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ــا و  ــی از تالش ه ــا قدردان ــدی ب ــا پورمحم ــر محمدرض دکت
خدمــات جامعــه پزشــکی و پرســتاری و مســئوالن و کارکنــان 
ــا راه  ــار داشــت: تنه ــتان، اظه ــان اس حــوزه بهداشــت و درم
مقابلــه بــا کرونــا، پیشــگیری از شــیوع بیشــتر آن بــا رعایــت 
ــا  ــا ب ــوع تنه ــن موض ــت و ای ــتی اس ــیوه نامه های بهداش ش

ــر اســت. ــه امکان پذی ــراد جامع ــه اف مشــارکت هم
از  اســتفاده  به ویــژه  بهداشــتی  شــیوه نامه های  رعایــت 
ــی  ــا الزام ــروس کرون ــرای پیشــگیری از شــیوع وی ماســک ب
اســت، نظــارت بــر ایــن موضــوع بایــد بــه صــورت گســترده 
انجــام شــود و در ایــن راســتا می تــوان از ظرفیــت نهادهایــی 
ــروری در  ــای غیرض ــرد. فعالیت ه ــتفاده ک ــیج اس ــد بس مانن
ــاد  ــا ایج ــود؛ ام ــف ش ــدود و متوق ــد مح ــه بای ــطح جامع س
محدودیــت در فعالیت هــای اجتماعــی و اقتصــادی نیــز 
ــورت  ــردم ص ــی م ــت روان ــت و امنی ــاظ معیش ــا لح ــد ب بای
ــاری،  ــز تج ــا و مراک ــد بازاره ــی مانن ــن عموم ــرد. اماک گی
ــت  ــرط رعای ــه ش ــگاه ها ب ــگاه ها و آموزش ــتوران ها، باش رس
در  و  دارنــد  فعالیــت  اجــازه  بهداشــتی  شــیوه نامه های 
ــا  ــت آن ه ــن موضــوع، از فعالی ــه ای ــه ب ــدم توج صــورت ع
جلوگیــری خواهــد شــد. مصوبــه پیشــین ســتاد مقابلــه 
بــا کرونــا مبنــی بــر فعالیــت رســتوران ها، باشــگاه ها و 
آموزشــگاه ها بــا 50 درصــد ظرفیــت همچنــان پابرجــا 
ــئول  ــتگاه های مس ــکاری دس ــا هم ــارت ب ــه نظ ــت، کمیت اس
بایــد بــه صــورت جــدی بــر ایــن مراکــز نظــارت کــرده و در 
ــد.  ــان برخــورد کن ــا متخلف ــون ب ــق قان صــورت تخلــف، طب

ــت  ــوع اس ــا ممن ــا و تفرجگاه ه ــراق در پارک ه ــع و ات تجم
ــی  ــر ایــن موضــوع، ضدعفون و شــهرداری ضمــن نظــارت ب
ســطوح تمــاس ماننــد وســایل بــازی و ورزش را بــه صــورت 
جــدی مــورد توجــه قــرار دهــد. تجمــع و برگــزاری مراســم 
ــت،  ــن ممنوعی ــود ای ــا وج ــت. ب ــوع اس ــتان ها ممن در آرامس
تجمعــات  شــکل گیری  از  نگران کننــده ای  گزارش هــای 
ــن  ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــت، ب ــیده اس ــتان ها رس در آرامس
محســوب  بیمــاری  انتقــال  عوامــل  از  یکــی  تجمع هــا 
می شــوند بایــد بــه صــورت جــدی جلــوی آن گرفتــه شــود. 
ــا اشــاره بــه تصویــب ممنوعیــت اعــزام زوار  وی در ادامــه ب
ــا  ــت: ب ــا، گف ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــن از ســوی س اربعی
ــه  ــزاری هرگون ــی، برگ ــاس کنون ــرایط حس ــه ش ــه ب توج
ــب  ــود موج ــر ش ــع منج ــکل گیری تجم ــه ش ــه ب ــم ک مراس
نگرانــی اســت و بــر ایــن اســاس هیــچ مراســمی در اربعیــن 

ــد. ــد ش ــزار نخواه برگ
ــی  ــگان الزام ــرای هم ــا ب ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــات س تصمیم
ــات ایــن  ــا مصوب اســت و اقدامــات خودســرانه و مخالــف ب
ســتاد از ســوی هــر کســی کــه باشــد مذمــوم و قابــل پیگیــری 
اســت. درخصــوص ممنوعیــت حضــور دانش آمــوزان در 
مــدارس، بــا وجــود ایــن ممنوعیــت شــیوع بیمــاری در ســنین 
ــد  ــان می ده ــه نش ــت ک ــه اس ــش یافت ــال افزای ــر 18 س زی
ــوده اســت.  ــه ب ــر از مدرس ــی غی ــراد از جای ــن اف ــالی ای ابت
پورمحمــدی همچنیــن بــر همــکاری همــه مراکــز درمانــی بــا 

دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز تأکیــد کــرد.
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جلسه کمیته نظارت ستاد استانی مقابله با کرونا

علیــار راســتگو در جلســه کمیتــه نظــارت ســتاد اســتانی مقابله 

ــن وضعیــت شــیوع بیمــاری  ــه آخری ــا اشــاره ب ــا، ب ــا کرون ب

ــی  ــده حاک ــام ش ــی های انج ــت: بررس ــتان گف ــا در اس کرون

ــتی  ــیوه نامه های بهداش ــت ش ــدی رعای ــش 15 درص از کاه

ــته اســت. ــای گذش ــه ماه ه ــتان نســبت ب ــردم اس توســط م

ــان و فوتی هــای  ــه افزایــش مبتالی ــا توجــه ب ــم ب انتظــار داری

بیمــاری کرونــا در اســتان، رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی 

پیــش  از  بیــش  جامعــه،  در  بهداشــتی  شــیوه نامه های  و 

ــد. افزایــش یاب

وی از تشــدید نظــارت بــر رونــد فعالیــت بخش هــای 

مختلــف در جامعــه توســط گروه هــای نظارتــی مشــترک خبــر 

ــک  ــر ی ــاف و ه ــی اصن ــورت بی توجه ــت: در ص داد و گف

ــای  ــت پروتکل ه ــه رعای ــه ب ــف جامع ــای مختل از بخش ه

ــق  ــی، مطاب ــت عموم ــت و امنی ــد بهداش ــتی و تهدی بهداش

ــزارش  ــد. گ ــد ش ــورد خواه ــی برخ ــراد خاط ــا اف ــون ب قان

فعالیــت ایــن گروه هــا بــه صــورت هفتگــی در جلســه کمیتــه 

ــود. ــه می ش ــا ارائ ــا کرون ــه ب ــتانی مقابل ــتاد اس ــارت س نظ

راســتگو بــه آغــاز فصــل ســرما و احتمــال افزایــش مبتالیــان 

بــه بیمــاری کرونــا و آنفلوآنــزا اشــاره کــرد و گفــت: 

ــالمت  ــتی، س ــیوه نامه های بهداش ــت ش ــه رعای ــی ب بی توجه

ــدازد. ــر می ان ــه خط ــراد را ب ــردی اف ــی و ســالمت ف اجتماع

ــوی  ــده از س ــام ش ــی های انج ــاس بررس ــر اس ــزود: ب وی اف

ــای  ــات و دورهمی ه ــز، تجمع ــوم پزشــکی تبری دانشــگاه عل

ــان،  ــار مبتالی ــش آم ــاری و افزای ــدید بیم ــی در تش خانوادگ

ــوع  ــن موض ــه ای ــد ب ــا بای ــی دارد و خانواده ه ــش پررنگ نق

ــد. توجــه کنن

ــیما در  ــدا و س ــرد ص ــی از عملک ــا قدردان ــن ب وی همچنی

ــا  ــه بیمــاری کرون آگاه ســازی هرچــه بیشــتر مــردم نســبت ب

گفــت: ســایر رســانه های اســتان نیــز در ایــن زمینــه فعال تــر 

باشــند. 

ستاد نکوداشت هفته پدافند 
غیرعامل در استان

ــه  ــتاد از هفت ــن س ــه ای ــتین جلس ــی در نخس ــر آقای محمدباق

ــردن  ــنا ک ــرای آش ــی ب ــوان فرصت ــه عن ــل ب ــد غیرعام پدافن

مــردم بــا مقولــه پدافنــد غیرعامــل نــام بــرد و فرهنــگ ســازی 

ــان کــرد. ــن حــوزه بی ــردم را از اهــداف مهــم ای ــن م در بی

ــیوع  ــژه کشــور از لحــاظ ش ــرایط وی ــن تشــریح ش وی ضم

بیمــاری کرونــا گفــت: بایــد ســعی شــود برنامه هــای امســال 

ســمت و ســوی مجــازی و رســانه ای بگیــرد و بیــش از پیــش 

در ایــن فضــا فعالیــت داشــته باشــیم.

ــرقی  ــان ش ــتانداری آذربایج ــل اس ــد غیرعام ــرکل پدافن مدی

برنامــه ریزی هــای الزم بــرای نکوداشــت هفتــه پدافنــد 

غیرعامــل را تشــریح کــرد و گفــت: بــه دلیــل شــیوع بیمــاری 

ــن  ــای ای ــدن برنامه ه ــزار ش ــازی برگ ــا و مج ــر کرون همه گی

اخبار اداره کل پدافند غیرعامل اخبار اداره کل پدافند غیرعامل

ــری از ســال های  ــن و متفاوت ت ــد از شــیوه های نوی ــه بای هفت

گذشــته اســتفاده کــرد تــا در فرهنــگ ســازی پدافنــد غیرعامل 

بیــن مــردم نقــش مؤثرتــری ایفــا کنــد.

اعضــای ســتاد نکوداشــت هفتــه پدافنــد غیرعامــل نیــز 

دیدگاه هــای خــود را درخصــوص برگــزاری برنامه هــای 

ــد. ــان کردن ــه بی ــن هفت ای
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چکیده
بحــث حاضــر بــه منظــور بررســی و ضــرورت اســکان موقــت 
ــد  ــدگاه پدافن ــا دی ــران ب ــوع بح ــس از وق ــدگان پ ــیب دی آس
ــا و  ــی خانمان ه ــراي ب ــرپناه ب ــن س ــتاي تأمی ــل در راس غیرعام
چگونگــی اســکان موقــت آســیب دیدگان پــس از وقــوع بحــران 
می باشــد. در ایــن راســتا دولتمــردان و مجریــان در کشــور غالبــًا 
ــه  ــاز مواج ــاز و غیرانسان س ــوادث انسان س ــیاري از ح ــا بس ب
ــوع  ــل وق ــه دلی ــانه ب ــه و کاش ــت دادن خان ــوند. از دس می ش
جنــگ، زلزلــه و دیگــر بالیــا همــواره در طــول تاریــخ بــه مثابــه 
یــک معضــل اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادي، امنیتــی و سیاســی 
بــوده و بــه گونه هــاي مختلــف خــود را نمایــان ســاخته اســت.

مقدمه
انســان ها از آغــاز آفرینــش تاکنــون همــواره بــا انــواع آســیب ها 

ــت آســیب هاي  ــن باب ــوده و از ای ــان ب ــه گریب ــا دســت ب و بالی
ــچ  ــت. هی ــده اس ــا وارد ش ــه آن ه ــی ب ــی فراوان ــی و مال جان
ــام بــرد کــه از بالیــا  جایــی از ایــن کــره خاکــی را نمی تــوان ن
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــوده باش ــان ب ــون در ام ــوادث گوناگ و ح
جوامــع مختلــف پیوســته بــه دنبــال یافتــن مکان هایــی بــوده  تــا 
ــرل  ــه اي کنت ــه گون ــی از حــوادث را ب ــیب هاي ناش ــد آس بتوانن
نمــوده یــا بــه حداقــل رســانند و در واقــع حــوادث و بحران هــا 
ــته  ــه دو دس ــا ب ــق بحران ه ــن تحقی ــد. در ای ــت نماین را مدیری

ــوند. ــیم می ش تقس
آتشفشــان،  زلزلــه،  ســیل،  ماننــد  طبیعــی  بحران هــاي   )1
طوفان هــاي ســهمگین، بهمــن، گردبــاد، رعــد و بــرق و ... 
ــا  ــر دنی ــی در سراس ــوادث طبیع ــته ح ــه گذش ــی دو ده ــه ط ک
منجــر بــه مــرگ حداقــل 3 میلیــون نفــر شــده، 800 میلیــون نفــر 

ــد. ــیب دیده ان ــوي آس ــه نح ــز ب ــر نی ــان دیگ انس
ــاخته  ــاي س ــی بحران ه ــه نوع ــا ب ــی ی ــاي غیرطبیع 2( بحران ه
دســت بشــر ماننــد جنــگ )طــی جنــگ جهانــی دوم بیــش از 40 
میلیــون نفــر جــان خــود را از دســت دادنــد.(، بحران هاي ناشــی 
ــیمیایی،  ــع ش ــار صنای ــی، انفج ــاي سیاس ــاوري، بحران ه از فن
ــرد.  ــام ب ــوان ن ــره را می ت ــوزي ها و غی ــوا، آتش س ــی ه آلودگ
ــاي  ــل وجــود ویژگی ه ــه دلی ــخ ب ــول تاری ــران در ط کشــور ای
ــع  ــی، مناب ــی، مذهب ــی، فرهنگ جغرافیایــی، اقتصــادي، سیاس
طبیعــی و غیــره همــواره درمعــرض بحران هــاي طبیعــی و 
غیرطبیعــی فراوانــی قرارگرفتــه و بــه تبــع آن خســارات زیــادي 
ــی را  ــدات فراوان ــز تهدی ــده نی ــت و در آین ــده اس ــل ش تحمی
پیــش روي خــود دارد. بــا توجــه بــه ایــن امــر، لــزوم توجــه بــه 
جایــگاه پدافنــد غیرعامــل جهــت مقابلــه بــا تهدیــدات و کنتــرل 

بحــران از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. یکــی از تهدیــدات 
پیــش روي مــا را می تــوان جنــگ نامیــد، پــس از وقــوع جنــگ 
ــیب  ــت آس ــکان موق ــی اس ــهروندان و چگونگ ــی ش بی خانمان
دیــدگان از جملــه معضــالت برنامه ریــزي در مدیریــت و 
ــور  ــان در کش ــردان و مجری ــه دولتم ــت ک ــران اس ــرل بح کنت
ــاز و  ــاي انسان س ــوادث و بالی ــیاري از ح ــب بس ــران، متعاق ای
ــه  ــا آن مواجــه می شــوند. از دســت دادن خان ــر انسان ســاز ب غی
و کاشــانه بــه دلیــل وقــوع جنــگ همــواره در طــول تاریــخ بــه 
ــی و  ــک معضــل اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادي، امنیت ــه ی مثاب
سیاســی بــه گونه هــاي مختلــف خــود را نمایــان ســاخته اســت، 
بــه طــوري کــه اغلــب مــردم بــه دلیــل تــرس، ناامنــی و عــدم 
ــوع  ــس از وق ــن ســکونتگاه هاي مناســب پ ــزي در تأمی برنامه ری
ــه تــرک اجبــاري زیســتگاه هاي ویــران  بحــران جنــگ، اقــدام ب
ــت، در  ــا در صــورت احســاس امنی ــد و ی شــده خــود می نماین
ــاکن  ــود س ــده خ ــیب دی ــکن آس ــا و مس ــان خرابه ه ــار هم کن

می شــوند.

ضرورت و اهمیت موضوع
بررســی نشــان می دهــد کــه معنــاي عمومــی ســرپناه و 
ــت و  ــی« اس ــل زندگ ــط »مح ــر از فق ــت فرات ــکونتگاه موق س
مفاهیمــی از قبیــل موضوع هــاي معیشــتی، آرامــش خاطــر، 
ــر  ــداوم زندگــی را در ب ــی و جســمی، امنیــت و ت ــی روان راحت
می گیــرد. بایــد دانســت کــه مــردم پــس از ســانحه بی خانمــان  
ــا اســت  ــه آن معن ــن ب ــط »بی ســاختمان«. ای ــه فق می شــوند و ن
ــه  ــتی و اندوخت ــانحه، هس ــک س ــوع ی ــر وق ــوار در اث ــه خان ک
ــده  ــود ش ــاره ناب ــه یک ب ــود را ب ــالیان خ ــوي س ــادي و معن م
می یابــد. بنابرایــن ســرپناه و اســکان موقــت بــه عنــوان فضایــی 
ــی  ــر و بازتوان ــان خاط ــت، اطمین ــش، امنی ــاد آرام ــراي ایج ب
روانــی و روحــی فــرد آســیب دیــده بایــد مــورد توجــه جــدي 

ــرد. ــرار گی ق

اسکان پس از بحران
ــر عوامــل  ــه تنهــا ســرپناه انســان در براب مســکن در حقیقــت ن
جــوي و محافــظ او در برابــر هجــوم )انســان و حیوانــات 
وحشــی( اســت، بلکــه مــآوا یــا محــل آرامش و ســکناي اوســت 
ــذار  ــاي اثرگ ــود داراي جنبه ه ــی خ ــرد فیزیک ــراي عملک و ف
روحــی و عاطفــی فراوانــی اســت. بــا وقــوع بالیــاي طبیعــی و 
غیرطبیعــی ماننــد جنــگ، زلزلــه و ســیل کــه منجــر بــه تخریــب 
ــی  ــی زندگ ــط پیرامون ــی محی ــور کل ــه ط ــه و ب ــی خان و ویران
ــکل  ــار مش ــف دچ ــاي مختل ــخص از جنبه ه ــود، ش ــرد می ش ف
ــرپناه و  ــت دادن س ــکالت از دس ــن مش ــی از ای ــردد. یک می گ
ــت دادن  ــد. از دس ــن می باش ــرپناه جایگزی ــه س ــوري ب ــاز ف نی

مقاالت علمیمقاالت علمی

ضرورت اسکان موقت با دیدگاه پدافند غیرعامل

تهیه و تنظیم: حمید غفارلو )کارشناس حفاظت و امنیت(- رضا خوش روا )کارشناس امریه اداره کل پدافند غیرعامل(

منبع: 

1. رشیفی رسایی، حمیدرضا؛ زارع ثانی شیرین، رضورت اسکان موقت پس از بحران جنگ با دیدگاه پدافند غیرعامل، دانشگاه 

جامع امام حسین )ع(، 1392



9

ماهنامه اداره کل پدافند غیر عامل
شماره 49/ مهر ماه 1399

ماهنامه اداره کل پدافند غیر عامل

10

شماره 49/ مهر ماه 1399
ــد،  ــروز می کن ــه ب ــتین مشــکالتی اســت ک ــزء نخس ــرپناه ج س
ــی  ــت مکان ــران شــده دیگــر قابلی ــه وی ــه خان ــگاه ک ــن ن ــا ای ب
بــراي اســکان دادن و محافظــت از شــخص و خانــواده را نــدارد.
از ایــن رو رفــع مســئله بی خانمانــی و چگونگــی اســکان 
ــل  ــه در مراح ــت ک ــزرگ اس ــکالت ب ــدگان از مش ــیب دی آس
ــی  ــت باالی ــگ از اهمی ــوع جن ــس از وق ــی پ ــه و رویاروی مقابل
ــوع،  ــه ن ــا توجــه ب ــد ب ــن راســتا بای برخــوردار می باشــد، در ای
ــه آن پاســخ  شــدت، زمــان و مــکان وقــوع بحــران و ســانحه ب
داد. لــذا وجــود ســرپناه بــه عنــوان امــري ضــروري بــراي تأمیــن 
ــوار  ــرایط دش ــایش در ش ــش و آس ــه آرام ــتیابی ب ــت و دس امنی
پــس از بحــران الزم اســت و بایــد بــا برنامــه ریــزي و مدیریــت 

ــل گــردد. ــه فرصــت تبدی ــد ب ــن تهدی ــح ای صحی

مراحل سرپناه پس از وقوع بحران
ــان  ــران )از زم ــوع بح ــد از وق ــکونتگاه بع ــرپناه و س ــن س تأمی
وقــوع بحــران تــا رســیدن بــه شــرایط عــادي( بــه ســه مرحلــه 

ــود: ــیم می ش تقس
الــف( اســکان اضطــراري    ب( اســکان موقــت    ج( اســکان 

دائــم

- اسکان اضطراري: 
ــه  ــد ب ــه دور از تهدی ــن و ب ــی ام ــراري در محل ــکان اضط اس
ــا می گــردد. مــدت زمــان  ــا غیرمتمرکــز برپ صــورت متمرکــز ی
ــه  ــوالً ب ــت و معم ــاه اس ــر از 1/5 م ــکان کمت ــوع اس ــن ن ای
ــی،  ــاي دولت ــا از بناه ــت می باشــد و ی ــاي موق صــورت چادره
ــد مــدارس، مســاجد،  ــل ســکونت مانن عمومــی و شــخصی قاب
اســتادیوم هاي ورزشــی، ادارات، مراکــز نظامــی و غیــره ... 

ــود. ــتفاده نم ــوان اس می ت

- اسکان موقت:
از کلیــه  مفهــوم اســکان موقــت را می تــوان مجموعــه اي 
فعالیت هــا، اعــم ازجمــع آوري و شناســایی افــراد آســیب 
دیــده و بی خانمــان، نقــل و انتقــال افــراد بــه ســرپناه ها و 
ایجــاد شــرایط زندگــی امــن، ایمــن، بهداشــتی، داراي آرامــش تا 
زمــان بازگشــت آن هــا بــه زیســتگاه هاي اولیه شــان دانســت. در 
ایــن راســتا پــس از تأمیــن ســرپناه اضطــراري برنامــه بازســازي 
مناطــق آســیب دیــده و مــورد تهدیــد آغــاز می گــردد و بــه دلیــل 
ــا ایجــاد ســرپناه  ــن ســرپناه اضطــراري ت ــه تأمی اینکــه از مرحل
ــه زندگــی در  ــادي الزم اســت و ادام ــان زی دائمــی معمــوالً زم
ــرداري از امنیــت، آرامــش  ــه منظــور بهره ب ســرپناه اضطــراري ب
و معیشــت بــه ویــژه در مناطــق بــا شــرایط آب و هوایــی 
نامناســب مشــکالتی در بــردارد. معمــوالً ســایت اســکان موقــت 
ــی و  ــی طراح ــکونی و اردوگاه ــهرک هاي مس ــورت ش ــه ص ب

ــت،  ــا دق ــد ب ــا بای ــن اردوگاه ه ــی ای ــود. مکان یاب ــرا می ش اج
مطالعــه، بررســی کامــل و رعایــت مالحظــات پدافنــد غیرعامــل 
ــتفاده از  ــا اس ــکان ب ــوع اس ــن ن ــوالً ای ــردد. معم ــاب گ انتخ
ــه  ــعه یافت ــاي توس ــل کانکس ه ــاخته از قبی ــش س ــاي پی خانه ه
ــی ایجــاد می شــود. مــدت  ــح و ســازه هاي صنعت و دیگــر مصال
زمــان اســکان موقــت در ایــن تحقیــق بــر حســب شــرایط، نــوع 
و شــدت بحــران و امکانــات بــا توجــه بــه تکنولــوژي و صنعتــی 
ــش  ــم پی ــال و نی ــک س ــا ی ــر ت ــازي، حداکث ــدن ساختمان س ش

ــود. ــی می ش بین

- اسکان دائم:
مرحلــه اســکان دائــم را مرحلــه بازگشــت به شــرایط عــادي پس 
از وقــوع ســانحه می گوینــد کــه در آن بــا اتمــام زمان بازســازي، 
ــدار  ایجــاد زیرســاخت ها و ســاخت واحدهــاي ســاختمانی پای
و مقــاوم، کــه ایــن امــر موجــب تــرک ســکونتگاه هاي موقــت 

و اقامــت در واحدهــاي مســکونی مانــدگار و دائمــی می شــود.

مبانی نظري معماري در پدافند غیرعامل
معمــاري و شهرســازي بــه عنــوان یــک واســطه، قــدرت دفاعــی 
را بــاال می بــرد و در ارضــاي نیــاز بــه امنیــت در سلســله 
ــاي  ــث بق ــته و باع ــت داش ــر مثب ــو اث ــاي مازل ــب پل ه مرات
انســان و تــداوم زندگــی می گــردد. تدابیــر پدافنــد غیرعامــل در 
معمــاري و شهرســازي می توانــد عــالوه بــر کاهــش خســارات 
کاهــش  جهــت  غیرطبیعــی،  و  انسان ســاز  تهدیدهــاي  و 
ــز  ــی نی ــوانح طبیع ــرات و س ــواع خط ــر ان ــري در براب خطرپذی
ــراي  ــل ب ــر عام ــد غی ــق طراحــی پدافن ــع شــود. تلفی ــد واق مفی
مقابلــه بــا خطــرات طبیعــی ماننــد زلزلــه عــالوه بــر تهدیدهــاي 
انســان ســاز در زمــان صلــح و جنــگ، باعــث »پایــداري« طــرح 

دفاعــی می گــردد.
در کتــاب الزامــات معمارانــه در دفــاع غیرعامــل پایــدار، 
مراحــل تهاجــم دشــمن شــامل شناســایی، حضــور، بازشناســی، 
نشــانه روي، ایــراد خســارت و فــرار اســت. بکارگیــري هــر یــک 
ــه  ــل ب ــد غیرعام ــی پدافن ــل در طراح ــات و عوام ــن الزام از ای
نوبــه خــود در یــک یــا چنــد مرحلــه از مراحــل تهاجــم دشــمن 
ــاکام  ــه هــدف ن ــل ایجــاد کــرده و دشــمن را از دســتیابی ب خل
خواهــد گذاشــت. الزامــات معمــاري طبــق گروه هــاي خاصــی 

ــد از: ــا عبارتت ــن گروه ه ــه ای ــده ک ــدي ش طبقه بن
ــع،  ــتقرار، موان ــش اس ــی و آرای ــامل مکان یاب ــزي؛ ش - برنامه ری

ــرداري ــاخت و بهره ب ــت س ــی و مدیری پراکندگ
- اغتشاش در دید دشمن؛ شامل ضد مراقبت

- دید دشمن؛ شامل استتار، اختفاء و فریب
- طراحــی؛ شــامل معمــاري داخلــی، فضاهــاي چنــد عملکردي، 

ــري،  ــی و اضطــراري، مرمت پذی ــاي معمول ورودي و خروجی ه
نمــاي داخلــی و خارجــی ســاختمان

و  تأسیســات  زیرســاخت،  شــبکه هاي  شــامل  ســاخت؛   -
و خصوصــی،  عمومــی  پناهگاه هــاي  ایجــاد  اســتحکامات، 

ایجــاد شــبکه هاي ارتباطــی زیــر زمینــی.

اصــول و رهنمودهــاي طراحــی و تجهیــزات فضــاي بــاز 
زیســتی: مجتمع هــاي 

اصل اول: محافظت سلسله مراتبی
اصــل محافظــت سلســله مراتبــی بــه معنــاي درجــات متفــاوت 
ــت.  ــه اس ــک مجموع ــف ی ــاي مختل ــري بخش ه ــیب پذی آس
ــک ســانحه  ــر ی ــه در براب ــی ک ــن اصــل جــزء فضاهای ــق ای طب
داراي بیشــترین آســیب پذیــري هســتند بایــد از باالتریــن ســطح 
ــوردار  ــران برخ ــرایط بح ــا ش ــر ب ــه مؤث ــت مواج ــی جه آمادگ
ــیب  ــدت آس ــوان ش ــل می ت ــن اص ــق ای ــن طب ــند. همچنی باش
ــح  ــان صحی ــا چیدم ــزات را ب ــا و تجهی ــراد، فضاه ــري اف پذی
ــاختمانی،  ــاي س ــن بلوک ه ــه بی ــش فاصل ــا، افزای ــوده و فض ت
یکنواخــت نمــودن شــعاع دسترســی از تــوده بــه فضــا و 
ــده خســارات در  ــا مهــار کــردن عوامــل تشــدید کنن باالخــره ب

ــش داد. ــادي کاه ــدود زی ــا ح ــات ت ــطح جزئی س

اصل دوم: پوشش سراسري
ــز  ــن و نی ــاط ام ــتقرار در نق ــرعت اس ــت س ــل اهمی ــن اص ای
ــه آســیب ها  ــات امــداد و نجــات و مهــار دامن ســرعت در عملی

ــد. ــرار می ده ــد ق ــورد تأکی را م

اصل سوم: محافظت پویا
ــی  ــه ویژگ ــک س ــه کم ــه ب ــت ک ــر آن اس ــل بیانگ ــن اص ای
ــط  ــی در محی ــی، عناصــر حفاظت ــوع و کارای ــري، تن انعطاف پذی
ــی  ــوع طراح ــکل هاي متن ــه ش ــته و ب ــی پیوس ــه صورت ــد ب بای
ــر  ــه ه ــود ک ــب می ش ــري موج ــاف پذی ــی انعط ــوند. ویژگ ش
یــک از اجــزا و عناصــر محیــط از قابلیــت ارائــه عملکردهایــی 
فراتــر از عملکــرد معمــول خویــش باشــند کــه از دیــدگاه پدافند 
ــی در  ــی و حمایت ــاي حفاظت ــت عملکرده ــن قابلی ــل ای غیرعام
برابــر شــرایط بحرانــی اســت. ویژگــی تنــوع بیانگــر لــزوم تعــدد 
ــداوم عملکــرد  ــه منظــور حفــظ ت ــط ب ــی محی در عناصــر حیات
آن هــا بــه ویــژه در شــرایط اضطــراري اســت کــه موجب تســریع 
در مهــار دامنــه صدمــات ناشــی از رخداد ســانحه اســت. ویژگی 
کارایــی حاکــی از آن اســت کــه ضــرورت وجــودي هــر عنصري 
در طــرح و ترکیــب محیــط تابــع توانایــی تأمیــن عملکردهــاي 
ــرد  ــدادي عملک ــب تع ــا ترکی ــه ب ــار از آن اســت ک ــورد انتظ م
ــت  ــا دس ــري از عملکرده ــطح عالی ت ــه س ــوان ب ــاده می ت س

یافــت.

اصل چهارم: اصل خودکفایی نسبی
ــه  ــادر ب ــه ق ــد مجموع ــرایط بحــران بای ــن ش ــرض بدتری ــا ف ب
تأمیــن حیاتی تریــن نیازهــاي آســیب دیــدگان در شــرایط 
اندکــی قبــل و بالفاصلــه پــس از وقــوع ســانحه و بحــران باشــد. 
ــه  ــر، مقابل ــالم خط ــوان از اع ــا می ت ــن نیازه ــن ای از مهم تری
بــا آتــش، فوریت هــاي پزشــکی، سیســتم هاي جایگزیــن و 

ــرد. ــام ب ــراري ن ــکان اضط ــت اس ــات ضــروري جه امکان

اصل پنجم: کمترین آسیب پذیري
ــط و  ــر محی ــی عناص ــت در جانمای ــزوم دق ــر ل ــل ب ــن اص ای
اســتفاده هوشــمندانه از امکانــات طراحــی جهــت کاهــش 

ــت. ــار اس ــداد انفج ــی از رخ ــی از ناش ــات ناش صدم

نقش عوامل دفاعی در شهرسازي
مســئله دفــاع و امنیــت از دیربــاز در طراحــی مجتمع هــاي 
ــرار  ــژه اي ق ــه وی ــورد توج ــر م ــکونتگاه هاي بش ــتی و س زیس
ــاي  ــر، در بن ــرون اخی ــا ق ــتان ت ــت. از دوران باس ــته اس داش
شــهرها توجــه جــدي بــه عامــل پدافنــدي و جنبه هــاي نظامــی 
ــاد  ــل ی ــر عوام ــم تأثی ــب بازگردی ــه عق ــر چــه ب داشــته اند و ه
شــده را در شــکل، ســاخت، بافــت و شــبکه ارتباطــی آن بیشــتر 
ــر  ــن مظاه ــاهد هســتیم. بارزتری ــه اي چشــمگیرتر ش ــه گون و ب
ــر  ــالوه ب ــهرها ع ــی در ش ــی و نظام ــائل دفاع ــه مس ــه ب توج
ــه  ــدق ک ــارو و خن ــرج، ب ــا، ب ــا، حصاره ــا، رباط ه ــاي قلعه ه بن
ــترکی  ــدي مش ــتحکام پدافن ــده اند، اس ــر ش ــهر جلوه گ دور ش
ــر  ــالوه ب ــت. ع ــوده اس ــی ب ــدهاي دفاع ــا و س ــد دیواره مانن
ــر راه  ــر س ــه ب ــی ک ــور و مناطق ــاي کش ــا در مرزه آن دولت ه
ــت  ــد اهمی ــردي واج ــر راهب ــت و از نظ ــرار داش ــن ق مهاجمی
ــه  ــد ک ــی می پرداختن ــاي دفاع ــاد قلعه ه ــه ایج ــود، ب ــژه اي ب وی
بــه عنــوان پــادگان نقــش اساســی آن هــا جلوگیــري از پیشــروي 
دشــمن در داخــل کشــور بــود. در ایــن رابطــه توجــه بــه ابعــاد، 
ــوع  ــی، ن ــش نظام ــی، آرای ــازماندهی فضای ــرم، س ــبات، ف تناس
مصالــح مصرفــی، نــور، رنــگ، بافــت و ... در راســتاي اهــداف 
ــاران در  ــوده و معم ــت ب ــز اهمی ــیار حائ ــل بس ــد غیرعام پدافن
ــند.  ــول می باش ــن اص ــت ای ــه رعای ــف ب ــی موظ ــان طراح زم
ــه اشــکال مختلــف  ــل و تهدیدهــا ب ــن عوام ــه اینکــه ای نظــر ب
و روش هــاي نویــن همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت لــذا 
در عصــر حاضــر نیــز توجــه بــه بعــد دفاعــی شــهرها و مناطــق 
مســکونی بــا اســتفاده از بهتریــن وســایل و مناســب ترین 

ــت. ــروري اس ــی ض ــرفته کنون ــیوه هاي پیش ش

مقاالت علمیمقاالت علمی



1112

شماره 49/ مهر ماه 1399
ماهنامه اداره کل پدافند غیر عامل

چکیده 
ــتفاده از  ــارت اس ــش مه ــی نق ــدف بررس ــا ه ــب ب ــن مطل ای
ــروس  ــر از وی ــازمان در دوران متأث ــی س ــر اثربخش ــاوری ب فن
ــیوع  ــواره ش ــخ هم ــول تاری ــن شــده اســت. در ط ــا تدوی کرون
ــن )430 ق.م(  ــون در آت ــیوع طاع ــی، از ش ــای عفون بیماری ه
ــد 19  ــا کووی ــود ت ــر ب ــی فراگی ــاری عفون ــتین بیم ــه نخس ک
ــت،  ــی اس ــعت جهان ــر در وس ــاری فراگی ــن بیم ــه جدیدتری ک
خســارت های جبــران ناپذیــری بــر انســان و حیــات اجتماعــی 
ــًا اثربخشــی ســازمان در  و اقتصــادی او وارد شــده اســت. الزام
حــوزه هــای کســب و کار، تولیــد، بازاریابــی و فــروش بــا توجه 
ــد. ــش می یاب ــات افزای ــاوری اطالع ــح از فن ــتفاده صحی ــه اس ب
نقــش فنــاوری اطالعــات از طریــق دو بعــد مهــارت و تجربــه، 

ــد  ــود و می توان ــد ب ــازمان خواه ــی س ــاد اثربخش ــی از ابع یک
در دوران بحــران کرونــا ویــروس راه گشــای رکــود اقتصــادی و 

ــق کســب کار باشــد. ــت رون اف

واژه هــای کلیــدی: فنــاوری اطالعــات )IT( ، شــبکه ها، ســخت 
افــزار و نرم افــزار، مهــارت و تجربــه، تولیــد کاالهــا و خدمــات، 

کیفیــت، ســازگاری، اثربخشــی ســازمان، کســب و کار.

ــیاری از  ــه بس ــا ک ــروس کرون ــود وی ــل وج ــه دلی ــروزه ب ام
فعالیت  هــای اقتصــادی را طبــق دســتورالعمل های ســازمان 
ــک  ــاهد ی ــان ش ــت، جه ــرده اس ــدود ک ــی مح ــت جهان بهداش
ــاوری اســت. انجــام  ــتفاده از فن ــارت اس ــاری در مه ــر اجب تغیی
از  بازاریابــی  فعالیت هــای تجــاری و صنعتــی و همچنیــن 

نقش »فناوری« در مقابله با بحران ویروس کرونا

تهیه و تنظیم: علیرضا پویافر )کارشناس فناوری اطالعات شهرداری صوفیان(
منابع: 

- مجله انفورماتیک سالمت و زیست پزشکی - دوره ۶، شامره ۴

https://nbic.ir - پرتال مرکز راهربدی فناوری های همگرا -

- اهمیت توسعه فناوری و نوآوری در دوران کرونا و پساکرونا – خربگزاری ایرنا

- Role of technology in fighting the Coronavirus pandemic - https://content.techgig.com

- 8 ways entrepreneurs are fighting COVID- 19  https://www.weforum.org

ــه  ــد و ب ــش می ده ــی را افزای ــه اجتماع ــاوری، فاصل ــق فن طری
ــه و  ــن هزین ــا کمتری ــا ب ــد ت ــکان را می ده ــن ام ــرکت ها ای ش
ارتبــاط فیزیکــی، میــزان کارایــی مفیــد و مؤثــر بیشــتری داشــته 

ــند. باش
ــن  ــا تأمی ــاط ب ــراری ارتب ــتفاده از برق ــا اس ــن ب ــاوری همچنی فن
ــه عملیــات تجــاری  کننــدگان و مشــتریان و نیــروی فــروش، ب
کمــک می کنــد و نیــز دسترســی ســریع بــه منابــع و اطالعــات 
ــه  ــادر ب ــر ق ــرکت ها بهت ــن ش ــد، بنابرای ــم می کن ــم فراه را ه

ــه معامــالت مناســب هســتند. ارائ
ــه کاهــش قیمــت کاالهــا  ــرای دســتیابی ب ــاوری وســیله ای ب فن
و خدمــات بــدون کاهــش کیفیــت آن هــا خواهــد شــد و 
ــه  ــی ک ــادی و مال ــای اقتص ــا چالش ه ــد ب ــازمان ها می توانن س

ویــروس کرونــا می توانــد ایجــاد کنــد و مشــکالت ارتباطــی و 
ــه اشــکال مختلــف آن در داخــل و خــارج،  انتقــال اطالعــات ب
ــد  ــد و مفی ــرای بدســت آوردن اطالعــات جدی ــد، ب ــه کنن مقابل
ــد. ــاال دارن ــای ب ــتگی ها و مهارت ه ــتفاده از شایس ــه اس ــاز ب نی
اقدامــات  فناوری هــای مــدرن محدودیت هــا و  بعــالوه در 
از  بســیاری  دولت هــای  توســط  شــده  اعمــال  پیشــگیرانه 
ــر  ــزرگ را ب ــک و ب ــرکت های کوچ ــازمان ها و ش ــورها، س کش
آن داشــته تــا گزینــه دورکاری را در نظــر بگیرنــد و عــالوه بــر 
جســتجوی گزینه هــای احتمالــی بــرای پیگیــری کار، از فنــاوری 

ــد. ــره خــود اســتفاده کنن ــرای انجــام کارهــای روزم ب
ایــن تغییــر ناگهانــی در رونــد فعالیت هــای اجتماعــی و کســب 
ــاد  ــت ایج ــن اس ــروس ممک ــا وی ــران کرون ــر بح و کار در اث
اضطــراب و عــدم اطمینــان کنــد، امــا مهــارت اســتفاده از فناوری 
ــا شــرایط فعلــی اســت.  راه حلــی ایــده آل بــرای کنــار آمــدن ب
در حــال حاضــر ابزارهــا و نــرم افزارهــای بســیاری در دســترس 
ــادر  ــا را ق ــد و آن ه ــتیبانی می کنن ــه از شــرکت ها پش ــتند ک هس
می ســازند تــا تــداوم کار خــود را حفــظ کننــد. تجــارت بــه ویژه 
ــتراک  ــه اش ــای ب ــی، فناوری ه ــای ویدئوی ــق کنفرانس ه از طری
ــتم های  ــی، سیس ــذب الکترونیک ــای ج ــا، ابزاره ــذاری داده ه گ
مدیریتــی و رویدادهــای مجــازی بــرای بســیاری از شــرکت ها و 
ــری دارد.  ــا، پیچیدگــی کمت ــان آن ه ســازمان ها خصوصــًا کارکن
همچنیــن ســالمت الکترونیکــی نیــز بــا اســتفاده صحیــح و مؤثــر 
ــز  ــی نی ــر اســت. ســازمان بهداشــت جهان ــاوری امکان پذی از فن
ســالمت الکترونیکــی را بــه عنــوان » اســتفاده مقــرون بــه صرفــه 
و امــن از فناوری هــای اطالعاتــی و ارتباطاتــی بــرای پشــتیبانی 
ــرده  ــف ک ــالمت تعری ــا س ــط ب ــای مرتب ــالمت و زمینه ه از س
کــه شــامل »خدمــات مراقبــت ســالمت، نظــارت بــر ســالمت، 
ادبیــات ســالمت، آمــوزش، دانــش و تحقیــق ســالمت اســت«. 
ــار در ســال 1999  اصطــالح »ســالمت الکترونیــک« نخســتین ب
در ســطح آکادمیــک مطــرح شــد. تــا پیــش از آن، ایــن مفهــوم 
ــا هــر چیــزی کــه  در بخــش صنعــت و بازاریابــی در ارتبــاط ب
ــی  ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــود، م ــه و پزشــکی ب ــا رایان ــط ب مرتب
گرفــت. ایزنبــاخ )2001( در مقالــه »ســالمت الکترونیکــی 
چیســت؟« ایــن مفهــوم را بــه عنــوان زمینــه در حــال ظهــوری 
میــان انفورماتیــک پزشــکی، ســالمت عمومــی و کســب و 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــات و اطالع ــه خدم ــه ب ــرده ک ــف ک کار تعری
ــا آن  ــط ب ــای مرتب ــت و فناوری ه ــق اینترن ــه از طری ســالمت ک

ــاره دارد. ــود، اش ــر می ش ــا بهت ــود ی ــه می ش ارائ
ــا، شــالوده حرکــت  در شــرایطی کــه همه گیــری ویــروس کرون
ــار  ــان را دچ ــی جه ــای اقتصــادی و صنعت ــتمرار فعالیت ه و اس

مقاالت علمیمقاالت علمی
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اختــالل می نمایــد، آینــده پیــش رو در مواجهــه بــا ایــن بحــران 
ــر  ــد مســیری میان ب ــه بتوان ــزاری ک ــد. اب ــه نظــر می آی ــم  ب مبه
بــرای عبــور از ایــن شــرایط فراهــم آورده و تصویــری روشــن 
ــرای  ــده و خواســتنی ب ــرار دهــد، غنیمتــی ارزن ــا ق فــراروی م

تمامــی کشــورها اســت.
توســعه فنــاوری و افزایــش مهــارت اســتفاده صحیــح و مؤثر از 
آن، الزامــی کلیــدی بــرای کشــورها در راســتای توســعه و گذار 
بــه اقتصــاد دانــش بنیــان اســت. اهمیــت فنــاوری و نــوآوری 
ــا  ــعه یافته آن ه ــورهای توس ــر کش ــه اکث ــت ک ــدی اس ــه ح ب
را از اولویــت اصلــی ســرمایه گذاری های خــود می داننــد. 
ــد آن  ــا و تهدی ــر کرون ــروس همه گی ــور وی ــا ظه ــروزه ب ام
بــرای ســالمت و اقتصــاد و حیــات جهــان، نــوآوری بــه الزامــی 
ــد  ــای جدی ــق فرصت ه ــی و خل ــرایط فعل ــت ش ــرای مدیری ب

بــدل شــده اســت.
ــرفته ترین  ــای پیش ــران مرزه ــن بح ــترده ای ــاد گس ــه ابع گرچ
ــرده  ــح ک ــز فت ــوآوری را نی ــاوری و ن ــوزه فن ــورها در ح کش
ــه  ــان ب ــورهای جه ــر کش ــرای اکث ــددی را ب ــالت متع و معض
وجــود آورده اســت ولــی کشــورهایی کــه در روزهــای پیشــین 
ــاک  ــر خ ــادا ب ــای مب ــر روزه ــود در براب ــت از خ ــرای صیان ب
مناســب تری  وضعیــت  اکنــون  رســانده اند،  آب  نــوآوری 
دارنــد. نــوآوری در ایــن فضــا بــه مثابــه میــوه ای اســت کــه در 
ــا  ــا ســالمت، مقاومت ه ــی از اقتصــاد ت ــون زندگ ــاد گوناگ ابع
ــه  ــز ب ــورهای مجه ــرای کش ــری را ب ــای بیش ت و مصونیت ه
توانمنــدی توســعه فنــاوری و نــوآوری بــه ارمغــان آورده 

اســت.
همــواره عواملــی هســتند کــه باعــث رشــد پارامتــری در کســب 
ــع  ــد در مواق ــوند و می توانن ــره وری می ش ــش به و کار و افزای
بحرانــی همچــون بحــران کرونــا ویــروس، چاره ســاز باشــند و 
از طرفــی می تــوان عواملــی را بــه صــورت مجــزا یــا وابســته 
ــل  ــث ح ــتقیم باع ــور مس ــه ط ــت ب ــن اس ــه ممک ــت ک یاف
ــزور عمــل کــرده و  ــوان کاتالی ــه عن ــی ب مشــکالت نشــوند ول
ســرعت حــل مشــکالت و برداشــتن موانــع را تغییــر می دهنــد.
بهتریــن رویکــرد بــرای افزایــش بهــره وری در شــرایط بحرانی، 
یــک رویکــرد ســه شــاخه ای مبتنــی بــر تــاب آوری و ترکیبــی 
ــذب(  ــت )ج ــاوری، انباش ــای فن ــر »نوآوری ه ــه ب ــت ک اس

ــد. ــز می نمای ــرمایه گذاری« تمرک ــرمایه و س س
تــاب آوری بــه کســب وکارها کمــک می کنــد کــه در هــر 
ــاب آوری  ــد. ت ــه فعالیــت خــود ادامــه دهن ــد ب شــرایطی بتوانن
ــر  ــت در براب ــی مقاوم ــی توانای ــه معن ــرکتی ب ــوم ش در مفه
ــب  ــاب آوری در کس ــت. ت ــا اس ــک فاکتوره ــا و ریس بحران ه

ــارت اســت از توانایی هــای ســاختاری و سیســتمی  ــا عب  وکاره
ــه  ــرای مقابل ــت الزم ب ــرکت ها ظرفی ــود ش ــث می ش ــه باع ک
ــرای  ــی ب ــاب آوری قابلیت های ــند. ت ــته باش ــا را داش ــا بحران ه ب
ــود  ــا وج ــد ب ــه بتوانن ــی آورد ک ــود م ــا به وج ــب  وکاره کس
ــت  ــیر بازگش ــه داده و در مس ــا ادام ــه بق ــوب ب ــرایط نامطل ش
و رشــد قــرار گیرنــد. ظرفیــت تــاب آوری بــه بقــای بلندمــدت 

ــد. ــک می کن ــرکت کم ش
ــت  ــود آورده اس ــور به وج ــرایطی را در کش ــا ش ــی کرون پاندم
کــه بیشــتر کســب  وکارهــا در زمــان حــال بــه بقــا می اندیشــند 
و پایــان بحــران نیــز لزومــًا بــه معنــی بازگشــت بــه دوره ماقبــل 
بحــران نیســت. لــذا کارآفرینــان و مدیــران ارشــد بــرای کاهــش 
ــای  ــری از فرصت ه ــا و بهره گی ــکان بق ــش ام ــا و افزای تهدیده
ــاز  ــاب آوری نی ــتراتژی های ت ــه اس ــاکرونا ب ــی در دوره پس آت
دارنــد. یعنــی کســب  وکارهــا بــرای بقــا )تــاب آوری( بایســتی 
ــر  ــند. ب ــته باش ــردن( داش ــل ک ــتراتژیک عم ــری )اس کالن نگ
برتــر جهــان و  اســاس تجــارب شــرکت های مشــاوره ای 
ــاب آوری در  ــتراتژی های ت ــاد اس ــان ابع ــا کارآفرین ــه ب مصاحب

ــده اند. ــی ش ــش بررس ــج بخ پن
ــرای  ــی ب ــد فرصت ــا می توان ــیوع کرون ــی ش ــی حت ــر چالش • ه
تغییــر رفتــار در بهره گیــری از فناوری هــای نــو باشــد و از ایــن 
ــای  ــه راهکاره ــا ارائ ــد ب ــی می توانن ــای بوم ــب وکاره رو کس

ــد. ــم کنن ــن بحــران ک ــه از آســیب پذیری ای فناوران
ــه نــوآوری  ــا بحــران نیــاز ب -  از آنجایــی کــه بــرای مواجهــه ب
ــوآور و اکوسیســتم اســتارت آپی   احســاس می شــود، تیم هــای ن
ــد  ــمار می رون ــه ش ــش ب ــن چال ــا در ای ــی از توانمندترین ه یک
ــران را  ــن بح ــه، ای ــات فناوران ــه خدم ــا ارائ ــد ب ــه می توانن ک

تبدیــل بــه فرصــت کننــد.
ــاوران در کشــورهای مختلــف تــالش خــود را  • محققــان و فن
ــد  ــکار گرفته ان ــا ب ــروس کرون ــیوع وی ــری از ش ــرای جلوگی ب
تــا بــا نــوآوری بتواننــد نقشــی در کاهــش ایــن بحــران داشــته 
ــاوری اعــالم آمادگــی  ــش از ۶0 شــرکت فن ــون بی باشــند؛ تاکن
کرده انــد تــا راه حــل فناورانــه ای بــرای مقابلــه بــا کروناویــروس 

ابــداع و روانــه بــازار کننــد.
• ســازمان جهانــی بهداشــت بــا انتشــار ویدئوهایــی در پلتفــرم 
ــا انتشــار اخبــار جعلــی  اشــتراک گذاری ویدئــو »تیــک تــاک« ب
ــن  ــن اپلیکیش ــد. در ای ــه می کن ــا مقابل ــروس کرون ــاره وی درب
چینــی، ویدئوهایــی بــا هــدف کاهــش ریســک گســترش 
ویــروس کوویــد 19 و انتشــار اطالعــات درســت از آن منتشــر 
ــر  ــد در براب ــرد می توان ــه ف ــه چگون ــده ک ــح داده ش و توضی

ــد. ــت کن ــران محافظ ــود و دیگ ــروس از خ وی

ــگاه  ــتم ها در دانش ــوم سیس ــی و عل ــز مهندس ــان مرک • محقق
جانــز هاپکینــز نیــز نوعــی داشــبورد آنالیــن بــرای تصویرســازی 
و ردیابــی مــوارد گزارش شــده از کرونــا ابــداع کرده انــد. آن هــا 
ــوگل  ــکل گ ــه ش ــا را ب ــی از داده ه ــه کامل ــن مجموع همچنی
ــال،  ــد ابت ــوارد جدی ــه م ــن نقش ــه ای ــد ک ــه کرده ان ــیت تهی ش
ــا  ــود یافته ه ــمار بهب ــده و ش ــد ش ــای تأیی ــرگ  و میره ــار م آم

را نشــان می دهــد.
راهــکار دیگــری کــه ایــن روزهــا می تــوان از آن بــرای مواجهــه 
ــاوری در  ــتفاده از فن ــود اس ــه ش ــره گرفت ــا به ــران کرون ــا بح ب
ــرکت  ــک ش ــال ی ــرای مث ــت. ب ــن اس ــات آنالی ــوزه خدم ح
ــا  ــه ب ــدون مواجه ــذا ب ــاوری سیســتم ســفارش غ ــی در فن چین
ــک آن  ــا کم ــران ب ــه کارب ــرده ک ــی ک ــی را طراح ــور، پیک مأم
ــی  ــدون اینکــه حت غــذای خــود را در نقطــه مشــخص  شــده ب
فــرد تحویــل  دهنــده غــذا را ببیننــد تحویــل می گیرنــد. در ایــران 
ــای فضــای مجــازی  ــاالن و کســب و کاره ــز بســیاری از فع نی
ــه  ــرای ارائ ــی، آمادگــی خــود را ب ــب مســئولیت اجتماع در قال
خدمــات غیرحضــوری و رایــگان بــرای کاهــش رفــت و آمد در 
ــد.  ــا اعــالم کرده ان ــری از شــیوع بیمــاری کرون راســتای جلوگی
ــه  ــرای مقابل ــزار ب ــن اب ــه می شــود قوی تری ــه گفت ــی ک از آنجای
ــن شــرایط  ــوزش مجــازی در ای ــوزش  اســت، آم ــا آم ــا کرون ب
از  بهره گیــری  ضــرورت  اســت.  اجتناب ناپذیــر  راه  یــک 
پلتفرم هــای آموزشــی در ایــن روزهــا آشــکارتر شــده، بــر ایــن 
ــگان  ــوزش رای ــرای آم ــا ب ــادی از پلتفرم ه ــداد زی ــاس تع اس
ــد.  ــالم کرده ان ــود را اع ــی خ ــردم آمادگ ــه م ــوری ب و غیرحض
ــش  ــای کاه ــی از راه ه ــز یک ــوری نی ــات حض ــش جلس کاه
ــرم  ــک پلتف ــتا ی ــن راس ــت. در ای ــا اس ــری کرون ــیب پذی آس
راهــکاری جهــت کاهــش رفــت و آمــد در پیشــگیری از وقــوع 
کرونــا  بــا جلســات آنالیــن ارائــه کــرده اســت. همچنیــن یــک 
ــن  ــده و آنالی ــای زن ــزاری رویداده ــت و برگ ــامانه مدیری س
ــز  ــی و نی ــن عموم ــردم در اماک ــور م ــش حض ــرای کاه ــز ب نی
کاهش دهنــده  فناورانــه  ابزارهــای  از  اســتفاده  فراگیرشــدن 
ــامانه  ــن س ــت؛ ای ــه داده اس ــکاری ارائ ــراد، راه ــی اف جابه جای
اعــالم کــرده کــه چــون نبایــد بــرای مقابلــه بــا شــیوع ویــروس 
و  ســمینارها  دوره هــا،  کــرد،  متوقــف  را  آمــوزش  کرونــا  
ــه  ــده را ب ــو ش ــا لغ ــر کرون ــه به خاط ــی ک ــای آموزش کالس ه
ــال  ــن ح ــد. در همی ــزار می کن ــن برگ ــگان و آنالی ــورت رای ص
ــا محوریــت ارائــه  کمپیــن »هــر کجــا، هــر زمــان، یادگیــری« ب
ــی  ــار تخصص ــب40 وبین ــازی در قال ــگان مج ــای رای آموزش ه
در فضــای مجــازی )رویــداد آموزشــی غیرحضــوری( در مــدت 
ــن  ــزار می شــود. ای ــوای آموزشــی برگ حــدود 85 ســاعت محت

ــای از راه  ــداوم آموزش ه ــرای ت ــگان ب ــازی و رای ــداد مج روی
دور توســط تعــدادی از فعــاالن و متخصصــان فضــای مجــازی 
در راســتای ایفــای مســئولیت اجتماعــی در ارائــه آمــوزش 
ــه  ــی از جمل ــه و موضوعات ــردم، شــکل گرفت ــه م ــک ب الکترونی
بازاریابــی و تبلیغــات، دیجیتــال مارکتینــگ، اینفوگرافیــک، ارائــه 
حرفــه ای و گزارش نویســی نویــن را بــرای اســتارت آپ ها، 
شــرکت های دانش بنیــان و کســب و کارهــای فناورانــه آمــوزش 
ــام  ــک، پی ــوزش الکترونی ــدن آم ــتای فراگیرش ــد. در راس می ده
ــه  ــات ب ــه خدم ــرای ارائ ــی خــود را ب ــی آمادگ رســان های بوم
ــان  ــون پیام رس ــم اکن ــال ه ــرای مث ــد. ب ــالم کرده ان ــران اع کارب
هــای بومــی ماننــد »گــپ« و »ایتــا« بــه عنــوان بســتر ارتباطــات 
برگــزاری کالس هــای درس بــا هــدف کاهــش جابه جایــی افــراد 
در بســیاری از دانشــگاه ها و مــدارس مــورد اســتفاده قــرار 
گرفته انــد.  در ایــن میــان بــا توجــه بــه نگرانــی از ابتــال بــه کرونا 
و خطــرات مراجعــه بــه اماکــن شــلوغ ماننــد مطــب پزشــکان، 
ــی و  ــگان متن ــزار مشــاوره رای ــه 20 ه ــک اســتارت آپ روزان ی
ــص  ــکان متخص ــط پزش ــا را توس ــوع کرون ــا موض ــی ب ویدئوی
ــد.  در راســتای  ــه می کن ــردم ارائ ــه م ــوق تخصــص خــود ب و ف
کاهــش ایــن مراجعــات بــه مراکــز درمانــی، یــک ســایت مرتبــط 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــری ب ــکار دیگ ــکی راه ــای پزش ــا آزمایش ه ب
ــش  ــرویس پای ــزرگ س ــرکت های ب ــه ش ــش دارد و ب ــن چال ای
ــد.  ــزل را می ده ــش در من ــکان آزمای ــراد، ام ــه اف ــالمتی و ب س
ــز در  ــان« نی ــد« و »نش ــد »بل ــی مانن ــیریاب های بوم ــی مس حت
مواجهــه بــا ایــن بحــران و در راســتای پاســخ ســریع بــه مــردم، 
آدرس بیمارســتان های ارائــه دهنــده خدمــت بــه بیمــاران مبتــال 
ــد کــه  ــرار داده ان ــا در کل کشــور را در نقشــه خــود ق ــه کرون ب
ــوان  ــن ها می ت ــن اپلیکیش ــا در ای ــارت کرون ــتجوی عب ــا جس  ب

ــم. ــود را بیابی ــه خ ــی ب ــز درمان ــن مراک نزدیک تری

نتیجه گیری
ــل  ــار کام ــه مه ــق ب ــوز موف ــان هن ــه دانشــمندان و محقق اگرچ
ویــروس کرونــا نشــده اند، امــا مدیریــت ایــن بحــران بــا 
روز  فعلــی،  شــرایط  در  فناورانــه  راهکارهــای  بکارگیــری 
ــا  ــف دنی ــورهای مختل ــت و کش ــش اس ــال افزای ــه روز در ح ب
ــره  ــه به ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــی ب ــازمان های جهان و س
گیــری از فنــاوری و افزایــش مهــارت اســتفاده از آن بــرای مهــار 
ــن شــیوه  ــد یکــی از مؤثرتری ــروس می توان ــا وی گســترش کرون

ــد. ــران باش ــن بح ــا ای ــه ب ــای مقابل ــا و راه کاره ه
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مهم ترین اخبار و رویدادها مهم ترین اخبار و رویدادها

 آسیب پذیری
جاسوسی از اینستاگرام تنها با یک فایل تصویری مخرب

محققــان شــرکت Check Point  آســیب پذیری خطرناکــی را در 
ــایی  ــتاگرام شناس ــردی اینس ــد و iOS برنامه  کارب ــخه اندروی نس
ــا  ــرای هکره ــد از راه دور را ب ــرای ک ــکان اج ــه ام ــد ک کرده ان
از طریــق یــک فایــل تصویــری مخــرب فراهــم مــی آورد. بــرای 
ــران کافــی  ــرل اینســتاگرام در گوشــی کارب ــن کنت بدســت گرفت
اســت هکــر تصویــری مخــرب را از طریــق ایمیــل، واتــس اپ، 
پیامــک یــا دیگــر روش  هــا ارســال کنــد. بعــد از ذخیــره تصویــر 
ــرای  ــا اج ــر ب ــده در تصوی ــان ش ــد مخــرب پنه ــی، ک در گوش
برنامــه  کاربــردی اینســتاگرام فعــال می شــود. بــه محــض 
اکســپلویت آســیب پذیری، هکــر کنتــرل کامــل اینســتاگرام 
ــت  ــد پس ــه می توان ــرای نمون ــرد. ب ــت می گی ــی را در دس قربان
ــالوه از  ــد. بع ــاک کن ــتی را پ ــا پس ــرده ی ــال ک ــدی ارس جدی
آنجاییکــه اینســتاگرام حــق دسترســی بــه برخــی از قابیلت هــای 
گوشــی را نیــز دارد، هکــر می توانــد بــا اکســپلویت ایــن 
ــره  ــای ذخی ــه فایل ه ــی و ب ــت مکان ــه موقعی ــیب پذیری ب آس

ــن  ــت مخاطبی ــد، لیس ــی یاب ــی دسترس ــتگاه قربان ــده در دس ش
ــد.  ــن گوشــی را روشــن نمای ــد، دوربی او را جســت و جــو کن
ــد  ــل کن ــتاگرام را مخت ــه اینس ــد برنام ــر می توان ــن هک همچنی
ــب  ــذف و نص ــان ح ــا زم ــتاگرام ت ــه اینس ــر ب و از ورود کارب
ــتفاده  ــیب پذیری اس ــن آس ــه ای ــد. ریش ــری نمای ــدد جلوگی مج
ــردازش  ــرای پ ــام MozJPEG ب ــا ن ــه شــخص ســوم ب از برنام
ــه  ــه ب ــن برنام ــتور آســیب پذیر در ای ــک دس ــر اســت. ی تصاوی
ــه  مهاجــم اجــازه می دهــد کــه حافظــه اختصــاص داده شــده ب
تصویــر را دســتکاری کــرده و کــد مخــرب مــورد نظــر خــود را 
اجــرا نمایــد. Check Point قبــل از انتشــار خبــر بــه صــورت 
ــرده  ــالم ک ــبوک اع ــرکت فیس ــه ش ــیب پذیری را ب ــی آس عموم
اســت تــا زمــان کافــی بــرای رفــع آســیب پذیری وجــود داشــته 
ــیب پذیری  ــرای آس ــه ای ب ــرعت وصل ــه س ــبوک ب ــد. فیس باش
ارائــه کــرد. در نتیجــه اگــر اینســتاگرام شــما به روزرســانی شــده 

ــید. ــیب پذیری باش ــن آس ــران ای ــد نگ ــت، نبای اس

هشدار متخصصان در خصوص نقص های امنیتی آنتی  ویروس  های مشهور       
ــروس      محققــان جزئیــات چندیــن نقــص امنیتــی در  آنتی وی

ایــن  اکســپلویت  کــه  کرده انــد  افشــاء  را  مشــهور   هــای 
ــرای  ــی، امــکان افزایــش مجــوز دسترســی را ب نقص هــای امنیت
ــوده  ــد از آل ــه بای ــا ک ــی آورد. آنتی ویروس ه ــم م ــا فراه هکره
ــته  ــت ناخواس ــن اس ــد، ممک ــری کنن ــتم ها جلوگی ــدن سیس ش
ــتم را  ــی در سیس ــوز دسترس ــش مج ــازه افزای ــزار اج ــه بداف ب
بدهنــد. از آنجایی کــه آنتی ویروس هــا بــا مجــوز دسترســی 
ــرداری از نقــص  ــه بهره ب ــن هرگون ــاال اجــرا می شــوند؛ بنابرای ب
ایــن محصــوالت می توانــد منجــر بــه افزایــش مجــوز دسترســی 

ــدد شــود. ــه متع ــال مخربان و انجــام افع
ــای ــه آنتی ویروس ه ــزار از جمل ــد بداف ــول ض ــن محص چندی
 Kaspersky ،McAfee ،Symantec ، Check Point، Fortinet،

تأثیــر  تحــت   Microsoft Defender و   Trend Micro، Avira

ایــن نقص هــا قــرار دارنــد. لیســت  کنتــرل دسترســی اختیــاری 
پیش فــرض دایرکتــوری C:\ProgramData یکــی از دالیــل 
اصلــی بســیاری نقص هــا در ایــن آنتی ویروس هــا اســت. 
دایرکتــوری  از  وینــدوز  در  داده  ذخیــره  بــرای  برنامه هــا 
ProgramData اســتفاده می کننــد. هــر کاربــری حــق دسترســی 

برعکــس  دارد؛  را  دایرکتــوری  ایــن  در  نوشــتن/خواندن 
دایرکتــوری %LocalAppData% کــه تنهــا توســط کاربــر احــراز 

ــت. ــترس اس ــل دس ــت قاب هوی
ــد  ــه فراین ــد ک ــی رخ می ده ــی زمان ــوز دسترس ــش مج افزای
ایجــاد   ProgramData در  جدیــدی  دایرکتــوری  غیر مجــاز 
می کنــد کــه بعدهــا توســط فراینــد دارای مجــوز مــورد اســتفاده 
ــا  ــه در آنتی ویروس ه ــی ک ــبیه روال ــًا ش ــرد. دقیق ــرار می گی ق

می دهــد. رخ 
ــه در  ــه چگون ــد ک ــان دادن ــگاه CyberArk نش ــان آزمایش محقق
آنتــی ویــروس Avira یــک فایــل الگ مشــترک کــه توســط دو 
فراینــد مختلــف اجــرا می شــد، منجــر بــه اکســپلویت فراینــد بــا 
مجــوز بــاال شــده اســت کــه در نتیجــه ایــن اکســپلویت امــکان 
ــه هــر فایــل اختیــاری  حــذف فایــل و ایجــاد لینــک نمادیــن ب
ــن  ــن ای ــت. همچنی ــده اس ــم ش ــرب فراه ــات مخ ــا محتوی ب
ــای  ــی ویروس ه ــه اکســپلویت آنت ــد ک متخصصــان نشــان دادن
Trend Micro، Fortinet و چنــد آنتی ویــروس دیگــر اجــازه 

ــوری application و  ــرب در دایرکت ــل DLL مخ ــرار دادن فای ق
ــد. ــی را می ده ــق دسترس ــش ح افزای

مهمترین به روزرسانی های ماه جاری شرکت های 
تولید کننده سخت افــزار و نرم افــزار

ــه منظــور رفــع 42  آســیب پذیری در  سیســکو در 24 ســپتامبر ب
چندیــن محصــول مختلــف خــود، به روزرســانی امنیتــی منتشــر 
ــه  ــیب پذیری ها دارای درج ــن آس ــورد از ای ــت. 29 م ــرده اس ک
شــدت بــاال و 13 مــورد دارای درجــه شــدت متوســط هســتند. 
نفوذگــران بــا اکســپلویت برخــی از ایــن آســیب پذیری ها 
می تواننــد کنتــرل سیســتم های تحــت تأثیــر را در اختیــار 

ــد. بگیرن
در  را  امنیتــی جدیــدی  به روزرســانی های   Adobe شــرکت 
ــخه های  ــرای نس ــیب پذیری  های Flash Player ب ــتای  آس راس
 CVE-2020-974۶ وینــدوز، لینوکــس، مــک و کــروم بــا شناســه
و بــا درجــه اهمیــت بحرانــی منتشــر کــرده اســت. ایــن آســیب 
پذیــری از نــوع NULL Pointer Dereference اســت. مهاجم 
ــای  ــد کده ــری می توان ــیب پذی ــن آس ــرداری از ای ــا بهره ب ب
ــرل سیســتم  ــرده و کنت ــوده اجــرا ک دلخواهــی را در سیســتم آل

کاربــر را در دســت گیــرد. 
ایــن نکتــه نیــز حائــز اهمیــت اســت کــه بهره بــرداری از 
ــن  ــتلزم ای ــه CVE-2020-974۶ مس ــا شناس ــیب پذیری ب آس
 HTTP اســت کــه مهاجــم رشــته های مخــرب را در پاســخ بــه

ــد. ارســال کن

بــا   Netlogon رفــع  آســیب پذیری  بــرای   Samba تیــم 
 Samba ــف ــخه های مختل ــه CVE-2020-1472 در نس شناس
به روزرســانی های امنیتــی جدیــدی را منتشــر کــرده  اســت. 
ــا  ــد ت ــکان می ده ــم راه دور ام ــه مهاج ــیب پذیری ب ــن آس ای
کنتــرل سیســتم آســیب  پذیر را در دســت بگیــرد. پیــش از ایــن، 
ــافت  ــکل Netlogon، مایکروس ــی در پروت ــکال امنیت ــرای اش ب
ــرد.  ــه ک ــانی ارائ ــالدی به روزرس ــال 2020 می ــت س در اگوس
ــرده  ــازی ک ــکل را پیاد ه س ــن پروت ــز ای ــه Samba نی ازآنجاییک

ــت. ــیب پذیر اس ــز آس ــس Samba نی ــت پ اس
ــد از آن  ــخه های بع ــخه  4.8 از Samba و نس ــه نس از آنجاییک
 Netlogon ــکل ــن پروت ــال ام ــرض از کان ــورت پیش ف ــه ص ب
اســتفاده می کننــد و همیــن کانــال امــن بــرای مقابلــه بــا 
اکســپلویت موجــود کافــی اســت. مگــر اینکــه فایــل پیکربنــدی 
  server و  شــده  داده  تغییــر  نســخه ها  ایــن  در   smb.conf
ــرار داده شــود. نســخه  4.7 از  ــا no ق ــر auto ی schannel براب
Samba و نســخه های پیش تــر از آن آســیب پذیــر هســتند 

مگــر اینکــه خــط ›server schannel = yes‹ را در فایــل 
پیکربنــدی smb.conf خــود داشــته باشــند. بنابرایــن الزم اســت 
ــر از 4.7 از Samba را  ــخه های پیش ت ــه نس ــی ک ــر محصول ه
ــدی  ــل پیکربن ــن خــط در فای ــزودن ای ــا اف ــد ب پشــتیبانی می کن
ــری  ــیب پذی ــن آس ــر ای ــود را در براب ــول خ smb.conf محص

به روزرســانی نمایــد.
ــه نســخه های  ــرای  آســیب پذیری  های مربــوط ب مایکروســافت ب
نرم افــزاری خــود به روزرســانی هایی را ارائــه کــرده اســت. 
ــیب  ــن آس ــی از ای ــرداری از برخ ــا بهره ب ــد ب ــم می توان مهاج
ــر آســیب  پذیری هــا از راه دور، کنتــرل سیســتم های تحــت تأثی

پذیــری را در دســت بگیــرد.
Samba در به روزرســانی خــود بررســی های بیشــتری را در 
ــه ایــن پروتکل هــا افــزوده اســت  ســرور در مقابــل حمــالت ب
 server schannel کــه ایــن به روزرســانی در صورتــی کــه
ــا auto باشــد از Samba محافظــت خواهــد کــرد.  ــر no ی براب
همچنیــن آســیب پذیری در نســخه 4.12.7، 4.10.18 و 4.11.13 
ــت  ــران Samba درخواس ــن از مدی ــت بنابرای ــده اس ــع ش رف

ــد. ــانی نماین ــود را به روزرس ــوالت خ ــود، محص می ش
ــدی  ــی جدی ــای امنیت ــزاری Apache اصالحیه ه ــرکت نرم اف ش
 Apache Tomcat رفــع  آســیب پذیری  های  راســتای  در  را 
ــه  ــا شناس ــه ب ــری ک ــیب پذی ــن آس ــت. ای ــرده اس ــر ک منتش
CVE-2020-13943 معرفــی شــده، دارای شــدت متوســط 
 HTTP/2 ــوع ــیب پذیری CVE-2020-13943 از ن ــت. آس اس
ــکل  ــاری پروت ــه معم ــه ب ــا توج ــت. ب Request mix-up اس
ــت  ــه کالین ــه پاســخ های ارســال شــده ب HTTP نســخه 2.0 ک
از طــرف وب ســرور قابلیــت تقســیم بنــدی و ارســال مــوازی 
را دارنــد، ایــن امــکان وجــود دارد کــه اگــر تعــداد درخواســت 
هــای مــوازی از حــد مجــاز توافــق شــده تخطــی کنــد، بخشــی 
ــمت  ــه از س ــورت گرفت ــوازی ص ــت های م ــه درخواس از دنبال
کاربــر از طریــق پروتــکل HTTP نســخه 1.1 درخواســت گــردد 
ــخه 2.0 از  ــای HTTP نس ــه ج ــت ها ب ــرآیند درخواس و در س
HTTP نســخه 1.1 اســتفاده گــردد کــه در اینصــورت پاســخ های 
ــا  ــران ب ــه ســایر کارب ارســالی وب ســرور Apache Tomcat ب
اخــالل مواجــه شــده و کاربــران پاســخ های صحیحــی بــه ازای 
درخواســت های صــورت گرفتــه بــه ایــن وب ســرور دریافــت 

نمی کننــد.
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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 عمومی

کتــاب آفــا )اســتتار، فریــب، اختفــاء( بــه تالش هــای فــردی و 
یگانــی هماننــد همرنــگ شــدن بــا محیــط، حــرکات و جابجایی، 
ــات  ــی و عملی ــه، پراکندگ ــرل برنام ــدا، کنت ــد ص ــور و تولی ن
ــای  ــی از آموزش ه ــا حت ــراق آف ــدون اغ ــردازد. ب ــب می پ فری
نظامــی چــون رزم انفــرادی و آمــوزش تخصصــی نیــز اهمیــت 

ــد. ــود اختصــاص می ده ــه خ ــتری را ب بیش
ــن  ــگ از اولی ــات در جن ــات و ضایع ــاندن تلف ــل رس ــه حداق ب
وظایــف فرماندهــان در تمامــی رده هــای سلســله مراتــب 
ــروی  ــاالی نی ــار ب ــدی نیســت کــه آم فرماندهــی اســت و تردی
ــا از  ــای آن ه ــح از توانمندی ه ــن صحی ــکار گرفت ــانی و ب انس
عوامــل تعییــن کننــده رزم اســت. فرماندهــان بایــد بــه تکنیــک 
و تاکتیک هــای اســتتار، فریــب و اختفــاء اشــراف کامــل داشــته 
ــی،  ــب آموزش ــای مناس ــی و برنامه ریزی ه ــا طراح ــند و ب باش
ــا رمــوز و ظرایــف آفــا آشــنا  یگان هــای تحــت امــر خــود را ب

شــرایط  در  تــا  نمــوده 
ــری  ــیب پذی ــی آس عملیات
ــل ممکــن  ــه حداق ــا ب آن ه

ــد. برس
در  نظامــی  فــرد  یــک 
وهلــه اول بایــد در شــرایط 
ــی  ــده جنگ ــوار و پیچی دش
ــی  ــا توانای ــد ت ــده بمان زن
مهارت هــا  از  اســتفاده 
آموختــه  تکنیک هــای  و 
شــده نظامــی را بــه کار 
ــورد  ــه در م ــر چ ــرد. اگ ب
ــاء  ــب و اختف ــتتار، فری اس
ــای  ــت نیروه ــد وضعی بای
خــود را مــد نظــر قــرار داد 
و بــه نحو شایســته ای از آن 
اســتفاده نمــود امــا آگاهــی 
چگونگــی  دانســتن  و 

اســتفاده از آفــا در مقابــل نیروهــای دشــمن نیــز اهمیــت خــاص 
خــود را داراســت.

ــی  ــی و هدف یاب ــائی، نظارت ــل شناس ــر عوام ــطح مؤث ــا س آف
دشــمن را پاییــن مــی آورد. دیدبانــان، ناظران ماهر و سنســورهای 
ــای  ــردن نشــانه ها و ردپاه ــم ک ــد توســط مبه پیشــرفته می توانن
ــد  ــد. بای ــوب گردن ــرد، مغل ــه نب ــا در صحن ــزات و یگان ه تجهی
ــی،  ــرای ارزیاب ــمن ب ــائی دش ــای شناس ــا و تالش ه از قدرت ه
ــرد و تشــخیص قابلیت هــای نیروهــای خــودی  ــی، کارب الگویاب

جلوگیــری شــود.
ــدرت  ــش ق ــا کاه ــودی را ب ــای خ ــای نیروه ــدرت بق ــا ق آف
ــاال  ــودی، ب ــای خ ــا نیروه ــری ب ــائی و درگی ــخیص، شناس تش
ــرد. بقــاء در برگیرنــده تمامــی اعمالــی اســت کــه پرســنل  می ب
ــش  ــدرت آت ــات و ق ــد عملی ــع را از گزن ــات و مناب و تأسیس

ــد. ــت می نمای ــمن محافظ ــای دش نیروه
شــامل  بقــاء  تکنیک هــای 
معیارهــای  از  اســتفاده 
مبــارزه،  ماننــد  فیزیکــی 
شــده؛  حفاظــت  موقعیــت 
هستــــه ای،  تجهیـــــزات 
بیولوژیکـــی، شیمیـــائی؛ و 
تمهیـــدات زرهـــی، می شود. 
ــه  ــته ب ــات وابس ــن اقدام ای
اقدامـــات  تاکتیـــک های 
ــی  ــد پراکندگـ ــی مانن متقابل
تکنیـــک های  انتشـــار،  و 
حرکتـــی، امنیــت ارتباطاتــی، 
آفــا و عملیــات دودزا )نوعــی 
بهبــود  می باشــد.  آقــا(  از 
ــاء  ــدرت بق ــه ق ــیدن ب بخش
توســط آفــا تنهــا بــه عملیات 
ــود.   ــدود نمی ش ــی مح جنگ

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


