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ــس  ــور و رئی ــر کش ــور وزی ــا حض ــه ب ــش ک ــن همای در ای
ســتاد کل نیروهــای مســلح در ســالن جلســات وزارت کشــور 
ــوح  ــا اهــدای ل برگــزار شــد، اســتاندار آذربایجــان شــرقی ب
ــل کشــور  ــد غیرعام ــس ســازمان پدافن ســپاس از ســوی رئی

ــت. ــرار گرف ــل ق ــورد تجلی م
ــرقی  ــان ش ــتاندار آذربایج ــای اس ــوح از تالش ه ــن ل در ای
ــد  ــی پدافن ــت های ابالغ ــداف و سیاس ــق اه ــت تحق در جه
غیرعامــل بــه منظــور مصون ســازی زیرســاخت ها و صیانــت 
ــات  ــرای منوی ــمن و اج ــای دش ــر تهدیده ــردم در براب از م

ــت. ــده اس ــی ش ــالمی قدردان ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــه  ــتاندار آذربایجــان شــرقی ب ــن اس ــن نشســت همچنی در ای
نمایندگــی از اســتانداران، دیدگاه هــا و پیشــنهادهای اســتان ها 

درخصــوص طــرح جامــع پدافنــد غیرعامــل را ارائــه کــرد.
دکتــر پورمحمــدی خواســتار توجــه بیشــتر بــه مقولــه پدافنــد 
غیرعامــل در تدویــن برنامــه پنج ســاله هفتــم توســعه و 
ــت:  ــد و گف ــال 1400 ش ــور در س ــه کل کش ــه بودج الیح
ــات  ــل از موضوع ــد غیرعام ــع پدافن ــای جام ــرای طرح ه اج

ــت. ــی اس ــرایط کنون ــور در ش ــروری کش ــدی و ض ج
ــد  ــع پدافن ــای جام ــدن طرح ه ــی ش ــه نهای ــاره ب ــا اش وی ب
غیرعامــل در همــه اســتان های کشــور گفــت: بــرای تضمیــن 
اجرایــی شــدن ایــن طرح هــا، ابــالغ آن هــا از ســوی معــاون 
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ــا رئی ــور ی ــس جمه اول رئی

ــت. ــروری اس ــتان ها ض ــا و اس ــه وزارتخانه ه ــور ب کش
پورمحمــدی همچنیــن ابــالغ بــرش دســتگاهی ایــن طرح هــا 

ــت: در  ــد و گف ــتار ش ــوط را خواس ــای مرب ــه وزارتخانه ه ب
تدویــن برنامــه پنج ســاله هفتــم توســعه و الیحــه بودجــه کل 
کشــور در ســال 1400 هــم بایــد توجــه بیشــتری بــه مقولــه 

پدافنــد غیرعامــل صــورت گیــرد.
خروجــی طرح هــای جامــع پدافنــد غیرعامــل بایــد بــه 
پروژه هــای قابــل اجــرا تبدیــل شــود، در ایــن زمینــه 
ــرای  ــوت ب ــوان پایل ــه عن ــتان ها ب ــی از اس ــت یک الزم اس
ــی و  ــتگاه های مل ــا دس ــر ب ــل بهت ــی و تعام ــاد هماهنگ ایج

شــود. انتخــاب  وزارتخانه هــا 
ــا و  ــزون تهدیده ــد روزاف ــه رش ــاره ب ــا اش ــدی ب پورمحم
دارایی هــای کشــور گفــت: بــا توجــه بــه ایــن مســأله، 
ــا گذشــت زمــان  طرح هــای جامــع پدافنــد غیرعامــل بایــد ب

ــد. ــرار گیرن ــانی ق ــری و بروزرس ــورد بازنگ م
ــند  ــوان س ــه عن ــد ب ــل بای ــد غیرعام ــع پدافن ــای جام طرح ه
راهبــردی در تمــام حوزه هــای پدافنــدی مــورد توجــه 
اســتان ها  ســاالنه  سیاســت گذاری های  گیرنــد،  قــرار 
شــوراهای  تخصصــی  کمیســیون های  تصمیم گیــری  و 
برنامه ریــزی نیــز بایــد بــر مبنــای ایــن طرح هــا انجــام شــود.
ــل  ــد غیرعام ــوراهای پدافن ــه اعضــای ش ــن نشســت ک در ای
ــاط تصویــری در آن حضــور  ــه صــورت ارتب ــز ب اســتان ها نی
ــور،  ــر کش ــی وزی ــی فضل ــا رحمان ــر عبدالرض ــتند، دکت داش
سرلشــکر محمــد باقــری رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح و 
ســردار غالمرضــا جاللــی رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل 

ــد. کشــور ســخنرانی کردن
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قرارگاه پدافند پرتوی استان آذربایجان شرقی تشکیل شد
ــه دائمــی  ــس کمیت ــای مســلح و رئی ــس ســتاد کل نیروه رئی

ــن  ــه تشــکیل ای ــا صــدور ابالغی ــل کشــور ب ــد غیرعام پدافن

قــرارگاه، طــی حکمــی اســتاندار آذربایجــان شــرقی را 

ــوان  ــه عن ــور ب ــل کش ــد غیرعام ــازمان پدافن ــنهاد س ــا پیش ب

ــرد. ــوب ک ــتان منص ــوی اس ــد پرت ــرارگاه پدافن ــده ق فرمان

سرلشــکر محمــد باقــری در ایــن حکــم بــر ایمنــی و 

مصون ســازی زیرســاخت های حیاتــی اســتان و ارتقــای 

ــن  ــش رو و همچنی ــای پی ــا تهدیده ــه ب ــرای مقابل آمادگــی ب

حداکثــر همــکاری دســتگاه های اجرایــی اســتان و نیروهــای 

ــت. ــرده اس ــد ک ــتا تأکی ــن راس ــلح در ای مس

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری در نخســتین 

نشســت قــرارگاه پدافنــد پرتــوی اســتان بــا حضــور جانشــین 

قــرارگاه پدافنــد پرتــوی کشــور، اظهــار داشــت: ایــن قــرارگاه 

ــد  ــه شــورای پدافن ــرارگاه زیرمجموع ــن ق ــوان پنجمی ــه عن ب

ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــود. ب ــکیل می ش ــتان تش ــل اس غیرعام

صیانــت از جــان و مــال مــردم و ســرمایه های کشــور در برابــر 

تهدیــدات، تشــکیل قرارگاه هــای پدافنــدی و ارتقــای ســطح 

آمادگــی همــه بخش هــا در برابــر تهدیــدات و خطــرات 

ــی بســیار ضــروری اســت. احتمال

جانشــین قــرارگاه پدافنــد پرتــوی کشــور هــم در ایــن 

ــوی  ــد پرت ــرارگاه پدافن ــکیل ق ــه تش ــاره ب ــا اش ــت ب نشس

ــت:  ــتند گف ــته ای هس ــز هس ــه دارای مراک ــتان هایی ک در اس

ــاب و  ــته ای بن ــات هس ــز تحقیق ــت مرک ــه فعالی ــه ب ــا توج ب

احتمــال بــروز حادثــه در تأسیســات هســته ای منطقه، قــرارگاه 

پدافنــد پرتــوی در آذربایجــان شــرقی تشــکیل شــد. گرچــه 

احتمــال چنیــن حوادثــی بســیار کــم اســت امــا بــا توجــه بــه 

ــزوم آمادگــی بخش هــای مختلــف  پیامدهــای ناشــی از آن، ل

ــردم و  ــت از م ــیب ها و حفاظ ــش آس ــرل و کاه ــرای کنت ب

ــه صــورت جــدی مــورد توجــه  ــد ب ســرمایه های کشــور بای

ــوی،  ــد پرت ــرارگاه پدافن ــکیل ق ــدف از تش ــرد. ه ــرار گی ق

پایــش تهدیدهــات و بــاال بــردن ســطح هماهنگــی و آمادگــی 

دســتگاه ها در مواجهــه بــا حــوادث پرتــوی، ارتقــای آســتانه 

ــردم  ــی و حفاظــت از م ــی و روان ــی، اجتماع ــت مردم مقاوم

در برابــر تهدیــدات اســت، ایــن قــرارگاه شــامل 10 کارگــروه 

تخصصــی اســت.

ــه  ــتاندار ب ــاب اس ــم انتص ــن حک ــت همچنی ــن نشس در ای

عنــوان فرمانــده و فرمانــده ســپاه عاشــورا بــه عنــوان جانشــین 

ــوی اســتان اعطــا شــد. ــد پرت ــرارگاه پدافن ق

اخبار اداره کل پدافند غیرعامل اخبار اداره کل پدافند غیرعامل
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محمدباقــر آقایــی در ایــن نشســت کــه بــه منظــور هماهنگــی 
ــد  ــزار ش ــل برگ ــت پدافندغیرعام ــه نکوداش ــای هفت برنامه ه
گفــت: رعایــت اصــول و الزامــات پدافنــد غیرعامــل در 
کشــور مــا بــا توجــه بــه موقعیــت ژئوپولیتیــک آن از اهمیــت 
ــول،  ــن اص ــت ای ــه رعای ــت و نتیج ــوردار اس ــژه ای برخ وی
ــت. ــف اس ــای مختل ــر بحران ه ــور در براب ــازی کش ایمن س
حفاظــت و صیانــت از جــان و مــال مــردم و زیرســاخت های 
ــل  ــد غیرعام ــم پدافن ــداف مه ــم کشــور از اه حســاس و مه
اســت. بــرای تحقــق ایــن هــدف بایــد آســیب ها و تهدیــدات 
ــرای رفــع  در تمامــی حوزه هــا شناســایی و احصــا شــده و ب

آن هــا راهکارهــای مناســبی اتخــاذ شــود.
ــم  ــا مه ــی حوزه ه ــل در تمام ــد غیرعام ــپر پدافن ــاد س ایج
ــد  ــوزه ای همانن ــر ح ــل در ه ــد غیرعام ــپر پدافن ــت، س اس
ــاخت ها  ــا از زیرس ــد ت ــد ش ــث خواه ــایبری باع ــوزه س ح

ــی حفاظــت  ــدات احتمال ــه خطــرات و تهدی ــر هرگون در براب
شــود.

ــازی  ــازی و نهادینه س ــر فرهنگ س ــد ب ــا تأکی ــن ب وی همچنی
ــیوع  ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب ــردم گف ــن م ــل بی ــد غیرعام پدافن
گســترده بیمــاری کرونــا و ممنوعیــت هرگونــه تجمــع، 
ــاوت  ــه صــورت متف ــه نکوداشــت ب اجــرای برنامه هــای هفت

ــود. ــزار می ش ــازی برگ ــای مج ــتر فض و در بس
بــا توجــه بــه شــعار امســال هفتــه پدافنــد غیرعامــل بــا عنــوان 
ــوی«،  ــران ق ــز، ای ــاب آوری حیرت انگی ــال، ت ــت فع »مقاوم
ــری از  ــتفاده حداکث ــرای اس ــزرگ ب ــی ب ــه فرصت ــن هفت ای
ظرفیــت دســتگاه ها و ســازمان ها در حــوزه پدافنــد غیرعامــل 
ــوغ خــود  ــن فرصــت خالقیــت و نب اســت. دســتگاه ها در ای
را در ایــن حــوزه محــک زده و بــا اســتفاده از ظرفیــت خــود 

در فرهنگســازی ایــن حــوزه نقــش مؤثــری ایفــا کننــد.
 

 نشست مدیرکل پدافند غیرعامل با دبیران 
کارگروه های 11 گانه و رابطین پدافند غیرعامل شهرستان ها

امضای تفاهم نامه همکاری میان اداره کل پدافند 
غیرعامل استان و پایگاه خبری سازه خبر

بــه مناســبت هفتــه پدافنــد غیرعامــل، تفاهــم نامــه همــکاری 

میــان اداره کل پدافنــد غیرعامــل اســتانداری آذربایجان شــرقی 

و پایــگاه خبــری ســازه خبــر )رســانه تخصصــی صنعــت، راه 

و ســاختمان در شــمال غــرب کشــور( بــه امضــای مدیــرکل 

ــری  ــگاه خب ــل اســتانداری و مدیرمســئول پای ــد غیرعام پدافن

ســازه خبــر رســید.

بــا امضــای ایــن تفاهــم نامــه، ایــن رســانه تخصصــی صنعت، 

راه و ســاختمان بــه دلیــل چندیــن ســال فعالیــت تخصصــی، 

مســتمر و بــدون وقفــه بــه عنــوان رســانه تخصصــی پدافنــد 

غیرعامــل در حــوزه کالبــدی معرفــی شــد.

ــات  ــری جلس ــش خب ــه پوش ــم نام ــن تفاه ــاس ای ــر اس ب

غیرعامــل  پدافنــد  کل  اداره  کالبــدی  حــوزه  تخصصــی 

مصاحبه هــای  انجــام  شــرقی،  آذربایجــان  اســتانداری 

ــا مدیــران عضــو کارگروه هــای حــوزه کالبــدی،  تخصصــی ب

همراهــی و همــکاری بــا اداره کل پدافنــد غیرعامــل در 

ــار  ــدی، انتش ــوزه کالب ــت های ح ــداف و سیاس ــبرد اه پیش

ــوزه  ــی در ح ــاالت تخصص ــا و مق ــا، گزارش ه ــت ه یادداش

پدافنــد غیرعامــل و… بــر عهــده پایــگاه خبــری ســازه خبــر 

ــت. ــرار گرف ق

در ایــن مراســم محمــد باقــر آقایــی مدیــرکل پدافنــد غیرعامل 

اســتانداری آذربایجــان شــرقی ضمــن تقدیــر از فعالیت هــای 

ــه عنــوان رســانه تخصصــی  تخصصــی پایــگاه ســازه خبــر ب

ــور  ــرب کش ــمال غ ــاختمان در ش ــوزه راه و س ــال در ح فع

ــرح  ــرای ط ــی ب ــانه های تخصص ــی رس ــای خال ــت: ج گف

مســائل بــه صــورت کارشناســی و تخصصــی به خصــوص در 

موضــوع پدافنــد غیــر عامــل کــه از تنــوع موضوعــی متعــددی 

ــاًل احســاس می شــود. برخــوردار اســت کام

 نشست هم اندیشی و همفکری مدیرکل پدافند غیرعامل
 با خبرنگاران و فعاالن رسانه ای استان

محمدباقــر آقایــی بــا اشــاره بــه اهمیــت مصــون ســازی افکار 
مــردم در برابــر تهدیــدات مــردم محــور گفــت: افــکار عمومی 
یکــی از ســرمایه های ملــی مهــم کشــور بــوده و اگــر نتوانیــم 
ــز موفــق  ــه موفــق باشــیم در ســایر حوزه هــا نی ــن زمین در ای
ــا هــدف تســخیر افــکار و اراده مــردم بــه  نبــوده و دشــمن ب
کشــور ضربــه خواهــد زد. بــا توجــه بــه ایــن مســائل رســانه، 
ــکار  ــوده و در یکســان ســازی اف ــد غیرعامــل ب مکمــل پدافن
ــال  ــه دنب ــن اســاس ب ــر همی ــی نقــش بســزایی دارد؛ ب عموم
تشــکیل پدافنــد رســانه ای هســتیم تــا در ایــن حــوزه بتوانیــم 
افــکار عمومــی را هدایــت کــرده و نقــش مؤثــر ایــن حــوزه 

را در تأمیــن ایمنــی و امنیــت جامعــه بــکار گیریــم.
ســازمان پدافنــد غیرعامــل بــه نقــش مــردم در ایــن حــوزه بــا 
ــگاه می کنــد، حفاظــت از جــان و امــوال مــردم،  دیــد کالن ن
مصــون ســازی جامعــه و زیرســاخت ها از جملــه وظایــف و 

رســالت های پدافنــد غیرعامــل اســت.
ــده  ــردم محــور، عقی ــروزی ســمت و ســوی م جنگ هــای ام
ــه  ــانه ب ــه، از رس ــود گرفت ــه خ ــور ب ــانه مح ــور و رس مح
ــا  ــکار عمومــی ب ــزار جنــگ اســتفاده کــرده و از اف ــوان اب عن
ــتفاده  ــد اس ــل تهدی ــوان عام ــه عن ــت ب ــازماندهی و مدیری س
ــاز  ــد نی ــل تهدی ــن عام ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــس ب ــد. پ می کن
بــه تشــکیل پدافنــد رســانه ای اســت تــا ایــن ابــزار جنــگ را 
ــی را  ــکار عموم ــرده و اف ــل ک ــی تبدی ــزار دفاع ــک اب ــه ی ب
ــا  ــن ب ــد. وی همچنی ــدات مصــون ســازی کن ــر تهدی در براب
ــا  ــی حوزه ه ــل در تمام ــد غیرعام ــت پدافن ــه اهمی ــاره ب اش
ــت و  ــه اهمی ــا توجــه ب ــت: ب ــوی گف مخصوصــًا حــوزه پرت
ــرارگاه پرتــوی در تــالش هســتیم  ــاد ق حساســیت بســیار زی
اولیــن جلســه ایــن قــرارگاه را بــا حضــور اســتاندار محتــرم 

ــم. ــال کنی ــل فع ــد غیرعام ــت پدافن ــه نکوداش در هفت

تفاهم نامه همکاری آموزشی میان اداره کل پدافند غیرعامل با 
سازمان بسیج دانش آموزی سپاه عاشورا 

پدافنــد  مدیــرکل  تفاهم نامــه،  ایــن  امضــای  مراســم  در 

غیرعامــل اســتانداری آذربایجــان شــرقی ضمــن قدردانــی از 

ــوزی،  ــش آم ــر بســیج دان ــل تقدی ــده و قاب ــای ارزن فعالیت ه

ــگاه آن در  ــت و جای ــل، اهمی ــد غیرعام ــف پدافن ــه تعری ب

عصــر حاضــر و ضــرورت آشــنایی دانــش آمــوزان بســیجی 

ــت. ــل پرداخ ــد غیرعام ــوع پدافن ــا موض ب

ــش  ــای پی ــن برنامه ه ــه تبیی ــن ب ــی همچنی ــر آقای محمدباق

بینــی شــده در حوزه هــای مختلــف اعــم از زیســتی، کالبــدی، 

ســایبری، شــیمیایی، پرتــوی و ... بــا هــدف کاهــش و بــی اثــر 

ــا محوریــت  ســازی تهدیــدات در حوزه هــای تعییــن شــده ب

آگاه ســازی و آمــوزش در ســطح کارکنــان، مربیــان و دانــش 

ــل  ــی و تعام ــرا و هماهنگ ــت اج ــتان جه ــطح اس ــوزان س آم

ــرد. ــاره ک ــازمانی اش ــن س فی مابی

فرشــباف، رئیــس ســازمان بســیج دانش آمــوزی اســتان نیــز بــا 

تشــریح اهــم فعالیت هــای بســیج دانش آمــوزی بــه برجســته 

تریــن اقدامــات آن ســازمان در حــوزه پدافنــد غیرعامل اشــاره 

کــرد و در راســتای تبعیــت از فرامیــن مقــام معظــم رهبــری 

بــه همــکاری و تبــادل افــکار بــا اداره کل پدافنــد غیرعامــل، 

تعامــل و ایجــاد هــم افزایــی در انجــام فعالیت هــای مشــترک 

ــی،  ــه تربیت ــازی برنام ــزوم کیفی س ــز ل ــازمان و نی ــر دو س ه

آموزشــی بــا اســتفاده از ظرفیت هــای ســازمانی اذعــان کــرد.

اخبار اداره کل پدافند غیرعامل اخبار اداره کل پدافند غیرعامل
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شماره 50/ آبان ماه 1399

پدافنــد کالبــدی: مجموعــه اقدامــات مهندســی مســتقیم و غیــر 
مســتقیم مؤثــر بــر طرح هــای عمرانــی کشــور اســت کــه منجــر 
ــداوم  ــی و ت ــداری مل ــای پای ــری، ارتق ــه کاهــش آســیب پذی ب
ــی االحــداث  ــات ضــروری زیرســاخت های موجــود و آت خدم

می گــردد.
پدافنــد کالبــدی در برابــر تهدیــدات کالبــدی بــکار گرفتــه مــی 
ــی اســت  ــا اتفاق ــر نشــانه پیشــامد ی ــدی ه ــد کالب ــود. تهدی ش
کــه بــا عوامــل تهدیــد ســخت، نیمــه ســخت و نــرم منجــر بــه 
ــود.  ــور می ش ــدی کش ــاخت های کالب ــه زیرس ــانی ب آسیب رس
ایــن تهدیــدات می تواننــد طبیعــی باشــند ماننــد ســیل، طوفــان، 
زلزلــه، امــواج گرمایــی، بــرف ســنگین، گــرد و غبــار و ... و یــا 
غیرطبیعــی و غیرعمــدی ماننــد آتش ســوزی و آلودگــی باشــند 
یــا غیرطبیعــی و عمــدی ماننــد حمــالت نظامــی و تروریســتی، 

شــیمیایی، پرتویــی، اقتصــادی، فرهنگــی و امنیتــی باشــند.
در پدافنــد کالبــدی منظــور از کالبــد تمــام زیرســاخت ها، 

شــریان های ارتباطــی، خطــوط انتقــال انــرژی و ارتباطــی مراکــز 
حیاتــی، حســاس و مهــم کشــور و بــه طــور کلــی پیکــره کشــور 

اســت. 
مأموریت اصلی پدافند کالبدی:

ــز و تأسیســات  ــدی زیرســاخت ها، مراک 1- شناســایی و طبقه بن
ــا  ــانی آن ه ــه و بروزرس ــتان های تابع ــتان و شهرس در ســطح اس

بــا توجــه بــه پویــا بــودن تهدیــدات. 
2- الویت بندی مراکز حیاتی، حساس و مهم استان.

3- تهیــه بــرآورد تهدیــدات تخصصــي دســتگاه ها درحوزه هــاي 
مختلــف و بروزرســاني آن ها.

مقاصد پدافند کالبدی:
- ایمني و تداوم مدیریت بحران.

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

کارگروه های زیرمجموعه پدافند کالبدی:

راه و شهرسازی- آب و انرژی- پشتیبانی و خدمات شهری
احکام باالدستی:

الف( ماده ۵۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
ب( قانون برنامه ششم توسعه کشور: 

ــعه  ــم توس ــه شش ــون برنام ــماره ۵ قان ــد ب - ش ــاده 27 - بن م
کشــور

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

بــه منظــور کاهــش آســیب پذیری زیرســاخت ها و ارتقــای 
ــت  ــه رعای ــزم ب ــی مل ــه دســتگاه های اجرای ــی، کلی ــداری مل پای
ــی  ــر م ــات زی ــام اقدام ــل و انج ــد غیرعام ــت های پدافن سیاس

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

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

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

ــه آن مربوط
اصــول پدافنــد کالبــدی: مجموعــه اقدامــات بنیــادی و 
زیربنایــی اســت کــه در صــورت بکارگیــری می تــوان بــه 
اهــداف پدافنــد غیرعامــل از قبیــل: تقلیــل خســارت و صدمــات، 
کاهــش قابلیــت و توانایــی ســامانه های شناســایی و آشکارســاز، 
ــدی دشــمن و  ــری تســلیحات آفن ــت هدف گی ــی و دق هدف یاب

ــل گــردد.  ــه وی نائ ــه بیشــتر ب ــل هزین تحمی
ایــن اصــول عبارتنــد از: مــکان یابــی، اســتتار و اختفاء، پوشــش، 
ــالم  ــتحکامات، اع ــی، اس ــه و جابجای ــی، تفرق ــب، پراکندگ فری

خبــر
گروه بندی ساختمان ها

گــروه 1- ســاختمان بــا اهمیــت ویــژه: ایــن ســاختمان ها محــل 
ــا  ــط ب ــدی مرتب ــای کلی ــام فعالیت ه ــا انج ــراد و ی ــتقرار اف اس

ــد. ــور می باش ــی کش ــی و ارکان حاکمیت ــت مل اهمی
گــروه 2- ســاختمان بــا اهمیــت بســیار زیــاد: ایــن ســاختمان ها 
محــل اســتقرار افــراد و یــا انجــام مأموریــت هــای اصلی کشــور 
می باشــد ماننــد ســاختمان های وزارتخانه هــا، برج هــای 14 

الــی 20 طبقــه
گــروه 3- ســاختمان بــا اهمیــت زیــاد: ایــن ســاختمان ها محــل 
اســتقرار، مراجعــه و انجــام فعالیت هــای اداری، تجــاری و 
ــی 13  ــد ســاختمان های مســکونی 9 ال مســکونی می باشــد مانن

طبقــه
ــاختمان ها  ــن س ــط: ای ــت متوس ــا اهمی ــاختمان ب ــروه 4- س گ
محــل اســتقرار، مراجعــه و فعالیت هــای مســکونی، اداری، 
ــکونی  ــاختمان های مس ــد س ــد. مانن ــد می باش ــاری و تولی تج

ــه ــی ۸ طبق 4 ال
ــا اهمیــت کــم: ایــن ســاختمان ها محــل  گــروه ۵- ســاختمان ب
ــای مســکونی، اداری، تجــاری و  ــه و فعالیت ه ــتقرار، مراجع اس
ــی 3  ــکونی 1 ال ــاختمان های مس ــد س ــد مانن ــدی می باش تولی

طبقــه
محورهای اصلی پدافند غیرعامل در مبحث 21:

1- شهرسازی 2- معماری 3- سازه 4- تأسیسات

مقاالت علمیمقاالت علمی

            تهیه و تنظیم: 

                  حوزه کالبدی اداره کل پدافند غیرعامل
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فضای سایبری
ــاوري  ــاخت هاي فن ــر، از زیرس ــه یکدیگ ــته ب ــبکه هاي وابس ش
رایانــه اي،  ســامانه هاي  ارتباطــی،  شــبکه هاي  اطالعــات، 
ــده  ــرل کنن ــده(، کنت ــذاري ش ــده )جاگ ــه ش ــاي تعبی پردازنده ه
هــاي صنایــع حیاتــی، محیــط مجــازي اطالعــات و اثــر متقابــل 
بیــن ایــن محیــط و انســان بــه منظــور تولیــد، پــردازش، ذخیــره 
ــرداري از اطالعــات می باشــد. ــه، بازیابــی و بهره ب ســازي، مبادل

سرمایه ملی سایبري
ــاي  ــات، فض ــت از اطالع ــارت اس ــایبري عب ــی س ــرمایه مل س
ســایبري )محیــط مجــازي( کــه تولیــد، پــردازش، ذخیره ســازي، 
ــرداري از اطالعــات در آن انجــام مــی  ــی و بهره ب ــه، بازیاب مبادل
گیــرد و اثــر متقابــل ایــن محیــط بــا انســان کــه نقــش حیاتــی در 
امنیــت ملــی، اقتصــاد ملــی، ســالمت و ایمنــی عمومــی، اطمینان 

عمومــی و باورهــاي دینــی، ملــی و قومــی داشــته باشــد.

پدافند سایبری
بــه مجموعــه اقداماتــی گفتــه می شــود کــه موجــب بازدارندگــی، 
ــه  ــع، مقابل ــه موق ــخیص ب ــام، تش ــت از انج ــگیری، ممانع پیش
ــرمایه  ــه س ــایبری ب ــم س ــه تهاج ــا هرگون ــده ب ــر و بازدارن مؤث
ــم از  ــایبری اع ــن س ــط متخاصمی ــایبری توس ــی س ــای مل ه
ــای تحــت  ــا گروه ه ــش ســایبری کشــورهای متخاصــم و ی ارت

ــود. ــم می ش ــای متخاص ــان دولت ه ــت پنه حمای

سطوح پدافند سایبری
• مصون سازی زیرساخت های حیاتی سایبری

• امن و پایدارسازی زیرساخت های حساس سایبری
ــم  ــاخت های مه ــیب پذیری زیرس ــش آس ــازی و کاه • ایمن س

ســایبری

قرارگاه پدافند سایبری استان
قــرارگاه پدافنــد ســایبری اســتان در ســال 94 بــه منظــور پایــش 
ایمن ســازی  و خنثی ســازی تهدیــدات ســایبری دشــمن و 
اســتاندار،  ریاســت  بــه  اســتان  ســایبری  زیرســاخت های 
جانشــینی اداره کل اطالعــات اســتان و دبیــری مدیــرکل پدافنــد 
ــایبری  ــد س ــرارگاه پدافن ــت ق ــتانداری و در تابعی ــل اس غیرعام

ــد.  ــکیل گردی ــور تش کش
ایــن قــرارگاه در چارچــوب دبیرخانــه پدافنــد غیرعامــل اســتان 
فعالیــت نمــوده و گزارش کشــف و پایــش تهدیــدات و اقدامات 
خنثی ســازی را بــه قــرارگاه پدافنــد ســایبری کشــور در ســازمان 

پدافنــد غیرعامــل کشــور ارســال مــی نمایــد.
ــد  ــی پدافن ــوان متول ــه عن ــتان ب ــایبری اس ــد س ــرارگاه پدافن ق
ســایبری از ســرمایه های ســایبری اســتان رســالت مصــون 
ــش  ــق پای ــایبری از طری ــرمایه های س ــازی س ــازی و پایدارس س

ــیب  ــرل آس ــت و کنت ــف، مدیری ــدات، کش ــخیص تهدی و تش
پذیری هــا، اعــالم هشــدارهای الزم، امن ســازی، تدویــن و 
ــول(  ــات و اص ــررات، الزام ــات، مق ــات )مالحظ ــار نظام انتش
پدافنــدی، آمــوزش و نهادینه ســازی پدافنــد ســایبری، مدیریــت  
صحنــه عملیــات پدافنــد ســایبری و دفــاع در برابــر تهدیــدات و 

ــده دارد. ــر عه ــمن را ب ــالت دش حم
قــرارگاه پدافنــد ســایبری اســتان طــی ســال های اخیــر بازدیــد 
دســتگاه های  ســایبری  زیرســاخت های  از  ســایبری  هــای 
ــل  ــد غیرعام ــت اداره کل پدافن ــا محوری ــتان را ب ــی اس اجرای
ــتان  ــت کل اس ــا و حراس ــردی افت ــز راهب ــکاری مرک ــا هم و ب
ــات  ــاوری اطالع ــات و فن ــروه ارتباط ــس کارگ ــوان رئی )به عن
ــدات و  ــور احصــاي تهدی ــه منظ ــل( ب ــد غیرعام ــورای پدافن ش
ــی  ــتان و ارزیاب ــایبري اس ــاخت هاي س ــیب پذیری های زیرس آس
میــزان آمادگــی دســتگاه ها در مقابــل تهدیــدات متنــوع ســایبری 

ــد.  ــام می ده انج
ــیب پذیری ها  ــف و آس ــاط ضع ــا نق ــن بازدیده ــان ای در جری
احصــاء و بــه همــراه راهکارهــا و پیشــنهادات امنیتــی بــه 
ــردد. ــرف گ ــکالت برط ــا مش ــردد ت ــس می گ ــتگاه ها منعک دس

کارگروه ارتباطات و فناوری اطالعات
ــی از  ــوان یک ــات به عن ــاوری اطالع ــات و فن ــروه ارتباط کارگ
ــتان  ــل اس ــد غیرعام ــورای پدافن ــه ش ــازده گان ــای ی کارگروه ه
ایــن  وظایــف  و  مأموریت هــا  جملــه  از  می کنــد.  عمــل 

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

اطالعات
ــداوم خدمــات ضــروری  2- طراحــی و پیش بینــی چگونگــی ت
حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات IT ســازمان ها در ســطح 

ن ستا ا
ــن  ــرای چگونگــی تأمی ــاز ب ــورد نی ــتورالعمل م ــن دس 3- تدوی
نیازمندی هــای ضــروری مــردم و دســتگاه ها در حــوزه فنــاوری 

اطالعــات و IT در شــرایط اضطــراری
ــظ و  ــرای حف ــای دوره ای ب ــات و رزمایش ه ــرای تمرین 4- اج
ارتقــاء آمادگی هــای الزم بــرای مقابلــه بــا تهدیــدات و اقدامــات 
نظامــی دشــمن در حــوزه فــاوا )مخصوصــًا حمــالت ســایبری(

۵- تدویــن طــرح جامــع مدیریــت بحــران تهاجم هــای ســایبری 
دشــمن در حوزه هــای مختلــف

6- بررســی و پیش بینــی آســیب پذیری های حــوزه فــاوا در 
ــه راهکارهــای برطــرف کــردن آن دســتگاه های مختلــف و ارائ

مقاالت علمیمقاالت علمی

معـــرفی حــــوزه 
پدافــــــند سایبــــری

       تهیه و تنظیم:

                   حوزه سایربی اداره کل پدافند غیرعامل
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مقاالت علمی

مقدمه
مــردم )نیــروی انســانی( هــر کشــوری بــا ارزش تریــن ســرمایه  
ــوند  ــوب می ش ــوری محس ــدار هرکش ــه  اقت ــن مؤلف و اصلی تری
کــه صیانــت و حفاظــت از جــان و مــال آن هــا از اصــول اولیــه 

و اهــداف اصلــی نظــام پدافنــد غیرعامــل اســت.
اســالمی  انقــالب  اساســی دشــمنان  از راهبردهــای  یکــی 
تأثیرگــذاری بــر مــردم در جهــت کاهــش تــاب آوری اســت تــا 
ــدرت  ــت موجــب کاهــش ق ــر حکوم ــردم در براب ــل م ــا تقاب ب
ملــی و واگرایــی ملــت  و دولــت شــوند لــذا صیانــت از مــردم، 
ــراری،  ــرایط اضط ــب در ش ــانی مناس ــا و خدمات رس اداره آن ه
ــداری ملــی  ــر جهــت حفــظ و ارتقــاء پای ــاب ناپذی امــری اجتن

ــود. خواهــد ب

قرارگاه پدافند مردم  محور 
قــرارگاه پدافنــد مــردم  محــور )لشــکری و کشــوری( کــه بــرای 
هدایــت، راهبــری و مدیریــت پیامدهــای ناشــی از جنــگ 
در حــوزه حفاظــت و صیانــت از مــردم تشــکیل می شــود 
و اجــرای اقدامــات عملیاتــی پدافنــد مــردم محــور را در 
اســتان ها، شهرســتان ها و دســتگاه های اجرایــی و نیروهــای 

ــت و نظــارت می کنــد.  مســلح راهبــری، هدای
پدافند مردم محور 

مجموعــه اقدامــات و تدابیــر در حــوزه مــردم و زیرســاخت های 
ــدف  ــا ه ــردم ب ــی م ــای اساس ــن نیازه ــانی و تأمی خدمات رس
ــتانه  ــاء آس ــردم، ارتق ــال م ــان و م ــت از ج ــت و حفاظ صیان
ــگ،  ــردم در شــرایط اضطــراری بحــران ناشــی از جن تحمــل م
ــا،  ــروری آن ه ــای ض ــن نیازمندی ه ــتمرار تأمی ــداری و اس پای

ــردم و  ــی م ــش همگرای ــی و افزای ــی، آرامش بخش اطمینان بخش
ــردم محــور اطــالق میشــود. ــد م ــت، پدافن حاکمی

اقدامات پدافند مردم محور
اقدامات پدافند مردم محور شامل دو بخش می شود؛

ــزی،  ــات طرح ری ــه اقدام ــی: مجموع ــات عملیات ــف( اقدام ال
ســازماندهی، آمــوزش، تجهیــز، تمریــن، رزمایــش، بازخــورد و 

ــی اصــالح و حصــول آمادگ
ــداوم  ــه ت ــی ک ــه اقدامات ــه مجموع ــات زیرســاختی: ب ب( اقدام
کارکردهــا و حصــول بــه اهــداف آمادگــی و مقابلــه را تســهیل 
ــدی  ــی، کلی ــامل زیرســاخت های حیات ــد؛ ش ــن می نمای و تضمی
ــکان،  ــه و اس ــاخت تخلی ــل زیرس ــهری از قبی ــروری ش و ض
ــاخت آب،  ــی، زیرس ــاج اساس ــذا و مایحت ــر غ ــگاه، ذخای پناه
بــرق، گاز، حمــل و نقــل، بهداشــت، امنیــت، ارتباطــات و امثــال 

آن.

مأموریت
ــر را  ــای زی ــرای مأموریت ه ــور اج ــردم مح ــد م ــرارگاه پدافن ق
در دســتگاه های اجرایــی هدایــت، راهبــری و نظــارت می کنــد؛
1( تأمیــن نیازهــای اساســی و ضــروری مــردم از قبیــل آب، نــان 

و غــذا، ســرپناه، بهداشــت و ســالمت، انــرژی و امنیــت.
2( ایجــاد آرامــش روانــی در جامعــه بــا اطالع رســانی صحیــح، 
دقیــق و بــه موقــع، مدیریــت رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی.
ــن،  ــوزش و تمری ــازماندهی، آم ــامل س ــی ش ــاد آمادگ 3( ایج

ــر(. ــاختی )ذخائ ــات زیرس ــز و اقدام ــش و تجهی رزمای
4( پایدارســازی خدمــات و مدیریــت  فضــای ســایبری  کشــور، 
شــبکه های اجتماعــی و رســانه های مجــازی و شــبکه های  

ــردم. ــی م خدمات
۵( تأمیــن امنیــت محیط هــای پیرامــون مراکــز جمعیتــی و 

امنیــت. اقدامــات مختل کننــده  از  جلوگیــری 
6( صیانــت و حفاظــت از جــان و مــال مردم با اقدامــات عملیاتی 

پدافند مــردم  محور در برابر تهدیــدات غیرمتعارف)نوین(.
ــرایط  ــه ش ــخ ب ــی پاس ــای عملیات ــن طرح ه ــه و تدوی 7( تهی
تدفیــن،  نجــات،  و  امــداد  قبیــل جســتجو،  از  اضطــراری 

آواربــرداری، تخلیــه و اِســکان، درمــان و ســایر.

اهداف عملیاتی
هــدف کالن عملیــات پدافنــد مــردم محــور، صیانــت و حفاظــت 
از مــردم اســت کــه تحقــق آن، مســتلزم دســت یابی بــه اهــداف 

ــر می باشــد؛ عملیاتــی زی
ــردم و  ــت از م ــرای حفاظ ــاخت های الزم ب ــتقرار زیرس 1( اس

ــراری. ــرایط اضط ــاط در ش ــردی احتی ــر راهب ذخای
2( افزایــش تــاب آوری و ارتقــاء آســتانه تحمــل مردمــی قبــل، 

حیــن و بعــد از شــرایط اضطــراری.
3( حفــظ انســجام و ارتقــاء همبســتگی و همگرایــی بیــن مــردم 

و حاکمیــت.
4( توانایــی اداره امــور مــردم بــا تأمیــن، ذخیره ســازی و توزیــع 

مایحتــاج اساســی مــردم در شــرایط اضطــراری.
۵( مصونیت بخشــی نیــروی انســانی ویــژه، متخصــص و فعــال 

در مراکــز حیاتــی و حســاس.

ــی:  ــازه زمان ــه ب ــردم در س ــت از م ــت و حفاظ ــات صیان عملی
شــرایط  حیــن  ـ  اضطــراری ب  شــرایط  از  قبــل  ـ  الــف 
ــردد و  ــس از شــرایط  اضطــراری اجــرا می گ اضطــراری پ ـ پ
ــه، پیشــگیرانه و  ــد پیش بینان ــات پدافن ــادل عملی ــب مع ــه ترتی ب

واکنش گرانــه خواهــد بــود.                       

معــرفی حــوزه پدافــند مـــردم محــــور
       تهیه و تنظیم:

                   حوزه مردم محور اداره کل پدافند غیرعامل

مقاالت علمی
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شماره ۵0/ آبان ماه 1399
ماهنامه اداره کل پدافند غیر عامل

ــد و  ــامل رص ــات ش ــه اي از اقدام ــتی: مجموع ــد زیس پدافن
پایــش، آشکارســازي، هشــداردهی، تشــخیص، تصمیــم و 
ــات،  ــداد و نج ــگیري، ام ــت و پیش ــرل، حفاظ ــات، کنت عملی
درمــان، بازیابــی و بازتوانــی منابــع، محدودســازي و رفــع 
آلودگــی در برابــر تهدیــدات زیســتی اســت کــه موجــب 
ــتی  ــدات زیس ــر تهدی ــی در براب ــرمایه هاي مل ــت از س حفاظ
و کاهــش آثــار و عواقــب ناشــی از آن هــا می گــردد. هــر 
ــا اســتفاده  ــا غیرطبیعــی ب ــه طبیعــی ی ــا حادث ــداد ی نشــانه، روی
ــرمایه  ــودي س ــف و ناب ــب تضعی ــه موج ــتی ک ــل زیس از عوام
ــب  ــق تخری ــادي از طری ــیب هاي اقتص ــا آس ــانی و ی ــاي انس ه
و نابــودي ســرمایه هاي ملــی زیســتی در کشــور گــردد، تهدیــد 
ــدات زیســتی شــامل  ــواع تهدی ــردد. ان زیســتی محســوب می گ
ــتی  ــم زیس ــی، تروریس ــاي طبیع ــی و بیماري ه ــوادث محیط ح

ــت. ــتی اس ــگ زیس ــم و جن ــا بیوتروریس ی
ــن روش  ــن و پایدارتری ــوان مؤثرتری ــه عن ــل ب ــد غیرعام پدافن

هــاي دفــاع در مقابــل تهدیــدات می توانــد از بــه وجــود آمــدن 
ایــن بحــران جلوگیــري و یــا آثــار مخــرب ناشــی از آن را کاهش 
دهــد. امــروزه اکثــر کشــورهاي جهــان بــا وجــود برخــورداري 
از تــوان بــاالي نظامــی و امنیتــی بــه پدافنــد غیرعامــل بــه ســبب 

افزایــش تــوان بازدارندگــی اهمیــت ویــژه اي می دهنــد.
اطالعــات منتشــر شــده نشــان می دهــد کــه پــس از واقعــه 11 
ــکا،  ــن پخــش پاکت هــاي ســیاه زخم در آمری ســپتامبر و همچنی
ــی  ــت دفاع ــت تقوی ــته جه ــال گذش ــد س ــور در چن ــن کش ای
ــه  ــارد دالر هزین ــر 60 میلی ــغ ب ــدات زیســتی، بال ــر تهدی در براب
ــا تمــام مراکــز تحقیقاتــی نظامــی، دفاعــی، دانشــگاه ها  کــرده ت
ــل  ــد غیرعام ــاي پدافن ــراي برنامه ه ــا اج ــی ب ــز تحقیقات و مراک
در برابــر ایــن تهدیــدات آســیب پذیري کمتــري داشــته باشــند.
بــراي مقابلــه بــا بحران هــاي ناشــی از تهدیــدات بیوتروریســتی، 
ــت  ــژه وزارت بهداش ــه وی ــی ب ــتگاه هاي دولت ــیاري از دس بس
ــن ســالمت،  ــا تأمی ــط ب ــاي مرتب ــان و ســایر وزارتخانه ه و درم

مــواد غذایــی و آب جامعــه و همچنیــن مراکــز امنیتــی مســئولیت 
ــا  ــن نهاده ــر ای ــکاري مؤث ــدون هم ــک ب ــد. بی ش ــن دارن معی
ــتی  ــی بیوتروریس ــدات احتمال ــا تهدی ــع ب ــه قاط ــکان مقابل ام

وجــود نخواهــد داشــت.
پدافنــد غیرعامــل ضمــن توجــه بــه اقدامــات تخصصــی مقابلــه 
ــع و  ــنجش، رف ــف و س ــامل کش ــتی ش ــل بیوتروریس ــا عوام ب
ــور  ــري کش ــیب پذی ــان آس ــگیري و درم ــی و پیش ــع آلودگ دف
از همه گیري هــاي تعمــدي و یــا طبیعــی ناشــی از عوامــل 
بیمــاري زاي زیســتی را کاهــش داده و بــا اجــراي برخــی 
اقدامــات، موفقیــت حملــه بیوتروریســتی در جامعــه را بــه 

ــاند. ــد رس ــل خواه حداق
ــلیحات  ــا تس ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــازوکارهای جهان ــن س مهم تری

ــی بیولوژیک
از  اســتفاده  ممنوعیــت  پروتــکل  1925م:  ژنــو  پروتــکل 
تســلیحات بیولوژیکــی و شــیمیایی، آسفیکســی، گازهــای ســمی 

ــور  ــه به ط ــگ ک ــی در جن ــای باکتریولوژیک ــر روش ه ــا دیگ ی
ــن  ــود، در 17 ژوئ ــده می ش ــو 192۵م نامی ــکل ژن ــوم، پروت عم
192۵ امضــا شــد. 10۸ کشــور، از جملــه ۵ عضــو دائــم شــورای 

ــد.  ــا کرده ان ــه را امض ــن توافقنام ــل، ای ــازمان مل ــت س امنی
بیولوژیکــی 1972م: کنوانســیون  کنوانســیون تســلیحات 
ســالح  خلــع  معاهــده  نخســتین  بیولوژیکــی  تســلیحات 
ــه توســعه، تولیــد و ذخیره ســازی  ــه اســت کــه هرگون چندجانب
هــر آنچــه در دســته بندی ســالح های کشــتارجمعی قــرار 
ــل  ــیون در 10 آوری ــن کنوانس ــد. ای ــوع می کن ــرد را ممن می گی
ــد. از  ــرا درآم ــه اج ــارس 197۵ ب ــد و در 26 م ــا ش 1972 امض
ــیون  ــوان کنوانس ــت عن ــور تح ــیون مذک ــخ، کنوانس ــن تاری ای

تســلیحات بیولوژیکــی و ســمی نامیــده می شــود.

انواع عوامل تهدیدکننده زیستی:
- تهدیدات زیستی کالسیک:

• میکروارگانیســم هاي طبیعــی، مــواد زیســتی )ســموم زیســتی(، 
مــواد فعــال زیســتی )مــواد هورمونی(

- تهدیدات زیستی نوین:
• ســموم زیســتی تغییــر یافتــه، عوامــل زیســتی دوقلــو، عوامــل 
زیســتی مصنوعــی، بیماري هــاي نویــن، عوامــل زیســتی پنهــان

• مواد شبه زیستی خاموش، عوامل زیستی انتخابی

ــفاء و  ــرارگاه ش ــوان ق ــا عن ــد زیســتی کشــور: ب ــرارگاه پدافن ق
ــور و در  ــل کش ــد غیرعام ــی پدافن ــرارگاه عملیات ــت ق در تابعی
ــا )ص(  ــم االنبی ــزي خات ــد مرک ــرارگاه پدافن ــب ق سلســله مرات
تشــکیل می گــردد. قــرارگاه اســتانی پدافنــد زیســتی در تابعیــت 
ــئولیت  ــا مس ــه ب ــرار دارد ک ــفاء ق ــتی ش ــد زیس ــراگاه پدافن ق
ــاي  ــازمان ها و اداره ه ــل س ــی و تعام ــه هماهنگ ــتاندار وظیف اس
وابســته بــه دســتگاه هاي کشــوري و لشــکري را در ســطح 

ــد. ــام می ده ــتان انج اس
قــرارگاه پدافنــد زیســتی اســتان مســئول برنامــه ریــزی، هدایــت، 
فرماندهــی، مدیریــت و نظــارت بــر دســتگاه های اجرایــی 
ــوده  ــتی ب ــدات زیس ــر تهدی ــلح در براب ــای مس ــتان و نیروه اس
ــا در  ــی از آن ه ــای ناش ــتی و پیامده ــران زیس ــت بح و مدیری
ــا اســتفاده از توانمندی هــای موجــود و ارتقــای  ســطح اســتان ب
ظرفیــت و توانمندی هــای تخصصــی در محورهــای رصــد، 
ــه  ــاژ و تخلی ــخیص، تری ــازی و تش ــدار، آشکارس ــش، هش پای
ــی  ــی و بازیاب ــع آلودگ ــازی، رف ــه و محدودس ــان، قرنظین و درم
و حــذف منابــع آلــوده، بازســازی و بازتوانــی، بهداشــت و 
ــا  ــه ب ــه در مواجه ــی جامع ــکار عموم ــت اف ــگیری، مدیری پیش
ــرارگاه  ــذارد. ق ــرا می گ ــه اج ــه مرحل ــتی را ب ــدات زیس تهدی

ــد.                        ــروه می باش ــامل ۸ کارگ ــتان ش ــتی اس ــد زیس پدافن

مقاالت علمی

       تهیه و تنظیم:

                   حوزه زیستی اداره کل پدافند غیرعامل
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شماره 50/ آبان ماه 1399

اداره کل پدافند غیرعامل اداره کل پدافند غیرعامل

ماهنامه اداره کل پدافند غیر عامل
شماره ۵0/ آبان ماه 1399

• پدافند•مردم•محور	

• حمید•غفارلو	

• کارشناس•امریه	
• رضا•خوش•روا	

• مدیرکل•پدافند•غیرعامل	
• محمدباقر•آقایی	

• امور•اداری	
• سیدحسن•موسوی	

• پدافند•شیمیایی	
• شمسعلی•محمودیان	

• رئیس•گروه•تهدیدات•	
تخصصی

• محمدرضا•علیزاده	

ـل
ام

رع
غی

ند 
فــ

دا
ل پ

ـــ
ک

ره 
دا

ا

• پدافند•سایبری	

•لیدا•رسول•اهری	•

• علی•ابراهیمی	

• کارشناس•امریه	
• سیدپویا•پورپیغمبر	

• رئیس•گروه•طرح•و•اجرا	
• ابوالفضل•پاشایی	

• کارشناس•امریه	
• •میررسول•حسینی	

• امور•دفتری	

ـل
مـ

عا
غیر

د  
ــن

اف
پد

ل 
ـــ

ک
ره 

دا
ا

• پدافند•زیستی	

• پدافند•کالبدی	
• مجتبی•علیپور•شهیر	

• کارشناس•امریه	
• ساسان•بداقلو	
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ماهنامه اداره کل پدافند غیر عامل
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شماره 50/ آبان ماه 1399

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

تجربــه جنــگ هشــت ســاله تحمیلــي نشــان مي دهــد کــه یکــي 
از مشــکالت مهــم دفــاع  و ضعــف در مقابــل تهدیــدات عدیــده 
در  بخصــوص  کشــور،  گوناگــون  درحوزه هــای  دشــمنان 
ــوده اســت. متأســفانه  زیرســاخت های ارتباطــی و مراکــز داده ب
ــه مســأله ای اجتنــاب  مســأله جنــگ تهدیــد در جهــان امــروز ب

ناپذیــر تبدیــل شــده اســت. 
در طــول قــرون گذشــته؛ بخصــوص در چنــد دهــه اخیــر، صلــح 
ــان  ــورهای جه ــر کش ــوده و اکث ــدار ب ــواره ناپای ــان هم در جه
ــواره  ــخ هم ــول تاری ــز در ط ــران نی ــد. ای ــه بوده ان ــا آن مواج ب
هــدف تهاجــم تهدیــدات گوناگــون کشــورهای متخاصــم بــوده 
کــه طــی آن خســارات مالــی و جانــی فراوانــی را متحمــل شــده 
ــگ  ــود را در جن ــخ خ ــتر تاری ــر، بیش ــت » بش ــت. در حقیق اس

بــوده اســت«.
طــی چنــد ســال اخیــر 
و  اطالعــات  فنــاوری 
کشــورمان  در  ارتباطــات 
و  روزافــزون  رشــد 
اســت  داشــته  فراگیــری 
کــه جلوه هایــی از آن را در 
ــی«  ــوندهای »الکترونیک پس
ماننــد دولــت الکترونیکــی، 
بانکـــداری  و  پـــول 
و  تجــارت  الکترونیکــی، 
داد و ســتد الکترونیکــی، 
الکتـــرونیکی،  آمــوزش 
الکترونیکــی  انتخابــات 
الکترونیکــی  جنــگ  و 
ــدی  ــتیم. تردی ــاهد هس ش

نیســت هــدف از بکارگیــری ایــن فنـــاوری بهـره بـــرداری مؤثــر 
ــای  ــت. در دنی ــات« اس ــی »اطالع ــا ارزش و حیات ــر ب از عنص
امــروز دیگرصرفــًا ابتــکار عمــل در دســت کشــورهایی نیســت 
ــه از آن  ــد بلک ــار دارن ــی در اختی ــیلی و معدن ــع فس ــه مناب ک
ــد.  ــلط دارن ــات تس ــع اطالع ــر مناب ــه ب ــت ک ــورهایی اس کش
ــارم  ــه چه ــون برنام ــاده 44 قان ــد »ب« م ــه در بن ــور ک همانط
توســعه اشــاره شــده، توســعه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و 
تحقــق جامعــه اطالعاتــی کــه )رکــن اصلــی آن اطالعــات اســت 
و نــه فنــاوری( بــر پایــه دو زیرســاخت مهــم شــکل می گیــرد.
ــراری  ــد، موضــوع برق ــی کــه دارن ــه لحــاظ اهمیت مراکــز داده ب
زیرســاخت  و  )ســاختمانی(  کالبــدی  بخــش  در  امنیتشــان 

شــبکه ای بســیار مهــم و ضــروری می باشــد. 
لــذا بایســتی تهدیــدات متوجــه بخش هــای آن، مــورد شناســایی 
ــای  ــه و راهکاره ــرار گرفت ق
دفاعــی در برابــر آن بــکار 
بــرده شــود تــا بتوانــد از 
برخــوردار  کافــی  امنیــت 
بــوده ودر شــرایط بحــران 
ــته  ــت داش ــداوم فعالی ــز ت نی

ــد. باش
ــور  ــه منظ ــاب ب ــن کت در ای
طراحــی مرکــز داده امــن، 
ــن  ــت ضم ــده اس ــالش ش ت
تبییــن تهدیــدات ایــن حــوزه 
، راهکارهایــی بــر اســاس 
اولویــت خطرپذیــری تمامــی 
ارائــه  داده  مراکــز  اجــزای 

ــود. ش

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


