباطی، آمادگی مدیریت بحران منطقه شهری  

• صوت شهری یکپارچه و سامانه هشداردهی عمومی

10- هارمونی و منظر شهری:
و  بصــری  بخشــیدن  یکپارچگــی  هنــر  شــهری،  طراحــی 
ــی  ــا و مکان های ــه ســاختمان ها، خیابان ه ــه مجموع ســاختاری ب
اســت کــه محیــط شــهری را می ســازند بــه گونــه ای کــه منظــر 
ــه در  ــت ک ــاختمان هایی اس ــل س ــد تعام ــل برآین ــهری حاص ش
کنــار یکدیگــر شــکل کلــی یــک مجموعــه زیســتی بنــام شــهر 
ــی در ایجــاد منظــر شــهری ســه  ــد. بطــور کل را شــکل می دهن

عامــل اصلــی زیــر نقــش تعییــن کننــده ای دارنــد کــه عبارتنــد 
از : الــف( طبیعــت یــا محیــط طبیعــی یــک شــهر، ب( معمــاری 
یــا شــکل هندســی بناهــا، ج( نــوع مصالــح ســاختمانی کــه در 

ــوند. ــرده می ش ــکار ب ــهری ب ــه ش ــاخت ابنی س
ــل اســتفاده از اصــل  ــد غیرعام یکــی از اصــول عمــده در پدافن
اســتتار و اختفــاء اســت، در منظــر شــهری می تــوان بــا اســتفاده 
ــی  ــم و حیات ــاختمان ها و تأسیســات مه ــون س ــر گوناگ از تدابی
را از دیــد دشــمن محفــوظ کــرد تــا بــه آن هــا آســیبی نرســد کــه 

دو مــورد از آن بــه شــرح زیــر اســت:
ــرای  ــدی ب ــوان س ــه عن ــهری ب ــبز ش ــای س ــتفاده از فض 1. اس
ــاختمان های  ــد س ــم مانن ــاختمان های مه ــای س ــا اختف ــتتار ی اس
فرماندهــی، نیروگاه هــا و تأسیســات شــهری و دیگــر ســاختمان 

ــا اهمیــت اســتفاده کــرد. هــای ب
2. اســتفاده از بوته هــای انبــوه، پنهــان کــردن ســاختمان و ایجــاد 
منظــری از درختــان و فضــای ســبز می توانــد درایجــاد و توســعه 
ــر بســزایی داشــته باشــد و  فضــای ســبز در منظــر شــهری تأثی
 همچنیــن می تواند در راســتای اصــول دفاع غیرنظامــی عمل کند.

10-1- بافت شهر:
ــوان  ــه عن ــت شــهری ب ــل باف ــد غیرعام ــزی پدافن ــه ری در برنام
ــگاه  ــارات جای ــات و خس ــزان تلف ــدی در می ــر کالب ــک عنص ی
ویــژه ای دارد، زیــرا بافــت شــهری شــکل، انــدازه و چگونگــی 
ترکیــب کوچکتریــن اجــزای تشــکیل دهنــده ســاختار شــهری را 
معیــن می کنــد. بــر ایــن اســاس منظــم و نامنظــم بــودن شــکل، 
انــدازه و چگونگــی ترکیــب کوچکتریــن اجــزای تشــکیل دهنده 

شــهر، بــر نــوع بافــت شــهر تأثیرگــذار اســت.

10-2- ماحظــات و ضوابــط پدافنــد غیرعامــل در برنامــه 
 ریــزی، طراحــی و مــکان یابــی شــهرک های جدیــد و ...
1. توجــه بــه عوامــل جغرافیایــی و زیســت محیطــی در مــکان 
یابــی، ســاخت و ســاز در مناطــق و محدوده هــای دور از خــط 
گســل و همچنیــن رعایــت فاصلــه مناســب بــا شــهرها و مــادر 

شــهرهای محــدوده.
ــی الزم در  ــی و دفاع ــات امنیت ــازی امکان ــن و فراهم س 2. تأمی
ــول و  ــت اص ــد و رعای ــهرک های جدی ــهرها و ش ــداث ش اح
ضوابــط پدافنــد غیرعامــل در ایجــاد، طراحــی، احــداث و مــکان 
ــزات شــهری در شــهر  ــی زیرســاخت ها، تأسیســات و تجهی یاب

ــداث. ــال اح ــد در ح ــهرک های جدی و ش
ــق  ــی در خل ــت مکان ــی و هوی ــائل زیباشناس ــر مس ــد ب 3. تأکی

ــد. ــهرک های جدی ــهرها و ش ش

11- پدافند غیرعامل و امنیت و توسعه پایدار

11-1- پدافند غیرعامل و کاهش تنگنای امنیت:
پدافنــد غیرعامــل بــه عنــوان یکــی از مؤثرتریــن و پایدارتریــن 
روش هــای دفــاع در مقابــل تهدیــدات، همــواره مــورد توجه اکثر 
ــن  ــره حیاتی تری ــت در زم ــوده اســت. امنی ــان ب کشــورهای جه
ــد.  ــمار می آی ــه ش ــع ب ــی جوام ــع تمام ــن نف ــدف و باالتری اه
برخــورداری از وضعیتــی ایمــن و مطمئــن در برابــر خطــرات و 
تهدیدهــا و نیــز احســاس امــن و رهایــی از اضطــراب و دغدغــه 
ــی  ــای حقوق ــی از فرهنگ ه ــه برخ ــت ک ــری اس ــر تعابی خاط
ــاره امنیــت ذکــر کرده انــد. ایــن تعابیــر نشــان می دهــد کــه  درب
ایــن اصطــاح می توانــد شــامل حالت هــا و وضعیت هــای 
کامــًا ذهنــی )ماننــد احســاس امنیــت و راحتــی( تــا موقعیــت 
ــن و  ــی ایم ــودن موقعیت ــی )دارا ب ــی و عین ــًا بیرون ــای کام ه

مطمئــن( باشــد.

ــت و  ــرا روی امنی ــای ف ــل و چالش ه ــد غیرعام 11-2- پدافن
برنامه ریــزی شــهری:

ــل در توســعه  ــد غیرعام ــب پدافن ــزی شــهری در قال ــه ری برنام
ــانی  ــای انس ــار بحران ه ــش آث ــهری و کاه ــت ش ــی و امنی ایمن
ــددی  ــای متع ــکات و چالش ه ــا مش ــهرها ب ــی در ش و طبیع
ــن شــرح  ــا بدی ــن آن ه ــورد از مهم تری ــه دو م مواجــه اســت ک

اســت:
ــت  ــاء امنی ــرای ارتق ــهری ب ــزی ش ــش برنامه ری ــن چال • اولی
ــور  ــه منظ ــق ب ــات دقی ــع آوری اطاع ــی، جم ــع بحران در مواق
ــرای آن هاســت. در  ــه راه حــل ب ســاختاربندی مشــکات و ارائ
ــرا  ــر اســت زی ــن مشــکل حادت کشــورهای درحــال توســعه ای

ــد. ــت نمی آی ــران بدس ــاد بح ــی از ابع ــات دقیق اطاع
ــت  ــا امنی ــاط ب ــهری در ارتب ــزی ش ــش برنامه ری ــن چال • دومی
شــهری تدویــن و تنظیــم اهــداف اســت، زیــرا در بحــث 

مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل موضوعــات گســترده ای از 
قبیــل پهنه بنــدی خطــرات و بحران هــا، آســیب پذیــری مناطــق 
ــود  ــا وج ــا بحران ه ــه ب ــرای مقابل ــا ب ــت نهاده ــهری، تقوی ش

دارد.

3-11- امنیت و توسعه پایدار شهری:

ــن  ــه ای ــا را ب ــا م ــن آن ه ــه بی ــت و رابط ــعه، امنی ــم توس مفاهی

نتیجــه می رســاند کــه:
1. توســعه، مولــد امنیــت اســت؛ بنابرایــن عقــب ماندگــی یــک 
کشــور در مســائل اقتصــادی، اجتماعــی و فنــاوری باعــث 
ــرایطی  ــی در ش ــور و حت ــیب پذیری کش ــب آس ــش ضری افزای

ــود. ــی می ش ــت مل ــد امنی ــه تهدی ــر ب منج
ــا در  ــعه تنه ــی توس ــاز اســت؛ یعن ــعه س ــتر توس ــت بس 2. امنی

ــرد. ــکل می گی ــت ش ــتر امنی بس
 

14- جمع بندی و نتیجه گیری:
محیــط شناســی منطقــه شــهری از منظــر دفــاع، امنیــت و توجــه 
ــئله  ــن مس ــل در ای ــل دخی ــهری و عوام ــن ش ــای ام ــه فض ب
ــی  ــکان یاب ــتقرار و م ــی در اس ــی و دفاع ــگاه امنیت ــه ن از جمل
کاربری هــا بــا توجــه بــه پتانســیل خطرخیــزی و تهدیــد 
پذیــری شــهر اســت کــه در ایــن بیــن ســاختار شــهرها و نقــش 
و  جامــع  برنامه هــای  تهیــه  در  شهرســازان  و  برنامه ریــزان 
ضــرورت توجــه بــه اصــول مــکان یابــی و توســعه شــهرها بــا 
توجــه بــه اهــداف، بحــران شناســی و تأثیــرات پدافنــد غیرعامــل 
ــات و ضرورت هــای حفــظ امنیــت  در سیســتم شــهری از الزام

ــهری اســت. ــق ش ــاکنان مناط ــهرها و س ــداری ش و پای

مقاالت علمیمقاالت علمی
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مقدمه:
بــه  دســتیابی  اصــول  ابتدایی تریــن  از  امنیــت  و  ایمنــی 
ــه  ــردم و ب ــاه م ــایش و رف ــرای آس ــوب ب ــتانداردهای مطل اس
خصــوص حفــظ ابعــاد تولیــدی ومحصــوالت تلقــی می شــود. 
ــه  ــل ب ــرای نی ــتری ب ــوان بس ــه عن ــاورزی ب ــش کش ــد بخ رش
اهــداف توســعه و امنیــت غذایــی در کشــورهای توســعه یافتــه 
و در حــال توســعه، امــری ضــروری قلمــداد می شــود. در میــان 
اهــداف مــورد نظــر، بهبــود و تقویــت رشــد اقتصــادی و کاهــش 
فقــر، بهبــود امنیــت غذایــی و حفــظ منابــع طبیعــی بســیار مهــم 

هســتند. 
ــوان  ــاورزی را می ت ــش کش ــده در بخ ــایی ش ــدات شناس تهدی
بــه ســه دســته نــرم، متعــارف و زیســتی تقســیم کــرد. حفاظــت 
از محیــط زیســت یکــی از موضوعــات امــروزي بشــري اســت. 
حفــظ، احیــاء و بهســازي منابــع و ذخایــر طبیعــی کشــور 

درراســتاي اهــداف پدافنــد غیرعامــل اســت. مهم تریــن اصــول 
ــد از  ــط زیســت عبارتن ــل در کشــاورزي و محی ــد غیرعام پدافن
ــوازن در هــر  ــزوم ت ــط زیســت وکشــاورزي، ل ــدي محی هدفمن
ــت،  ــط زیس ــاورزي و محی ــناختی درکش ــتگاه، زیبایی ش دو دس
وجــود تنــوع زیســتی و تســخیر محیــط زیســت بــراي انســان.

اهمیت و ضرورت کشاورزی
اقتصــاد اســامی توجــه زیــادي بــه کشــت و زرع و کشــاورزي 
ــتوار  ــل اس ــن اص ــر ای ــاورزي ب ــاي کش ــاي قرارداده دارد. مبن
ــن  ــه ای ــد،  ب ــدا کن ــعه بیشــتري پی ــه کشــاورزي توس اســت ک
ــادن و  ــی، مع ــع طبیع ــرداري از مناب ــه بهره ب ــه را ب ــت جامع عل
ــان رشــد  ــن می ــده اســت. درای ــر فراخوان ــادي زمین هــاي بای آب
ــراي  ــب ب ــتري مناس ــوري بس ــر کش ــاورزي در ه ــش کش بخ
کســب اهــداف توســعه در کشــورهاي در حــال توســعه قلمــداد 

ــت  ــود و تقوی ــداف، بهب ــن اه ــارز ای ــاي ب ــود. نمونه ه می ش
رشــد اقتصــادي، بهبــود امنیــت غذایــی و حفــظ منابــع طبیعــی 

اســت.

کاهش فقر با رشد اقتصادی
در کشــورهاي کــم درآمــد، بخــش کشــاورزي بــه دلیــل 
ــا ســایر بخش هــاي اقتصــادي، بــه  گســتردگی و پیونــد قــوي ب
عنــوان محــرک اولیــه رشــد اقتصــادي عمــل می نمایــد. در ایــن 
کشــورها بیشــترین ســهم نیــروي کار بــه کشــاورزي اختصــاص 
بخــش  در  بهــره وري  میــزان  افزایــش  اســت.  شــده  داده 
کشــاورزي باعــث ارزان تــر شــدن مــواد غذایــی شــده وکمــک 
قابــل توجهــی بــه اقتصــاد خانوارهــاي فقیــر می کنــد. همچنیــن 
ــرآوري  ــاي ف ــتر در واحده ــتغال بیش ــه اش ــن ب ــاورزي نوی کش
ــاي بیشــتري را در  ــات و نهاده ه موجــب شــده و عرضــه خدم

بــازار بــه دنبــال دارد. ایــن رونــد بــه شــکل غیرمســتقیم عامــل 
ایجــاد اشــتغال در مــزارع خواهــد شــد. بخــش ســازمان یافتــه 
ــود  ــه بهب ــایانی ب ــک ش ــد کم ــاورزي می توان ــه کش و یکپارچ
ــش  ــی، افزای ــی، کاهــش قیمــت محصــوالت غذای ــت غذای امنی
میــزان اشــتغال و درآمــد، ایجــاد پیوندهــاي اقتصــادي مهــم در 
زنجیــره تولیــد و ایجــاد تأثیــرات مثبــت در محیــط زیســت کنــد. 
بــا وجــود چالش هــاي موجــود و رونــد سیاســت هاي تجــارت 
ــتایی و  ــر روس ــدت فق ــی، ش ــورهاي صنعت ــاورزي در کش کش
نقــش مهــم کشــاورزي در رشــد اقتصــادي کشــورهاي در 
ــراي  ــوري و اضطــراري ب ــور نیازهــاي ف ــه ظه حــال توســعه ب
ــاي  ــتفاده از مزیت ه ــز اس ــش و نی ــن بخ ــه ای ــدد ب ــد مج تأکی
ــن کشــورها منجــر شــده  نســبی در محصــوالت کشــاورزي ای
اســت. بــا توجــه بــه فقــر گســترده در روســتاها و فعالیت هــاي 
زیســت محیطــی زیــان بــار، بایــد یــک چارچــوب توســعه براي 
ــن  ــداري تدوی ــري و پای ــه اصــول براب ــه ب ــا توج کشــاورزي ب

ــر اســت: شــود. ایــن چارچــوب شــامل مــوارد زی
• سیاســت هاي اقتصــادي در کشــورهاي در حــال توســعه کــه 
ــک  ــز و ی ــض آمی ــده تبعی ــادرات عم ــدات و ص ــر تولی در براب

ســونگر نیســتند. 
ــال  ــه در قب ــد ک ــادي ثروتمن ــاري در اقتص ــت هاي تج • سیاس

ــز نیســتند.  ــض آمی کشــورهاي در حــال توســعه تبعی
• ســرمایه گذاري خصوصــی و دولتــی در زیــر ســاخت ها، 
ــت  ــود رقاب ــد و بهب ــازي تولی ــراي مدرن س ــه ب ــی ک ــعه فن توس

ــتند. ــروري هس ض

چالش های تحقق امنیت غذایی در کشور
و  مســائل  بــا  ایــران،  کشــور  در  غذایــی  امنیــت  تحقــق 
چالش هایــی رو بــه رو اســت کــه تهدیــد کننــده امنیــت غذایــی 
ــوم  ــت ب ــران آب زیس ــش اول، بح ــد. چال ــمار می رون ــه ش ب
اســت. موضــوع آب و ضــرورت حراســت از منابــع آب دیگــر 
ــروزه  ــی خــاص نمی شــود. ام ــرز جغرافیای ــک م ــه ی محــدود ب
بحــران آب مســئله مشــترک همــه کشــورها از قطــب شــمال تــا 
ــه  ــا ایــن حــال، ضــرورت پرداختــن ب قطــب جنــوب اســت. ب
ایــن بحــران، بــرای برخــی کشــورها در اولویــت باالتــری قــرار 
ــر پراجکــت«  ــگاه »وات ــب منتشــره در پای ــتناد مطل ــه اس دارد. ب
ــران، عــراق،  ــه مثــل ای ــزرگ خاورمیان بســیاری از کشــورهای ب
ــده  ــارات متح ــن و ام ــعودی، اردن، یم ــتان س ــوریه، عربس س
عربــی در اثــر گســترش پدیــده بیابــان زایــی، بخش هــای 
وســیعی از منابــع آبــی خــود را از دســت داده انــد و بســیاری از 
ــد کشــاورزی شــده اند. در  ــد قابلیــت تولی زمین هــای آن هــا فاق
ایــن میــان، عربســتان ســعودی، یمــن، عــراق و امــارات متحــده 

مقاالت علمیمقاالت علمی

تهیه و تنظیم: میر رسول حسینی اقدم- کارشناس امریه پدافند غیرعامل

منبع: 1- خاکباز، حامد و محمد گلامه، 1395، کشاورزی و محیط زیست در راستای پدافند غیرعامل، دومین هامیش ملی پدافند غیرعامل در بخش های کشاورزی، منابع 

طبیعی و محیط زیست با رویکرد  توسعه پایدار 

2- گزارش پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی )وزارت جهاد کشاورزی(، گردآوری و تدوین: دکرت فالح، دکرت اسدی، دکرت مهدوی، دکرت سلیمی، دکرت میررحیمی 

3- پیرداده بیرانوند، کربی و ملیحه فلکی، 1394، نقش پدافند غیرعامل در کشاورزی با تأکید بر امنیت غذایی، نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی 

و کشاورزی، تهران، دانشگاه زابل
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شماره 39/ آذر ماه 1398 شماره 39/ آذر ماه 1398
ــه  ــد ک ــرار گرفته ان ــی از بحــران آب ق ــان وضعیت ــی در چن عرب

ــود. ــی، رفــع آن ممکــن نخواهــد ب ــا کمــک جهان جــز ب
ــای  ــت. نهاده ه ــا اس ــد نهاده ه ــتگی در تولی ــش دوم، وابس چال
ــال  ــالم )نه ــذر س ــد از ب ــذا عبارتن ــن غ ــوزه تأمی ــد در ح تولی
ســالم(، کــود و ســم و نیــز نهاده هــای دامــی از جملــه کنجالــه 
و خــوراک دام و طیــور. البتــه ســایر نهاده هــا مثــل تجهیــزات و 
مکانیزاســیون نیــز از ملزومــات تولیــد غــذا محســوب می شــوند، 
ــر  ــند کمت ــتی نمی باش ــای زیس ــزء نهاده ه ــه ج ــا ک ــا از آنج ام
ــن نهاده هــای مــورد  ــود. هــر یــک از ای ــد ب مــورد نظــر خواهن
اشــاره، در یکــی از حلقه هــای زنجیــره تولیــد ایفــای نقــش مــی 
کننــد امــا وجــود همــه آن هــا بــه مقــدار کافــی و در زمــان الزم، 
ــده  ــاده ش ــا نه ــر آن بن ــذا ب ــد غ ــاد تولی ــه بنی ــت ک ــی اس اصل
اســت. بــه جــز تولیــد ســهم اندکــی از میــزان تقاضــای کشــور 
ــا از  ــم آن ه ــمت اعظ ــاورزی، قس ــش کش ــای بخ ــه نهاده ه ب

ــوند. ــن می ش ــق واردات تأمی طری
ــا و  ــی از دارایی ه ــح علم ــناخت صحی ــدم ش ــوم، ع ــش س چال
ــای زیســتی  ــک می باشــد. شــناخت دارایی ه ــدات بیولوژی تهدی
بــرای توســعه و تأمیــن امنیــت غذایــی ضرورتــی اســت اجتنــاب 
ناپذیــر و واقعیتــی اســت کــه کشــورهای پیشــرفته جهــان بــدان 
ــوع زیســتی  ــع همــان تن ــن دارایی هــا در واق ــد. ای روی آورده ان
ــی  ــه م ــت ک ــی اس ــات جغرافیای ــم و حی ــر اقلی ــود در ه موج
ــذا  ــد غ ــاخت تولی ــن زیرس ــرای تأمی ــن ب ــی بنیادی ــد منبع توان
محســوب شــود. ایــن دســته از منابــع زیســتی یــا مســتقیمًا بــه 
عنــوان غــذا بــه مصــرف می رســند و یــا گاهــی نیــز بــه طــور 
مســتقیم، فراینــد تولیــد غــذا را تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد. بــه 
عنــوان مثــال، ایــران یکــی از مناطقــی اســت کــه منشــأ و مبــدأ 
ــل  ــوری مث ــی و جان ــای گیاه ــی گونه ه ــتی در برخ ــوع زیس تن
ــا یونجــه شــمرده می شــود. برخــورداری  ــدم ی ژنوتیپ هــای گن
از چنیــن پتانســیل ژنتیکــی، دارایــی کــم نظیــری اســت کــه در 
صــورت توجــه و اســتمرار برنامه هــای به نــژادی مطلــوب، مــی 
توانــد حاشــیه امنــی بــرای توســعه امنیــت غذایــی ایجــاد نمایــد.
ــد  ــر می توان ــال حاض ــه در ح ــتی ک ــدات زیس ــی از تهدی برخ
بــرای امنیــت، ســامت و تأمیــن غــذای کشــور چالــش برانگیــز 

باشــد عبارتنــد از:
ــتمر و  ــش مس ــی و پای ــع، ارزیاب ــه موق ــناخت ب ــف در ش ضع
ــر آفــات و بیماری هــای گیاهــی، برخــوردار نبــودن  کنتــرل مؤث
برنامه هــای  و  امکانــات  از  کشــور  حاکمیتــی  ســازمان های 
علمــی پایــش و قرنطینــه بــه منظــور ممانعــت از ورود فــرآورده 
ــتگاه ها  ــی دس ــدم هماهنگ ــور، ع ــه کش ــوده ب ــتی آل ــای زیس ه
ــرای  ــن کشــور ب ــن و متخصصی ــی علمــی محققی ــدم آگاه و ع

ــی در  ــای گیاه ــیوع بیماری ه ــه ش ــر ب ــریع و مؤث ــش س واکن
ــرای تســریع  ــاوری کشــور ب ــه فن ــوع، ضعــف بدن صــورت وق
ــرل بیماری هــا،  ــا تشــخیص و کنت ــن نیازهــای مرتبــط ب در تأمی
عــدم آگاهــی فعالیــن بخــش کشــاورزی خصوصــًا کشــاورزان 

ــوارد دیگــر. ــو اگروتروریســم و برخــی م ــه بی ــا مقول ب

بهبود امنیت غذایی
ــی  ــن الملل ــه بی ــوي مؤسس ــه از س ــار یافت ــاي انتش گزارش ه
پژوهــش در سیاســت غذایــی، داللــت بــر لــزوم بازبینــی مجــدد 
ــه  ــن برنام ــی و تدوی ــی و خصوص ــرمایه گذاري هاي دولت در س
هــاي کان در بلنــد مــدت دارد کــه اهمیــت آن در زمــان حــال  
ــه مباحــث بیوتروریســم و اگروتروریســم موجــود  ــا توجــه ب ب
ــا و ملــی  در محافــل علمــی و تحقیقاتــی مطــرح در ســطح دنی
ــن  ــه ای ــتري ب ــه بیش ــت توج ــت و می بایس ــه اس ــش یافت افزای
ــه  ــک کشــور ب ــی ی ــت غذای ــن امنی ــرا تأمی ــب داشــت زی مطل
ــم  ــورد اگروتروریس ــق درم ــزان تحقی ــه می ــته ب ــدت وابس ش

اســت.

اگروتروریسم
عمــل اگروتروریســتی بــه معنــی عملــی غیرقانونــی و نامشــروع 
ــا  ــب ی ــب تخری ــتقیم موج ــورت مس ــه ص ــا ب ــه ی ــت ک اس
آلوده ســازی، آســیب رســانی یــا صدمــه زدن بــه یــک محصــول، 
دام، کاالی کشــاورزی خــام، تولیــدات غذایــی، فــارم یــا 
ــا کشــاورزی  ــط ب ــی مرتب ــر دارای ــا ه ــواد و ی ــزات آن، م تجهی
)ازجملــه منابــع ژنتیکــی( و یــا شــخصی کــه در فعالیــت 
ــکلی از  ــر ش ــه ه ــا ب ــود ی ــت، می ش ــغول اس ــاورزی مش کش
ــام آن  ــت انج ــا در جه ــرده و ی ــی ک ــت مال ــوق حمای ــل ف عم
تــاش دارد. ایــن عمــل بــه منظــور نیــل بــه اهــداف ذیــل انجــام 

می گیــرد:
• ترساندن و یا ناگزیر کردن جمعیت شهروندی

ــار  ــا ناچ ــاندن و ی ــا ترس ــت ب ــت دول ــر روی سیاس ــر ب • تأثی
ــردن ک

یــا خارجــی صنعــت  بازرگانــی داخلــی و  • اختــال در 
کشــاورزی

پدافند غیرعامل در امر کشاورزی
ــردم را در  ــی م ــت غذای ــی امنی ــه اصل بخــش کشــاورزي وظیف
ــه لحــاظ آســیب  ــر عهــده دارد و ب تولیــد و ســامت غذایــی ب
پذیــري آن همــراه بــا تهدیــدات بــوده اســت. در کنــار تهدیدات 
ــی و  ــرایط آب ــد و ش ــط تولی ــت در محی ــود در دل طبیع موج
خاکــی و اقلیمــی حاکــم بــر فضــاي تولیــدات کشــاورزي، هــم 
ــد در بخــش کشــاورزي وجــود  ــل تهدی ــن عام ــون مهم تری اکن

مقاالت علمیمقاالت علمی

دشــمنانی بــا تفکــرات جنــگ نــرم اســت که همــواره تــاش بی 
وقفــه ا ی در بــه مخاطــره انداختــن امنیــت غذایــی ملــت ایــران 
ــزوم  ــا طــرح مســائل بیوتروریســم و آگروتروریســم ل ــد. ب دارن
ــش  ــی دان ــاي تحقیقات ــردي و پژوهش ه ــوم کارب ــتفاده از عل اس
بنیــان و اســتفاده از آن هــا در زمینه هــاي پدافنــد غیرعامــل مهــم 
ــاي  ــایی راه ه ــن شناس ــل ضم ــد غیرعام ــه پدافن اســت. در زمین
ــا تهدیــدات و عوامــل عمــدي خطرنــاک و تهدیــدات  مقابلــه ب
زیســت محیطــی طبیعــت بایــد زمینــه افزایــش اجرایــی شــدن 
ایــن ایده هــا حاصــل شــود. پدافنــد غیرعامــل در بخــش 
کشــاورزي، بــه مجموعــه اقدامــات در حــوزه دام و گیــاه اطــاق 
ــر تهدیــدات را  ــا اجــراي آن می تــوان قــدرت اث می شــود کــه ب
کاهــش داد و در مقابــل آســتانه تحمــل آســیب پذیــري بخــش 
ــزان  ــوان می ــب می ت ــن ترتی ــه ای ــش داد. ب ــاورزي را افزای کش
خســارات و تلفــات احتمالــی ناشــی از تهدیــدات را بــه حداقــل 
ــی از  ــون اصل ــع علمــی و مت ــًا در مناب ممکــن کاهــش داد. غالب
ــی  ــوان آمادگ ــا عن ــاورزي ب ــش کش ــل در بخ ــد غیرعام پدافن
ــا  ــه ب ــات مقابل ــا اقدام ــدي ی ــتی عم ــدات زیس ــر تهدی در براب

ــود. ــاد می ش ــم ی اگروتروریس
کشــاورزي پایــدار نوعــی کشــاورزي اســت کــه در جهــت منافع 
ــا  ــع دارد و ب ــوده، کارایــی بیشــتري در اســتفاده از مناب انســان ب
محیــط در تــوازن اســت. بــه عبارتــی کشــاورزي پایــدار بایــد از 
نظــر اکولوژیکــی مناســب، از نظــر اقتصــادي توجیــه پذیــر و از 
نظــر اجتماعــی مطلــوب باشــد. در کشــاورزي پایــدار دو اصــل 
ــاي شــیمیایی  ــه در آن اســتفاده از کوده ــدي وجــود دارد ک کلی
ــل برســد  ــه حداق ــد ب ــا بای ــا و کوده ــه خصــوص آفت کش ه ب
و مزرعــه بــه صــورت جامــع نگریســته شــود، آن را کشــاورزي 
ــن  ــا جایگزی ــی و ی ــک، طبیع ــک، اکولوژی ــک، بیولوژی ارگانی
ــت  ــن امنی ــا، تأمی ــور م ــه درکش ــه اینک ــه ب ــد. باتوج می نامن
ــی  ــله اقدامات ــت؛ سلس ــاورزي اس ــف کش ــزو وظای ــی ج غذای
ــگیري از  ــت پیش ــاورزي جه ــف کش ــاي مختل ــه مجموعه ه ک
ــی و  ــت غذای ــه امنی ــه ب ــوص خدش ــکات در خص ــاد مش ایج
ــد  ــام می دهن ــش انج ــن بخ ــران در ای ــاد بح ــري از ایج جلوگی

ــردد. ــوب می گ ــل محس ــد غیرعام ــی پدافن ــز نوع نی
»طــرح کشــاورزي مقاومتــی« در اجــراي فرمایشــات مقــام 
معظــم رهبــري مبنــی بــر اجــراي اقتصــاد مقاومتــی و متعاقــب 
ــت  ــئوالن مدیری ــان و مس ــه کارشناس ــه اي ک ــن برنام آن تدوی
ــات موجــود،  ــا اســتفاده از امکان ــد ب جهــاد کشــاورزي می توانن
ظرفیت هــاي مشــارکت مردمــی و تشــکل هاي صنفــی و شــبکه 
ــی،  ــاي آموزش ــزاري کارگاه ه ــن برگ ــی و همچنی ــاي ترویج ه
ــتور کار  ــگیرانه را در دس ــی و پیش ــات فن ــه اي از اقدام مجموع

خــود قــرار دهنــد. نمونه هایــی ازایــن اقدامــات اساســی را مــی 
ــان کــرد: ــر بی ــوارد زی ــوان در م ت

ــا آفــات و بیمــاري  ــراي مبــارزه ب ــر مــزارع ب • نظــارت فنــی ب
هــاي محصــوالت کشــاورزي و علف هــاي هــرز مــزارع و 

باغ هــا
ــري از هدررفــت آب هــاي  ــاري و جلوگی ــان آبی ــود راندم • بهب
بخــش کشــاورزي از طریــق ترویــج روش هــاي آبیــاري مکانیــزه
ــت  ــج کش ــار و تروی ــت فش ــاري تح ــاي آبی ــعه طرح ه • توس

جدیــد صیفی جــات
• بهبــود روش هــاي تغذیــه و اســتفاده از کودهــاي آلــی و 
میکــرو بــه جــاي کــود شــیمیایی وتوســعه کشــاورزي حفاظتــی

• توسعه کشت محصوالت علوفه اي
• نظارت فنی و اصاح باغات

• توسعه گلخانه ها و واحدهاي تولید قارچ خوراکی
• توسعه مزارع آرمانی زعفران

• توسعه مدیریت تلفیقی آفات و تولید محصول سالم
• مبارزه بیولوژیکی با پروانه مینوز گوجه فرنگی

• برگزاري کارگاه هاي آموزشی
• توسعه و تجهیز دامداري ها

• اصــاح ســاختار مرغداري هــا درجهــت کاهــش 30 درصــدي 
ــوخت مصرف س

• ارتقاء سیستم بهداشتی جایگاه دام سنگین
ــیدي در  ــرژي خورش ــو همچــون ان ــاي ن ــتفاده از انرژي ه • اس

دامداري هــا
• افزایــش تولیــد در واحــد ســطح در کلیــه فعالیت هــاي بخــش 

دام

نتیجه گیری
بشــر بــراي دســتیابی بــه ملزومــات حیاتــی خــود از جملــه غــذا 
و انــرژي بــه گســترش و توســعه مراتــع و زمین هــاي کشــاورزي 
ــد  ــک فراین ــدار ی ــاورزي پای ــت. کش ــه اس ــادن پرداخت و مع
ــات  ــردن از خصوصی ــد ک ــعی در تقلی ــت و س ــی اس بیولوژیک
کلیــدي یــک اکوسیســتم طبیعــی دارد ولــی حداکثــر عملکــرد، 
از اهــداف آن اســت. کشــاورزي پایــدار باعــث پیچیدگــی 
اکوسیســتم زراعــی می شــود، کارایــی چرخــش عناصــر غذایــی 
ــه  ــید ب ــد و از خورش ــش می یاب ــاورزي افزای ــوع کش ــن ن در ای
عنــوان منبــع اصلــی انــرژي بــراي بــه حرکــت درآوردن سیســتم 

ــود. ــتفاده می ش ــوب اس ــرداري مطل بهره ب
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بــدافـــــــــــزاری
Dexphot : پیچیـــده با آلـودگی بیش از ۸۰ هزار رایـــانـه

مهم ترین اخبار و رویدادها

کشف آسیب پذیری های بارگذاری  DLL در سه محصول

مهم ترین اخبار و رویدادها

بدافــزار Dexphot در اواســط مــاه ژوئــن در ســال جــاری بــه 
ــوده شــده توســط  اوج فعالیــت خــود رســید کــه رایانه هــای آل
ــخ  ــن تاری ــس از ای ــید. پ ــورد رس ــزار م ــدود 80 ه ــه ح آن ب
آلودگی هــای روزانــه Dexphot کاهــش یافــت کــه بــه ادعــای 
مایکروســافت ایــن امــر بــه دلیــل پیاده ســازی اقدامــات دفاعــی 

بــرای بهبــود شناســایی و توقــف آن هاســت.
ــش  ــزار Doxphot بســیار پی ــی بداف ــه هــدف نهای ــی ک در حال
پــا افتــاده اســت، امــا روش هــا و تکنیک هــای اســتفاده شــده در 
ایــن بدافــزار دارای پیچیدگی هــای باالیــی هســتند. ایــن بدافــزار 
یکــی از تهدیدهــای بی شــماری اســت کــه در هــر زمــان فعــال 
ــا نصــب یــک  اســت. بدافــزار دارای هــدف رایجــی اســت و ب
کاوش گــر رمــز ارز، بطــور کامــًا مخفیانــه منابــع رایانــه را بــه 
ــد.  ــی می کن ــود درآمدزای ــل خ ــرای عوام ــرد و ب ــرقت می ب س
ــل،  ــدون فای ــامل اجــرای ب ــای پیشــرفته Dexphot ش تکنیک ه
مکانیزم هــای  و   )polymorphic( چندشــکلی  تکنیک هــای 

ــوند. ــی می ش ــمند و اضاف ــوت هوش ــداری ب پای
Dexphot یــک بدافــزار مرحلــه دوم اســت. نوعــی بدافــزار کــه 
بــر روی سیســتم هایی کــه قبــًا توســط ســایر بدافزارهــا آلــوده 
ــت، Dexphot روی  ــن حال ــوند. در ای ــل می ش ــده اند، منتق ش
ــوده  ــه ICLoader آل ــًا ب ــه قب ــرد ک ــرار می گی ــی ق رایانه های
ــه  ــوالً ب ــه معم ــت ک ــزاری اس ــد. ICLoader بداف ــده بودن ش
ــر  ــدون اطــاع کارب ــزاری، ب ــوان بخشــی از بســته های نرم اف عن
یــا در هنــگام بارگیــری و نصــب کــرک نرم افزارهــای دزدی، در 

ــود. ــدف نصــب می ش ــه ه رایان
ــه  ــت ک ــی از Dexphot اس ــا بخش ــزار تنه ــده بداف نصب کنن
روی دیســک نوشــته می شــود، امــا ایــن کار تنهــا بــرای مــدت 
ــات  ــا عملی ــا ی ــام فایل ه ــود. تم ــام می ش ــی انج ــان کوتاه زم
Dexphot از یــک تکنیــک معــروف بــه عنــوان اجــرای بــدون 
فایــل، بهــره می گیرنــد کــه ایــن تکنیــک بــرای اجــرا در حافظــه 
رایانــه اســتفاده شــده و باعــث مخفــی مانــدن حضــور بدافــزار 

ــود. ــتم می ش ــک سیس روی ی
عــاوه بــر ایــن، Dexphot از تکنیکــی بنــام LOLbins اســتفاده 
ــود،  ــای خ ــا و فراینده ــتفاده از فایل ه ــای اس ــا بج ــد ت می کن

ــد  ــرای ک ــرای اج ــدوز ب ــی وین ــی قانون ــای پردازش از فراینده
مخــرب ســوء اســتفاده کنــد. 

ــد  ــک چن ــتفاده از تکنی ــای Dexphot، اس ــر پیچیدگی ه از دیگ
شــکلی )polymorphism( اســت. ایــن تکنیک بــه بدافزارهایی 
ــر  ــرات خــود را تغیی ــداوم اث ــور م ــه ط ــه ب اطــاق می شــود ک
ــک  ــه ی ــی30 دقیق ــر 20 ال ــای Dexphot ه ــد. اپراتوره می دهن
ــد  ــتفاده در فراین ــورد اس ــای م ــا و URL ه ــام فایل ه ــار ن ب
ــک،  ــن تکنی ــری از ای ــا بهره گی ــد. ب ــر می دهن ــی را تغیی آلودگ
ــد Dexphot را  ــه ســختی می توانن ــزار ب راهکارهــای ضــد بداف
شناســایی کننــد. زمانــی کــه یــک برنامــه ضدویــروس الگــوی 
موجــود در زنجیــره آلودگــی Dexphot را تشــخیص دهــد، ایــن 
الگــو تغییــر کــرده و بــه اپراتــور Dexphot اجــازه می دهــد تــا 

یــک قــدم جلوتــر از محصــوالت امنیتــی باشــند.
امــا هیــچ بدافــزاری بــرای همیشــه کشــف نشــده باقــی نمی ماند 
ــز توســعه دهندگان Dexphot از قبــل  و حتــی ایــن مــورد را نی
 Dexphot می گویــد  مایکروســافت  کرده انــد.  پیش بینــی 
ــب  ــه اغل ــت ک ــمندانه اس ــداری هوش ــای پای دارای مکانیزم ه
ــده اند،  ــاک نش ــزار پ ــرات بداف ــه اث ــه از کلی ــتم هایی را ک سیس
ــام  ــی بن ــزار از تکنیک ــدا، بداف ــد. در ابت ــوده می کن ــاره آل دوب
ــا دو فرآینــد مشــروع  process hollowing اســتفاده می کنــد ت
)svchost.exe و nslookup.exe( را آغــاز کنــد، محتــوای آن هــا 
را خالــی کــرده و کــد مخــرب را از درون آن هــا اجــرا کنــد. ایــن 
دو فراینــد بدافــزار را رصــد می کننــد تــا در صورتــی کــه یــک 
ــه  ــد دوم ب ــد، فراین ــذف کن ــی را ح ــروس یک ــزار ضدوی نرم اف
عنــوان پشــتیبان عمــل کــرده و سیســتم را دوبــاره آلــوده کنــد.
سیســتم  مجــدد  آلودگی ســازی  بدافــزار،  دیگــر  قابلیــت 
ــی 110  ــر 90 ال ــا ه ــدد و ی ــدازی مج ــر راه  ان ــی ه ــدف ط ه
دقیقــه اســت. از آنجــا کــه ایــن فعالیت هــای برنامه ریــزی 
 Dexphot ــل ــوند، عوام ــام می ش ــم انج ــل منظ ــده در فواص ش
دارای قابلیــت به روزرســانی سیســتم های آلــوده شــده نیــز 
ــزی  ــای برنامه ری ــن فعالیت ه ــرای ای ــار اج ــر ب ــا ه ــتند. ب هس
شــده، فایلــی از ســرور مهاجــم دریافــت می شــود کــه حــاوی 

ــت. ــزار اس ــرای بداف ــده ب ــه روز ش ــتورالعمل های ب دس

ســه آســیب پذیری بارگــذاری DLL دلخــواه در ســه محصــول 
Kaspersky کشــف شــده اند  Autodesk ،Trend Micro و 
ــیب پذیری ها  ــن آس ــق از ای ــرداری موف ــا بهره ب ــم ب ــه مهاج ک
می توانــد ســطح دسترســی خــود را افزایــش دهــد و کــد 

ــد. دلخــواه را اجــرا کن
پایین تــر  و   16,0.1221 نســخه های  اول  آســیب پذیری 
تحــت  را   Trend Micro Maximum Security محصــول 
ــا  ــه ب ــن برنام ــای ای ــی از مؤلفه ه ــد. یک ــرار می ده ــر ق تأثی
NT AUTHORITY\ ــه عنــوان ــام coreServiceShell.exe ب ن

ــن  ــود. ای ــرا می ش ــاال اج ــی ب ــطح دسترس ــا س SYSTEM و ب
فایــل دارای آســیب پذیری بارگــذاری فایــل DLL و عــدم 
 DLL اعتبارســنجی آن اســت کــه باعــث می شــود مهاجــم
ــی  ــطح دسترس ــه دارای س ــک برنام ــای ی ــا امض ــواه را ب دلخ
ــای  ــه دور زدن محافظت ه ــر ب ــن کار منج ــد. ای ــرا کن ــاال اج ب
ــه  ــرای برنام ــل اج ــتم )بدلی ــداری در سیس ــب پای ــی، کس امنیت
ــود.  ــی می ش ــطح دسترس ــش س ــدازی( و افزای ــگام راه ان در هن

 TrendMicro ــط ــیب پذیری توس ــن آس ــه ای ــوط ب ــه مرب وصل
ــت. ــده اس ــر ش منتش

را   Kaspersky Secure Connection دوم  آســیب پذیری 
تحــت تأثیــر قــرار می دهــد کــه یــک کاینــت VPN مربــوط بــه 
برنامــه Kaspersky Internet Security اســت و بــرای ارتبــاط 
ــیب پذیری  ــود. آس ــتفاده می ش ــه اس ــرورهای برنام ــا س ــن ب ام
 DLL موجــود در ایــن برنامــه نیــز باعــث می شــود تــا مهاجــم
ــن نقــص در  ــد. ای ــاال اجــرا کن ــا ســطح دسترســی ب دلخــواه ب

وصلــه E 2020 برطــرف شــده اســت.
ــه دســکتاپ Autodesk کشــف  ــی در برنام آســیب پذیری نهای
ــی  ــل اجرای ــا فای ــکتاپ Autodesk ب ــه دس ــت. برنام ــده اس ش
NT AUTHORITY\ توســط  نیــز   ،AdAppMgrSvc.exe
SYSTEM اجــرا می شــود و دارای آســیب پذیری مشــابه مــوارد 
ــه اعتبارســنجی  ــن برنام ــی اســت. در نســخه آســیب پذیر ای قبل
ــا  ــای DLL امض ــود و فایل ه ــام نمی ش ــال انج ــی دیجیت گواه

نشــده قابــل اجــرا هســتند.

پژوهشــگران امنیتــی یــک آســیب پذیری جدیــد را کشــف 
 macOS ،ــد ــس، اندروی ــتم عامل های لینوک ــه سیس ــد ک کرده  ان
ــر  ــت تأثی ــر Unix را تح ــی ب ــتم عامل های مبتن ــایر سیس و س
قــرار می دهــد. ایــن آســیب پذیری بــه مهاجمیــن اجــازه 
ــا را  ــد، آن ه ــتکاری کنن ــای VPN را دس ــا اتصال ه ــد ت می ده

ــد. ــرار دهن ــنود ق ــورد ش ــد و م ــرقت ببرن ــه س ب
 CVE-2019-آســیب پذیری کشــف شــده کــه بــا شناســه

در  می شــود،  ردیابــی   14899
چندیــن  شــبکه  پشــته های 
 Unix سیســتم عامل مبتنــی بــر
وجــود دارد و منجــر بــه تزریــق 
جریان هــای  در  دلخــواه  داده 
می شــود.  IPv6 و   TCP IPv4
پژوهشــگران،  گفتــه  بــه 
ایــن  از  می تواننــد  مهاجمیــن 
کاوش  بــرای  آســیب پذیری 

دســتگاه ها و کشــف جزئیــات متنــوع دربــاره وضعیــت اتصــال 
ــک  ــت از ی ــن اس ــات ممک ــد. حم ــتفاده کنن ــر اس VPN کارب
ــک  ــط ی ــا توس ــرب و ی ــیریاب مخ ــا مس ــی ی ــه دسترس نقط
مهاجــم مســتقر در شــبکه مــورد هــدف، انجــام شــوند. حمــات 
 IP آدرس ،VPN ــه ــر ب ــر دیگ ــی کارب ــن دسترس ــرای تعیی ب
مجــازی تخصیــص یافتــه توســط ســرور VPN و وجــود یــک 
ــوند. ــام می ش ــاص انج ــایت خ ــک وب س ــه ی ــال ب ــال فع اتص
ــم پژوهشــی  ــن، تی ــر ای ــاوه ب ع
همچنیــن ادعــا کردنــد کــه قــادر 
ــته  ــی بس ــق توال ــن دقی ــه تعیی ب
ــاص  ــال VPN خ ــک اتص در ی
باعــث  کار  ایــن  بوده انــد. 
ــوان داده دلخــواه  ــا بت می شــود ت
و  تزریــق   TCP جریــان  در 
اتصــال هــدف را ســرقت کــرد.

Linux کشف آسیب پذیری جدید در سیستم عامل
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مهم ترین اخبار و رویدادها مهم ترین اخبار و رویدادها

حمله بات نت
WebminبهسرورهایلینوکسRobotoحملهباتنتجدید

ــت Roboto بــا یــک نقــص امنیتــی بــزرگ در یــک  بات ن
برنامــه وب نصــب شــده در بیــش از 21۵ هــزار ســرور ارتبــاط 
ــزرگ  ــت ب ــک بات ن ــرای ســاخت ی ــه مناســبی ب ــه زمین دارد ک

ــی رود. بشــمار م
تیــم توســعه دهنده ابــزار Webmin، یــک برنامــه مدیریــت از راه 
دور مبتنــی بــر وب در سیســتم های لینوکســی، یک آســیب پذیری 
ــه بــه مهاجمیــن اجــازه  ــرد ک ــاح و اطاع رســانی ک را اص
اجــرای کــد مخــرب بــا ســطح دسترســی روت و تحــت کنتــرل 
ــه  ــرد. ب ــم می ک درآوردن نســخه های قدیمــی Webmin را فراه
دلیــل قابلیــت بهره بــرداری آســان از نقــص امنیتــی Webmin و 
وجــود تعــداد بیشــماری از سیســتم های آســیب پذیر، حمــات 

علیــه ایــن ابــزار آغــاز شــد.
ــر  ــم از نظ ــترش آن، ه ــر روی گس ــت ب ــی بات ن ــز اصل تمرک
انــدازه و هــم از نظــر پیچیدگــی کــد آن اســت. ویژگــی 
ــد. ــات DDoS می باش ــام حم ــت انج ــت قابلی ــی بات ن اصل

 ICMP ، ــد ــی مانن ــق بردارهای ــد از طری ــت می توان ــن بات ن ای
HTTP ، TCP و UDP حمــات DDoS انجــام دهــد. عــاوه 
ــتم های  ــه در سیس ــت Roboto ک ــات DDoS، بات ن ــر حم ب

 Webmin ــود در ــص موج ــق نق ــی از طری ــده لینوکس ــک ش ه
ــز  ــر را نی ــای زی ــد فعالیت ه ــه می توان ــت ک ــده اس ــب ش نص

انجــام دهــد:
ــه مهاجــم  ــوان یــک shell معکــوس عمــل کــرده و ب ــه عن • ب
ــوده اجــرا  ــا دســتورات shell را روی ســرور آل اجــازه دهــد ت
ــی و  ــای پردازش ــبکه، فراینده ــات ش ــع آوری اطاع ــد، جم کن
سیســتم از ســرور آلــوده، بارگــذاری داده هــای جمــع آوری شــده 
در یــک ســرور از راه دور، اجــرای دســتور در سیســتم لینوکــس،    
ــک URL از راه دور،    ــده از ی ــت ش ــل دریاف ــک فای ــرای ی اج

حــذف خــود بدافــزار از سیســتم.
بات نت هــا  ســایر  از  را   Roboto بات نــت  کــه  مــوردی 
 Webmin متمایــز می کنــد ســاختار داخلــی آن اســت. کاربــران
 UDP ــبکه ــی و ش ــای پردازش ــی فراینده ــا بررس ــد ب می توانن
ــه  ــن توصی ــد. همچنی ــی کنن ــود را بررس ــتم خ ــی سیس آلودگ
می شــود تــا عــاوه بــر رفــع آســیب پذیری Webmin بــا 
ــط  ــای مرتب ــا و IP ه ــده، دامنه ه ــه ش ــای ارائ ــال وصله ه اعم
ــدود  ــد و مس ــرار گیرن ــارت ق ــورد نظ ــت Roboto م ــا بات ن ب

ــوند. ش

بهرهجوییمهاجمانازآسیبپذیریروزصفرStrandHoggدراندروید
ــر  ــد خب ــل اندروی ــان از شناســایی باگــی در سیســتم عام محقق
داده انــد کــه بــدون نیــاز بــه ســطح دسترســی root، یــک برنامــه 
ــر نصــب  ــای معتب ــرل برنامه ه ــودن کنت ــه رب ــادر ب مخــرب را ق
 Promon ــرکت ــد. ش ــی می کن ــتگاه قربان ــر روی دس ــده ب ش
ــرده اســت. ــذاری ک ــیب پذیری را StrandHogg نامگ ــن آس ای
ــش  ــا دان ــی ب ــران حت ــی از StrandHogg، کارب ــا بهره جوی ب
ــای  ــه اعط ــدام ب ــته اق ــت ناخواس ــن اس ــز ممک ــاال نی ــی ب فن
ورود  یــا  مخــرب  برنامــه  یــک  بــه  اعــا  دسترســی های 
اطاعــات احرازهویــت در صفحــات ثبــت ورود جعلــی کننــد. 
ــری نادرســت بخــش  ــه از راهب ــی اســت ک StrandHogg باگ
اندرویــد  عامــل  سیســتم  در   )Multitasking( چندکارگــی 
ــه هایی را  ــن و پروس ــته از فرامی ــض آن دس ــه تعوی ــه وظیف ک
ــد  ــت می کنن ــی را مدیری ــای متفاوت ــا برنامه ه ــات ی ــه عملی ک
ــی،  ــاده چندکارگ ــان س ــه بی ــود. ب ــی می ش ــده دارد ناش برعه

ــه  ــادر ب ــد را ق ــل اندروی ــتم عام ــه سیس ــت ک ــی اس مکانیزم
ــا  ــردن آن ه ــن ک ــه و جایگزی ــن پروس ــان چندی ــرای همزم اج
ــر )صفحــه  ــد کارب ــه از دی به محــض ورود و خــروج هــر برنام

نمایــش دســتگاه( می کنــد.
ــی  ــک گوش ــر روی ی ــده ب ــب ش ــرب نص ــه مخ ــک برنام ی
 StrandHogg ــی از ــا بهره جوی ــد ب ــد می توان ــمند اندروی هوش
ــه اجــرای کــد مخــرب در زمــان اجــرای یــک برنامــه  اقــدام ب
دیگــر از طریــق قابلیتــی بــا عنــوان Task Reparenting کنــد.
بــا ایــن روش در زمانــی کــه کاربــر یــک برنامــه معتبــر نصــب 
شــده بــر روی دســتگاه را اجــرا می کنــد، بــا صفحــه ای روبــرو 
می شــود کــه توســط کــد برنامــه مخــرب ایجــاد شــده اســت.  
ــد  ــرای ک ــه اج ــر ب ــاز منج ــه مج ــک برنام ــون ی ــاب آیک انتخ
ــد  ــه می توان ــدی ک ــود. ک ــرب می ش ــه مخ ــک برنام ــط ی توس
ــش  ــا نمای ــا ب ــد ی ــی را کن ــی خاص ــای دسترس ــر تقاض از کارب
صفحــه ای فیشــینگ اطاعــات احرازهویــت او را ســرقت کنــد.

مهمترینبهروزرسانیهایماهجاریشرکت هایتولیدکننده
سختافــزارونرمافــزار

شــرکت گــوگل بــا انتشــار نســخه 78,0,3904,87 کــروم، 
ــه دو  ــرای وصل ــه ب ــدار داد ک ــود هش ــر خ ــا کارب ــه میلیارده ب
ــانی  ــود را بروزرس ــر خ ــاال، مرورگ ــدت ب ــا ش ــیب پذیری ب آس
ــد  ــان می توانن ــیب پذیری ها مهاجم ــن آس ــی از ای ــد. در یک کنن

ــد. ــپلویت نماین ــان اکس ــر جه ــا را در سراس کامپیوتره
use-after- تیــم امنیتــی کــروم بیــان می کنــد کــه آن هــا از نــوع
free می باشــند، یکــی از ایــن آســیب پذیری ها بخش هــای 
ــر  ــیب پذیری دیگ ــر و آس ــن مرورگ ــدا در ای ــه ص ــوط ب مرب

ــرار خواهــد داد. ــر خــود ق ــه PDFium را تحــت تأثی کتابخان
آســیب پذیری use-after-free نوعــی تخریــب حافظــه اســت 
کــه بــا تخریــب یــا تغییــر داده هــای موجــود در حافظــه، کاربــر 
ــازات  ــی و امتی ــطح دسترس ــا س ــازد ت ــادر می س ــاز را ق غیرمج
ــد. ــش ده ــیب دیده افزای ــزار آس ــا نرم اف ــتم ی ــود را در سیس خ
ــور، مهاجمــان  ــه واســطه هــردو آســیب پذیری مذک ــن، ب بنابرای
ــرای  ــورد هــدف ب ــران م ــب کارب ــا ترغی ــد از راه دور ب می توانن
بازدیــد از یــک وب ســایت مخــرب، امتیازاتــی را بــر روی 
sandbox ــای ــد، از محافظت ه ــت آورن ــروم بدس ــر ک مرورگ

ــتم های  ــر روی سیس ــود را ب ــرب خ ــد مخ ــز ک ــد و نی بگریزن
ــد. ــورد هــدف اجــرا نماین م

از اینــرو الزم اســت کاربرانــی کــه از مرورگــر کــروم در 
کامپیوترهــای وینــدوز، مــک و لینوکــس اســتفاده می کننــد 
ــانی  ــخه آن بروزرس ــن نس ــه آخری ــود را ب ــر خ ــریعًا مرورگ س

ــد. نماین
ــه  ــده ک ــر ش ــد منتش ــرای اندروی ــی ب ــانی های امنیت به روزرس
و  بــاال  بحرانــی،  بــا شــدت های  1۵  آســیب پذیری  بــرای 
ــر در Qualcomm را  ــر دیگ ــیب پذیری مؤث ــط و 22 آس متوس

ــت.  ــرده  اس ــاح ک اص
 Android Open ــوارد، در ــن م ــه ای ــوط ب ــد مرب ــورس ک س

ــت. ــده اس ــر ش Source Project منتش
ــدی بســتگی  ــتگاه اندروی ــازنده دس ــه س ــانی ب انجــام به روزرس
ــورد  ــی در م ــچ گزارش ــه هی ــت ک ــن اس ــوب ای ــر خ دارد. خب
نیســت.  دســت  در  آســیب پذیری ها  ایــن  از  بهره بــرداری 
سامســونگ اظهــار داشــته کــه »ایــن شــرکت بــه عنــوان بخشــی 
به روزرســانی های  و  تجهیــزات  انتشــار  ماهانــه  فرآینــد  از 
ــای  ــرای مدل ه ــه  را ب ــل توج ــخه  ای قاب ــی )SMR(، نس امنیت
پرچــم دار عرضــه می کنــد. ایــن بســته SMR شــامل ایــن 

اســت.«  Samsung و   Google به روزرســانی های 
ــه  آن  ــامبر 2019، وصل ــی دس ــن امنیت ــی در بولت ــرکت ال ج ش
را منتشــر کــرده و ســه آســیب پذیری بحرانــی را پوشــش 
به روزرســانی در  »ایــن  اســت:  اســت. گــوگل گفتــه  داده 
ــن  ــده و در بولت ــر ش ــان روز منتش ــوگل در هم ــتگاه های گ دس

ــت.« ــده اس ــز آورده ش ــه نی ماهان
ــه  ــوط ب ــی مرب ــانی های امنیت ــافت به روزرس ــرکت مایکروس ش
مــاه دســامبر را منتشــر کــرده اســت. در وصله هــای ارائــه شــده 
ــوع  ــه در مجم ــده اند ک ــرف ش ــی برط ــیب پذیری امنیت 36 آس
درجــه  دارای  شــده  رفــع  آســیب پذیری های  از  مــورد   7
ــم  ــا در رده مه ــورد آن ه ــتند و 27 م ــی هس ــیت بحران حساس

شــده اند. طبقه بنــدی 
مهــم در مجموعــه نقص هــای  از آســیب پذیری های  یکــی 
ســطح  افزایــش  آســیب پذیری  مــاه،  ایــن  مایکروســافت 
ــوء  ــال س ــال در ح ــور فع ــه بط ــت ک ــر اس ــی روز صف دسترس
ــن آســیب پذیری  ــن ســایبری اســت. ای اســتفاده توســط مجرمی

در مؤلفــه Win32k قــرار دارد.
آســیب پذیری افزایــش ســطح دسترســی در Win32k بــه مهاجــم 
امــکان اجــرای دســتور در حالــت کرنــل را فراهــم می کنــد. در 
ــتم عامل  ــه سیس ــل ب ــی کام ــد دسترس ــم می توان ــه مهاج نتیج
داشــته باشــد و اقداماتــی چــون نصــب برنامــه؛ مشــاهده، 
ــطح  ــا س ــر ب ــاد کارب ــا ایج ــا؛ ی ــذف داده ه ــا ح ــش ی ویرای

ــد. ــام ده ــل را انج ــی کام دسترس
عــاوه بــر وینــدوز، ســایر محصــوالت مایکروســافت از جملــه 
SQL Server ،Visual Studio ، Skype، Microsoft Office و 
ــد. برنامه هــای تحــت وب نیــز وصلــه امنیتــی دریافــت کرده ان

اینتــل بــرای محصــوالت خــود، به روزرســانی های امنیتــی 
منتشــر کــرده اســت کــه برخــی از آنهــا دارای درجــه اهمیــت 
»بــاال« هســتند. درایــور کارت هــای گرافیــک و ســفت افزار 
اینتــل از جملــه ایــن محصــوالت هســتند. بهره بــرداری از اکثــر 
ــی  ــا محل ــی ی ــی فیزیک ــد دسترس ــیب پذیری ها نیازمن ــن  آس ای
اســت، امــا از آنجــا کــه ایــن آســیب پذیری ها در ســطح 
پایین تــر از سیســتم عامل قــرار دارنــد، تشــخیص آن هــا توســط 
ــن اِعمــال به روزرســانی ها  ــروس مشــکل اســت و بنابرای ضدوی

ــود.   ــه می ش توصی
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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 اقتصادی
کتــاب مقدمــه ای بــر نقــش پدافنــد اقتصــادی در اقتصــاد 
مقاومتــی کــه توســط قــرارگاه پدافنــد شــیمیایی ســازمان پدافنــد 
غیرعامــل کشــور گــردآوری شــده اســت در 133 صفحــه و در 2 
فصــل نوشــته شــده اســت. فصــل اول آن متــن ســخنرانی دکتــر 
غامرضــا جالــی در حــوزه جنــگ اقتصــادی اســت کــه در آن 
ــده  ــگ اقتصــادی تشــریح ش ــای جن ــداف و تحلیل ه ــاد، اه ابع
ــد  ــادی می باش ــاع اقتص ــاالت دف ــه مق ــل دوم مجموع ــد. فص ان
ــاع اقصــادی از  ــرای دف ــی ب ــای مبنای ــه راهکاره ــی ب ــه نگاه ک
کشــور، جایــگاه عنصــر فرهنگــی در عملیــات دفــاع اقتصــادی، 
اقصــاد  اباغــی  سیاســت های  در  اقتصــادی  دفــاع  نقــش 
مقاومتــی و بررســی تاریخــی دفــاع اقتصــادی از صــدر اســام تا 

ــت.   ــده اس ــون ش کن
گفــت  می تــوان 
مقــاالت مهمــی در 
ــته  ــه نوش ــن زمنی ای

ــد.  شــده ان
بــه  توجــه  بــا 
مقــام  تأکیــدات 
رهبــری  معظــم 
العالــی(  )مدظلــه 
نــام  همچنیــن   و 
ســال  گــذاری 
ــط  ــر توس ــای اخی ه
ــن  ــا مضامی ــان ب ایش
پیــام  اقتصــادی 
و روشــنی  واضــح 
و  مســئولین  بــه 
ــوص  ــردم در خص م

ــوده  اســت. از ســوی  ــه ب ــن زمین ــزی دشــمن در ای ــه ری برنام
ــت  ــی اهمی ــاد مقاومت ــی اقتص ــت های کل ــاغ سیاس ــر اب دیگ
مصــون ســازی و کاهــش آســیب پذیــری در ایــن حــوزه را دو 
چنــدان کــرده اســت. مبرهــن اســت کــه رویکــرد جدید دشــمن 
در حــوزه اقتصــاد بــا مفاهیــم کاســیک و آکادمیــک اقتصــادی 
تفــاوت چشــمگیری داشــته و بــا توجــه بــه محتــوای انــدک در 
ــد  ــاع و پدافن ــی و راهبردهــای دف ــن مبان ــد ای ــه، تولی ــن زمین ای
در حــوزه اقتصــاد کشــور، مختصــات ژئوپولتیــک، تحلیــل 
ــابقه  ــات و س ــن تجربی ــم و همچنی ــور متخاص ــای کش راهبرده
تهاجــم اقتصــادی در ســایر کشــورها و ... بــه عنــوان یــک عقبــه 
ــرارگاه  ــتا ق ــن راس ــذا در همی ــد. ل ــروری می باش ــی ض محتوائ
پدافنــد اقتصــادی کشــور 
تولیــدات  ادامــه  در 
بــه  اقــدام  خــود، 
ــاب در  ــن کت ــار ای انتش
ــم،  ــد مفاهی ــت تولی جه
و  تعاریــف  مبانــی، 
ــادی  ــگ اقتص ــاد جن ابع
تاریخچــه  همچنیــن  و 
دفــاع اقتصــادی از صــدر 
ــابقه  ــون، س ــام تاکن اس
دفــاع  مدل هــای  و 
اقتصــادی در کشــورهای 
اقتصــــاد  مختلــف، 
ــاع  ــش دف ــی و نق مقاومت
اقتصــادی در آن و مؤلفــه 
هــای فرهنــگ ســازی و 

اســت. نمــوده   ...

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.
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