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:اعضای مجلس خبرگان تاکید کردنددر دیدار مقام معظم رهبری   

ردن نظام از عناصر کتهی« نفوذ»هدف دشمن از 

استکبار در راهبرد نفوذ چند  ت.درونی قدرت اس

تأثیرگذاری در مراکز »هدف اصلی را دنبال می کند: 

و  «تغییر باورهای مردم»، «تصمیم ساز و تصمیم گیر

  .«تغییر محاسبات و مواضع مسئولان»
 

 ماهنامه سخن سردبیر
 الر َّحیم الر َّحمنِ  اللهِ بِسم

 نفسی هر. نعمت مزید اندرش شکر به و قربتست موجب طاعتش که جل و عز را خدای منَّت
 نعمت دو نفسی هر در پس ذات مفرَّح آید می بر چون و حیاتست ممدَّ رود می فرو که

 .واجب شکری نعمت هر بر و موجودست
 پدافند فعالان های مساعدت با او، درگاه از استعانت با که را خدای قیاس بی ثنای و حمد

 راه این در. کردیم منتشر گذشته سال در را غیرعامل پدافند ماهنامه از شماره 8 غیرعامل
 و سیاسی محترم معاون جبارزداه، دکتر آقای جناب استان محترم استاندار جمله از  استان محترم مسئولین ارشادات و ها حمایت وامدار
 پدافند نشریه ارانتش. هستیم  جهانسری سردار آقای جناب استان غیرعامل پدافند محترم مدیرکل و شبستری دکتر آقای جناب استان امنیتی

 لطف به هک اینک. است استان قلم و فکر اصحاب های نظریه و ها ایده افکار، نشر برای محلی که گردد می تعبیر ناب فرصتی غیرعامل
 پازل این دهکنن تکمیل  و ضروریات جزو نیز غیرعامل پدافند هستیم، منطقه سایبری و نظامی و موشکی قدرت بزرگترین بزرگ خداوند

 کلیش به جنگ این امروزه آفریدند نابرابر،حماسه جنگی در خود مال و جان فداکردن با بوم و مرز این فرزندان دیروز اگر. است افتخارآمیز
  ایه زیرساخت به سایبری حملات. دارد دیگر جنس از ای حماسه به نیاز و گرفته نشانه را مردم باور و اراده بار این و شده شروع دیگر

 ادایج نهایت در و تشتت ایجاد اجتماعی، مختلف مسائل روی  سواری موج غیرمتعارف، های کارشکنی ظالمانه، های تحریم ،کشورمان

 
 استانداری آذربایجان شرقی

 اداره کل پدافند غیرعامل
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 ینا در ایران اسلامی جمهوری مقدس نظام و اسلام مخالفان و دشمنان های هجمه از بخشی تنها مردم روانی امنیت تضعیف و روانی جنگ 
 تهدیدات این سازی خنثی برای گسترده و منسجم ای برنامه و جدی ای ارده ، راسخ عزمی انقلابی، ای روحیه به بنابراین. روزهاست
 غیرعامل دافندپ مفاهیم آموزش و کردن نهادینه برای گسترده ای برنامه گذشته دوسال در استانداری غیرعامل پدافند راستا این در. نیازمندیم
 پدافند اهیممف  کردن نهادینه و گسترش هدف با ماهنامه این. است برنامه این از بخشی تنها غیرعامل پدافند ماهنامه انتشار که دیده تدارک

 محور ممرد و فرهنگی تهدیدشناسی، از اعم غیرعامل پدافند های حوزه در اندیشمندان آثار و پژوهشی هاییافته انتشار و ترویج غیرعامل،
 . شودمی نتشرم به و استانداری غیرعامل پدافند کل اداره امتیازی صاحب با...  و کالبدی ای، هسته شیمیایی، ، سایبری،زیستی اقتصادی، ،
 گرانپژوهش و استادان نظران،صاحب همراهی با تا برآنیم امسال و شد می منتشر ماهنامه این در عمومی مسائل بیشتر گذشته سال در

  .ستیمه ارزشمندتان مطالب نیازمند راستا این در و کنیم اضافه نشریه این در نیز را تخصصی مطالب مندعلاقه

 تا چه قبول افتد و چه در نظر آید ودندصالح و طالح متاع خویش نم
 padafand.gheyre.amel100@gmail.com آدرس پست الکترونیکی: -پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی( ماهنامهمحمد بامدادی) سردبیر

 

 

 ی بانکی پلیس فتای استانهشدار ها
 بازگو زا الکترونیک، پست طریق از ارتباط نیز و پیامکی تلفنی، هایتماس در 

 اریخت و اعتبارسنجی کد رمزها،) بانکی کارت خصوصی محرمانه مشخصات کردن
 شود خودداری دیگران برای( انقضاء

 نیدک اقدام خود کارت هایرمز تغییر برای دلخواه زمانی مقاطع در شودمی تاکید .
 از طریقی هر به ناشناس اشخاص رودمی احتمال که مواردی در ویژه به امر این
 .شود می برخوردار چندانی دو ضرورت از یابند آگاهی عبور رمز

 جدا   کارت مجاورت در آن نگهداری یا کارت پشت یا رو بر عبور رمز نوشتن 
 .شود خودداری

 نتقالا انجام منظور به مقابل طرف به باید که موردی تنها مالی روزمره مبادلات در 
 .است خود به مربوط شبای یا حساب کارت، شماره صرفا  شود اعلام( کارت به کارت) وجه

 شود  خودداری اکیدا   شما کارت واسطه به بانکی خدمات از استفاده منظور به ناشناس افراد درخواست هرگونه پذیرش از. 
 رایب شناسنامه شماره همراه، تلفن ، شناسنامه های شماره و متداول کلمات از و کرده طراحی ترکیبی بصورت را خود عبور های رمز 

 .نکنید استفاده موضوع این
 ندهید قرار ناشناس افراد اختیار در را عبور رمز بویژه خود بانکی حساب یا کارت مهم اطلاعات. 
 توسط دهش وارد های داده جاسوسی های برنامه برخی. کنید استفاده امنیتی کلید صفحه از حتما  بانک اینترنت رمز نمودن وارد هنگام 

 .کنند می کنترل را شما کلید صفحه
 فروشگاهی های پایانه از استفاده زمان در pos کنید وارد خودتان را کارت عبور رمز. 
 نکنید استفاده عمومی اماکن و ها فرودگاه ها، نت کافی از اینترنتی های پرداخت برای الامکان حتی کنید سعی. 
 که سایت رد موجود قفل علامت از مثال برای. کنید استفاده دارید اطمینان آنها به که هایی سایت از حتما  اینترنتی های پرداخت برای 

 .نمایید حاصل اطمینان باشد، می صحت از حاکی
 دستگاه در تغییر گونه هر مشاهده صورت در ATM (مشکوک شده نصب دوربین یا و کلید صفحه تغییر خوان، کارت در تغییر )ستگاهد از 

 .دهید اطلاع شعبه مسئول به را آن سریعا   و نکرده استفاده

 
 سرهنگ محمودی، رئیس پلیس فتای استان

az.sh_fata@police.ir 

 



 

  «3»  

 اصول اولیه امنیت اطلاعات برای شرکت ها و سازمان های کوچک 

خلاصه ای از کتاب اصول اولیه امنیت اطلاعات برای شرکت ها و سازمان های 
مولفان: مسعود براری، فائزه اصدقی، ناشر: انتشارات اندیکا، چاپ اول، :»کوچک،
0931» 

 اطلاعات از حفاظت خصوص در ضروری های توصیه – دوم قسمت

  اینترنت و شبکه با ارتباط در

 اینترنت از افزار نرم دانلود مشکلات و مسائل -2-9

 .نکنید دانلود افزار نرم ناشناس وب صفحات از

 دارید وب در منبع یک از را اشتراکی یا رایگان افزار نرم از استفاده به تصمیم اگر
 .تندهس فنی پشتیبانی بدون افزارها نرم این از بسیاری باشید مراقب باید

 اجتماعی مهندسی برابر در محافظت چگونگی -2-12

 و لاعاتاط آوردن بدست برای الکترونیکی یا و شخصی تلاش اجتماعی مهندسی
 دستکاری و سیستم حساس های بخش و امکانات سیستم، به غیرمجاز دسترسی یا

 .آنهاست

 :اجتماعی مهندسی های تکنیک برابر در محافظت برای

 تماس آنها با شخصی که زمانی تا شود داده لازم های آموزش کارکنان به باید
 می اصخ سیستم به دسترسی یا و اطلاعات دریافت کمک، تقاضای و گیرد می
 برای که وششیک باید کارمند همچنین. باشد سازمان با مرتبط که بپرسد فرد هویت تایید مورد در سوالاتی باید کارمند. باشند هوشیار کند

 .دهد اطلاع مدیریت به را گرفته صورت سیستم به دسترسی یا اطلاعات آوردن بدست

 رخداد وقوع های هزینه کاهش راهکارهای -سوم قسمت

 .رساند حداقل به را وقایع از ناشی های هزینه که اندیشید تدابیری باید

 آمیز فاجعه و احتمالی وقایع برای اطلاعات بازیابی ریزی برنامه و ملاحظه -3-1

 افتد؟ می اتفاقی چه فاجعه یک بروز صورت در

 اید؟ کرده بینی پیش را تصادفی صورت به ضدحریق های پاش آب شدن روشن برق، قطع همچون وقایعی احتمال آیا

 دارید؟ را آن از بعد یا و حادثه زمان در سازمانتان اطلاعات بازیابی برای مناسب طرح یک آیا

 طریق از تا دهد می را امکان این اضطراری برق.کنید استفاده( UPS) اضطراری برق از شبکه حساس اجزای و کامپیوترها برای برق، قطع مورد در
 .کنید ذخیره برق کامل قطع از قبل را خود اطلاعات بتوان آن

 دارید؟ سازمانتان در اجرا حال در و استفاده مورد اطلاعات تمام از فهرستی آیا

 است؟ شده واقع سرور یا و کامپیوتر کدام برروی و کجا در اطلاعات از نوع هر که دانید می آیا

  دارند؟ قرار نقاطی چه در و بیشتری اهمیت دارای اطلاعات از نوع چه که دانید می و داده انجام سازمان اطلاعات برای بندی اولویت آیا

 :کنید دنبال را زیر مراحل کنید، را اینکار ندارید را سازمان در موجود مهم اطلاعات از فهرستی اگر

 اعاتاطل. )کرد تهیه سازمان در استفاده مورد اطلاعات تمام از لیست یک و کرد فکر دقت به باید سازمان استفاده مورد اطلاعات مورد در 
 .کند مشخص را سازمان در استفاده مورد اطلاعات انواع اول اولویت 5 بالا، مورد در شده نوشته لیست در. (باشد مفید سازمان برای

 .کنید مشخص را شوند می ذخیره اطلاعات انواع این از یک هر آن در که را بخشی
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 .شود می ایجاد شده بندی اولویت صورت به سازمان اطلاعات انواع برای کامل جدول یک نهایت در 

 شود می ذخیره بخش کدام داده نوع اولویت

 کدام بخش ذخیره می شود داده نوع اولویت

1   

2   

 که شود یم اضافه صفحه این به ستون سه. اند شده بندی اولویت اهمیت اساس بر اطلاعات که شوید مطمئن فهرست، شدن کامل از بعد
 .دارد نیاز آن به اطلاعات که است حفاظت از نوعی دهنده نشان

 هم یبرخ. دارند دسترسی لحاظ از حفاظت به نیاز برخی و جامعیت لحاظ از برخی بودن، محرمانه لحاظ از حفاظت به نیاز اطلاعات از برخی
 :دهید انجام را زیر مراحل نیاز مورد حفاظت میزان کردن مشخص برای. دارند نیاز را نوع سه هر

 .کنید فکر سازمان اطلاعات مورد در

 .کنید وارد جدول در دارند را سازمان در اولویت بالاترین که داده نوع 5

 .کنید وارد چپ ستون در است لازم داده نوع هر برای که حفاظت سطح

 .کنید تکمیل داده انواع کلیه برای را جدول

 دسترسی جامعیت محرمانه بودن نوع داده اولویت

1     

2     

 وشر باید شود ها داده دادن دست از و حادثه بروز به منجر که امنیتی رخداد بروز صورت در. کرد شروع اطلاعات اولویت بالاترین از باید
 مشتریان هب رسانی اطلاع آن طبق که دارند قوانینی کشورها اکثر. باشید داشته مشتریان یا و کارمندان به رخداد دادن گزارش برای هایی
 .دارند را خود

 اطلاعات امنیت به رسیدگی از اجتناب های هزینه -3-2

 ودش اطلاعات محرمانگی رفتن بین از باعث است ممکن بدی اتفاق هر. است مهم دهد رخ اطلاعات برای مشکلی که زمانی در روش داشتن
 .دزدد می را سازمان حساس اطلاعات از کپی یک و شده سیستم وارد که مخرب برنامه یا ویروس یک

 مرتبط موضوعات و اطلاعات امنیت زمینه در سازمان های سیاست -3-3

 سیاست .دارد کارها انجام در سازمان انتظارات و قبول قابل های شیوه شناسایی برای هایی سیاست داشتن و نوشتن به نیاز سازمانی هر
 شخصم کارکنان برای وضوح به باید دارند اطلاعات تبادل فضای در امنیت و شبکه کامپیوتر، اطلاعات، برای سازمان مدیریت که هایی
 ابعمن این از که کارکنانی از سازمان مدیریت انتظارات و است مهم مدیریت برای منابعی چه و اطلاعات کدام که ها سیاست این. گردد
 .شود داده یحتوض اطلاعات این از استفاده و حفاظت برای کارکنان همه از مدیریت انتظارات و شود مشخص روشنی به باید کنند می استفاده
 یم گرفته نظر در آنها برای هایی مجازات چه ها سیاست این نقض صورت در بدانند و باشد روشن کارمندان از یک هر برای ها سیاست
 .شود

 ادامه دارد...
 پدافند غیرعامل استانداری کل هرکارشناس آموزش و پژوهش ادا –لیدا رسول اهری : خلاصه کتابتهیه و 
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 غیرعامل پدافند بر مبتنی شهرسازی بر اجمالی نگاهی

 

 تبریز کلانشهر شهرداری شهرسازی ارشد کارشناس ترابی کمال

 کلیبر شهرستان احوال و ثبت اداره امورهویتی کارشناس ذالی اسد
 

 چکیده

 پیشرفت اب. باشد جوابگو باید ذاتی طور به غیرعامل دفاع گیری، غافل مواقع در. است واکنشی و العملی عکس حرکتی غیرعامل، پدافند
 در نظامیغیر راهکارهای از استفاده شده، حمله کشور به زدن ضربه و تصرف برای پیشرفته هایسلاح از استفاده و بشری دانش روزافزون
 که گرددمی مستحکمی اهداف ایجاد باعث غیرعامل، پدافند اقدامات کارگیریه ب. داشت خواهد کشور مقاومت در زیادی تاثیر شهرسازی
 اهرم یک عنوان به و برده رابالا دشمن جنگ هزینه شرایط، بدترین در امر این. بود خواهد ترپرهزینه و ترمشکل دشمن برای ها،آن انهدام

 مانهایساخت و تاسیسات پراکندگی پناهگاه، ساخت شهرها، باز فضای شهر، بافت و ساخت زمین، کاربری. کرد خواهد عمل قوی بازدازنده
 سزاییب تاثیر جنگ از ناشی هایخسارت و هاآسیب افزایش یا و کاهش در اضطراری مواقع در باارزش تأسیسات نمودن استوار و وجود مهم،
. آوردمی فراهم را درست ریزی برنامه امکان و داده کاهش حدودی تا را شهر یک در جنگ از ناشی آسیب هاآن درست مطالعه با. دارند
 شهرسازی غیرعامل، پدافند: های کلیدی:واژه
 

 مقدمه  -1
 و زمینی هوایی، حملات از ناشی خسات تقلیل و خصمانه تهاجمات با مقابله جهت در امروزی هایجنگ در غیرعامل دفاع اقدامات انجام
 و حیاتی مراکز و زیرساخت تمامی آن گستره و وسعت که است بنیادی موضوعی کلانشهرها و شهری مجموعه در مهاجم، کشور دریایی
 راکزم صنعتی، بزرگ هایمجتمع ها،نیروگاه ها،پالایشگاه نظیر کلیدی هایزیرساخت و هافرودگاه مواصلاتی، و ارتباطی مبادی حساس،
 ریزی امهبرن به وابسته چشمگیری نحو به اقتصادی، و ملی امنیت حفظ که حدی تا گیرد برمی در را مردمی جمعیت و فرماندهی و هدایت

 (.01: 0981 جوشقانی، صراف) باشدمی کشور بزرگ شهرهای در خصوص به غیرعامل دفاع حیاتی موضوع در جانبه همه دهی سامان و
 و دسازمی را شهری فضاهای هافعالیت این مجموع. است داده جای خود در را متعددی هایفعالیت کالبد این که است کالبدی دارای شهر
 آنهاتأثیر از شدت به جنگ وقوع صورت در که دارند خود دنبال به را ایوابسته جمعیت فوق، هایمقوله همه. بخشدمی هویت آن به
 حملات یمنف آثار کیف و کم با مقابله و مواجهه برای آمادگی و گیری پیش در مهمی نقش احتمالی هایآسیب خطر شناسایی. پذیرندمی

 لحاص درستی به آن نتیجه در محتمل هایآسیب و شهری مناطق به نظامی حملات خطر ابعاد شناخت اگر. دارد شهری مناطق به نظامی
. بخشید هتوسع و نموده تعریف گسترده طور به افراد تک تک مقیاس تا نیز را هاآسیب این با مقابله اقدامهای نوع و سطح توانمی شود،
 حمله رد مؤثر عوامل جمله از شده انجام مطالعات ینتیجه در. گردد حاصل شهرها به حمله در مؤثر عوامل از شناختی بایستی منظور بدین
 در ورهاکش غیرمادی و مادی کلان هایسرمایه انباشت همچنین. باشدمی نظامی و اداری سیاسی، مراکز انسانی، نیروهای تمرکز شهرها به

 رتباطیا حلقه عنوان به شهرها آن بر علاوه. کندمی فراهم دشمن آنهابرای به یابی دست یا و تخریب جهت در بالایی انگیزه شهری، مراکز
 بدین. گرددمی مشخص نیز منطقه سرنوشت ها،آن سقوط یا مقاومت با که هستند خود روستایی های رانهگپس و ایمنطقه انسجام کانون و

 نیز یاهداف دیگر، سوی از. نمایند تحمل را جنگ از ناشی فشارهای باید پیوسته و بوده هایدرگیری در اصلی هدف اغلب شهرها ترتیب
 صنایع، شهرها، در نظامی هایپادگان وجود به توانمی جمله آن از. سازدمی توجیه را شهر به دشمن حملات که دارد وجود شهرها درون
 هاپل ها،جاده بنادر، آهن، راه ها،پایانه ها،فرودگاه آب، و سوخت ذخیره مخازن ها،خانه تصفیه قوی، فشار هایپست و هاپالایشگاه ها،نیروگاه
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 شهری هایبدنه در هاآن حضور که شهری تأسیسات از دسته آن برای تمرکززدایی سیاست نوعی رو این از. کرد اشاره مخابراتی شبکه و 
 (.0981 الهی، ناطقی) دهد کاهش را هاآن پذیری آسیب ضریب و افزایش را شهرها نسبی ایمنی تواندمی ندارد، ضرورتی

 

 مرتبط با پدافند غیرعامل شهرسازی شاخص های -2

 بریکار مکانی موقعیت شهر، فرم کل، طور به منطقه هر ساختار و جزء طور به شهر ساختار شهری، مناطق بافت شامل شههری هایمؤلفه
 و هامؤلفه این از یک هر به مختصری ادامه در. باشدمی شهرها در موجود زیربنایی تأسیسات و شهری نقل و حمل شبکه شههری، اراضهی
  .شودمی پرداخته جنگ و نظامی بحران با رویارویی هنگام در هاآن هایویژگی

 

 شهرو  منطقه ساختار -2-1

 در .ردیگیم ، شکلکندیم کار آن با ... و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، لحاظ به شهر که یامنطقه با متقابل تأثیر در شهر فضایی ساختار

 طرحی نیتریکل و نیتریاساس .است گرفته قرار پیرامونی محیط با عملکردی کالبدی، روابط از مراتبی سهلسله یا شهبکه در شههر واقع

 رابطه طرح این یهامؤلفه نیتریاساسکه  چرا است سرزمین آمایش طرح است، مطرح تهدیدی نوع هر برابر در شههر از دفاع جهت که

 دفاع سیاسی و نظامی محتوای بر علاوه واقع انجامد در می هم توسعه پایداری و تثبیت به که است آن یهاتیفعال و فضا انسهان، مابین

 بحث ساماندهی به آمایشهی رویکرد اسهت. نظر نیز مورد فضها یافته تثبیت یهاتیموجود از دفاع ی،امنطقه و ملی شههری، مقیاس در

 باشد داشته را دفاعی قابلیت و امنیت حداکثر که یابد استقرارفضا  در یاگونه به شهر که شهودیم باعث ملی و یامنطقه پهنه در دفاعی

 (.0981الانبیا،  خاتم هوایی پدافند )قرارگاه
 

توزیع فضهای عناصر، ترکیب عناصر و عملکردهای اصلی شهر که تشکیل دهنده ساختار شهر هستند، نقش مهمی در میزان آسیب پذیری 
کالبدی شهر، مانند کوی، محله، ناحیه، برزن و منطقه، تک مرکزی یا چند مرکزی بودن و... تقسیمات . شههر در برابر حواد  مختلف دارند

که هر یک به لحاظ مقابله در برابر حواد  دارای اسهتعداد خاص خود است. مثلا  در  شهوندینیز وجوه دیگری از سهاختار شههر محسهوب م
یک قسمت از شهر نسبت به شهرهای دارای چند مرکز، امکان آسیب سهاختار تک مرکزی شههر و تمرکز امکانات اقتصهادی و انسانی در 

 (.65-61، 0981) عبدالهی، شودیپذیری بیشتر م
 

 بافت شهر -2 -2

 یچگونگ در ،یساکنان، در امکانات کمک رسان یریگ و پناه زیگر یهاتیدر قابلو جنگ در هنگام وقوع زلزله  یواکنش هر نوع بافت شهر
 یباز و بسته و نسبت سطح ساخته شده به فضا یفضاها بیترک یدارد. الگو میاسهکان موقت، دخالت مستق یو حت یو بازسهاز یپاکسهاز
و سههاخت و سههازها  یکه همان قطعات اراضهه ییهااز سههلول ریغ یبافت شهههر کیو سههنجش خواهد بود. در  ییملاک کارآ نیترباز، مهم

، در و انتظام قطعات بیترک یآن شامل طول و عرض مطرح است. چگونگ یکیزیراه و مشخصات ف یالگو یفرع یهاراه یهسهتند. شبکه
 یوارهمج یالگو ،یبافت شهر کیقطعات در  بیترک یاز الگو ری. غگرددیآن مطرح م یریپذ بیانواع بافت و مشهخصهات آسه لیتشهک

 نیزم ها و قطعاتراه بیبافت، ترک تیو قابل یریپذ بیآس یابیدر ارز گرید یهااز شاخص زیباز قطعات مجاور ن یساخت و سازها و فضاها
هر قطعه با گذر و  یباز و ساخته شده یفضا یگذر، همجوار با یکیمشخصه، نحوه مجاورت قطعات تفک نیو سهاخت و سهازها اسهت. با ا

و  یرشه یهابلوک یبافت، الگو و اندازه تیقابل ،یبخشه یهاشهاخص گری. از دردیگیقرار م یمعابر مورد بررسه تیمحصهور یدرجه زین
در  ،یشهر یهادرون بلوک یفرع یهاو راه هایبند شهاخص به همراه سهطح قطعه نیاسهت. ا یشههر یهاها و بلوکراه بیترک یالگو
 یضاهاف یالگو دارند. ریبافت تاث یریپذ بیآس زانیلحاظ در م نیدرون آن موثر بوده و به هم ینظم سهاخت و سهازها ای یفشهردگ زانیم
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 یریرگراو سطح ق تیاست. موقع یعیبافت، هنگام سوانح طب ییکارآ شیدر افزا یگریعامل د ،یمسکون یهاباز در کل سهطح بافت بخش 
باز شهههود  یفضهههاها یریپذ بیموجب آسههه تواندیبا توجه به وسهههعت آن م یعیعوارض طب ایبا سهههاختارها  یباز و همجوار یفضهههاها

 (.100-103، 0960،یدی)حم

و غیر قابل  هاساختمانی به کل سطح زمین و یا به فضای باز، آسیب پذیری فضای باز ناشی از ریزش آوار با افزایش نسهبت سهاخته شده
ارزیابی  0نیز ارتباط مسههتقیم دارند. در جدول  هاسههاختمانیابد. میزان افت کارآیی فضههای باز با ارتفاع اسههتفاده شههدن بافت افزایش می

 بندی مختلف هنگام و بعد از وقوع بحران نشان داده شده است.هقطع
 

 (222: 1371بندی مختلف هنگام و بعد از وقوع بحران)حمیدی،ارزیابی قطعه -1جدول 

 وضعیت از نظر آسیب پذیری الگوی قطعه بندی

و آسیب پذیری کمتر به دلیل باقی  هاساختماناحتمال نظم بیشتر در فرم  منظم، مربع یا مستطیل
 ماندن فضای باز مفید و کارایی بیشتر در پناه گرفتن و اسکان موقت

تاثیر در بی نظمی فرم ساختمان و احتمال آسیب پذیری بیشتر، خرد شدن  مربع چند ضلعی )زوایای منفرجه و حاده(
 کانفضای باز و غیر قابل استفاده بودن برای گریز، پناه، امداد و اس

و افزایش ضریب آسیب پذیری، بی نظمی و  هاساختمانموثر در بی نظمی  نا منظم )اشکال نا ترکیبی(
 خرد شدن فضای باز قطعه و لذا کارایی در پناه گرفتن، امدادرسانی در اسکان موقت

 

 
 (12: 1311دو نوع بافت متفاوت شهری از منظر نظام تفکیک قطعات ساختمانی) حبیبی ، -1شکل 

ی محصوریت متوسط یا کم برخوردارند و به ویژه نسبت سطح ی آن نیز از درجههاراهکلی بافت پیوسته و منظم در اراضی هموار که  به طور
هایی با یک یا دو ردیف منظم ساختمان هستند، آسیب پذیری کمتر و متوسط یا کم است و دارای بلوک هاآنساخته شده به فضای باز 

لج های فرعی به دلیل تعداد دسترسی، از فو طول کم و شطرنجی بودن کوچه هاراهی از وقوع سانحه هستند. نظم شبکه کارآیی بیشتر بعد
مشخص  1های شهری در جدول ی آسیب پذیری و انواع بافتی درجه(. رابطه110-11، 0960)حمیدی، "کند.شدن بافت جلوگیری می

 است.
  
 (222: 1371های شهری )حمیدی،پذیری و انواع بافتی آسیب ی درجهرابطه -2جدول 

 ی آسیب پذیریدرجه نوع بافت

 کم پیوسته و منظم

 متوسط ناپیوسته ونا منظم

 زیاد پیوسته و نامنظم
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 فرم شهر -2-3 

را به حداقل برساند  هابحرانهر شهری ممکن است با هدفی طراحی شود. اما هیچ شهری با این هدف ساخته نشده که خطرهای ناشی از 
توان کالبد شهر را به صورتی تغییر داد که از صدمات موشکباران جلوگیری کرده و یا آن را به حداقل شود که آیا میو این سوال مطرح می

ر دو معتقدند ( ه0358( و لینچ )0351پذیری آن را افزایش دهد. سینگر )برساند؟ آیا خصوصیات ذاتی برای فرم شهر وجود دارد که انعطاف 
ی صیصهپذیری، امکانات زیاد نیز خپذیری بیشتری نسبت به فضاهای متراکم دارند. علاوه بر انعطافهای باز برای تغییرات انعطافکه فرم

 (.10، 0960تواند فرمی را نسبت به دیگری برتری دهد)حبیب،دیگری است که می
 

 اراضی شهری یکاربر -2-4

معروفند  «ژهیو هاییکاربر»به  هایکاربر نیشهر دارند. ا یرپذی بیدر آس یحساس اریوجود دارند که نقش بس در شهر هایاز کاربر یبعض
ت اس یهی. بدباشندیکارخانه، مخازن سوخت و ... م ،یشهر تیریمراکز مد ،یمراکز امدادرسان هایمارستانب، هادانشگاه، هاو شامل مدرسه

 یخطر برا جادیا لو مخازن سوخت، به دلی هاها، کارخانهآن تیجمع به علت انبوهی هادانشگاهو  هامدرسه رینظ یمراکز دنید بیکه آس
 زا اشند،بیمبحران دارا که به هنگام وقوع  یعملکرد حساس لیبه دل یشهر تیریو مد یو مراکز امدادرسان هایمارستاناطراف خود، ب ینواح
راکز م نیتا حداقل به ا ردیدقت فراوان صورت گ هایگونه کاربر نیا یابی است در مکان یبرخوردارند و ضرور ای العاده فوق تیحساس
و  ژهیو هاییساده کاربر یدر سطح شهر، طراح یمراکز امداد حیصح عی(. به عنوان مثال با توز11و  15 :0961وارد نشود) احمدی، یبیآس

 یرذیپ بیآس توانیم رپذی بیبا مناطق آس یو در ارتباط با شبکه معابر و عدم همجوار بیش صاف بدون هایینزم درها آن یابی مکان
مهم  هاییاز کاربر یکی زیداد. مسکن ن شیشهر را افزا یمنیدرجه ا جهیها را تا حد ممکن کاهش داد و در نتدر برابر بحران هایکاربر نیا

ساخت  یساده برا یهااز طرح بایستیمنظور م نینشود. بد بیبخش دچار آس نی، ابحرانشود هنگام وقوع  یسع دیکه با باشدیدر شهر م
اشد. به دور ب یصنعت یهاکارگاه رینظ نیخطر آفر هاییاز کاربر دیکرد، خصوصا مسکن با تیرا رعا ی هامسکن استفاده نمود و همجوار

در . موثر است اریمناطق بس نیا یریپذ بیدر کاهش آس یاطق مسکونمن عیسر هیامکان تخل یقرارسبک و بر یاستفاده از مصالح ساختمان
 بیو آس ینیزم دیشد یهاتنش ندیرا دارد و در فرآ شیآزما اریتمام ع طیاست که شرا یشگاهیشهرها، آزما یمسکون هاییواقع کاربر

 ،یآموزش ریظموجود ن هاییکاربر ریاست که سا یدر حال نی. اپذیردیم ریتاث «بیتخر»و  «تلفات»به دو شکل  یمصنوع شهر طیمح یرپذی
 (.6 :0961)احمدی،سازندیرا منعکس م بیو ... از آثار دوگانه زلزله صرفا بخش تخر یمذهب ،یبهداشت
 

 فضاهای باز -2-5
 ت:عوامل اشاره شده اسباشد. در زیر به تعدادی از این عوامل بسیاری در آسیب پذیری و کارآیی فضای باز شهری در زمان بحران موثر می

 تر باشد، آسیب پذیری کمتر است.هر چه سطوح فضای باز در شهر وسیع 

 گیری و اسکان قبل و بعد از وقوع بحران در سطح شهر باعث کاهش توزیع مناسب فضای باز شهری به منظور تامین سطوح پناه
 شود. آسیب پذیری شهر می

  شود.پذیری و کارآیی آن بیشتر میهر چه وسعت فضای باز بیشتر باشد، آسیب 

 یابد.تر باشد، کارآیی آن افزایش و آسیب پذیری شهر کاهش میهای فضای باز بیشتر و مناسبهر چه دسترسی 

 ابد.یهر چه محصوریت و ارتفاع ابنیه مجاور و فضای باز شهری بیشتر باشد، خطر آسیب پذیری و آسیب رسانی افزایش می 

  های اطراف فضای باز با آن بیشتر باشد، آسیب پذیری کمتر است.یکاربرهر چه سازگاری 

 شود. وجود عملکردهای خطرزا در اطراف فضای باز شهری سبب افزایش آسیب پذیری می 
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 یابد. باشد، قابلیت استفاده از آن در زمان بحران افزایش می ترمنظمتر و هر چه فرم فضای شهری هندسی 

 لعات مقابله شود.. )مرکزمطاهای بستر طبیعی سبب کاهش آسیب پذیری میهری با توجه به ویژگیمکانیابی مناسب فضای باز ش
 (0969،00با سوانح طبیعی ایران،

 از استفاده با ،هاساختمانو  باز بین فضای فاصله در مثال عنوان به کرد. ایجاد توانیم جان پناه عنوان به ییهالبه باز فضای در 
باشد)مرکز  استفاده قابل نیز پناه جان عنوان به مواقع اضطراری در که نمود ایجاد توانیم مستحکم لبه یک طولی یهاگلدان

منظوره  چند عملکردهای با و پذیریانعطاف  اصل براساس تواندیم باز فضاهای (. اجزای08: 0988تحقیقات ساختمان و مسکن، 
 قابل یهاحفاظ شرایط اضطراری در و نموده فراهم را عادی یهاتیفعال به بخشیدن غنا امکان معمول شرایط در تا شود طراحی

 (.03: 0988نمایند)مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،  ایجاد قبول

 منظور شود. بدین استفاده گرد گوشه و نرم یهافرم از و شده حذف عناصر کلیه فرم از دار گوشه و تیز یهالبه امکان حد تا 

 متر سه ارتفاع حدود تا تیز( نوک تجهیزات و عناصر ی یاالهیم حفاظ گلدان، سکو، آبنما، آب، جوی ساختمان، )توده هالبه زاویه

 .نباشد گوشه راست استقرار، محل کف از

 ویژه به امر این شود. استفاده یالهیمی هاحفاظ و هانرده و صلب مبلمان و عناصر از نباید امکان حد تا محوطه و باز فضاهای در 

(. 11-03: 0988اهمیت است)مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،  حائز وسیع نسبتا سطوح دیگر و بازی و تجمع یهامحل در
 نشان داده شده است. 1اصل انعطاف پذیری و طراحی چند منظوره در شکل 

 
 (19: 1311اصل انعطاف پذیری و طراحی چند منظوره)مرکز تحقبقات ساختمان و مسکن، -2شکل

 
 محیط در شهر، موجود سبز فضاهای میادین، کوچک، و متوسط و بزرگ یهاپارک جنگلی، یهاپارک شامل شهرها باز فضاهای سطوح

 شهرها در امکانات و منابع نظیر تمرکز اقتصادی کلان اقدامات و هااستیس برخی تداوم با .باشندیم ... و ورزشی تاسیسات ،هاساختمان باز

 جهت در تقاضا ایجاد و شهرها سطح به نشده ی خودرو حساب ورود نیز و بزرگ شهرهای جمعیت افزایش آن تبع به و تهران( ژهیبه و)

 مفید و باز فضاهای کاهش باعث شده ساخته فضاهای و توسعه سازها و ساخت روند بیشتر، خدماتی و مسکونی یهاساختمان تولید

 .گرددیم باشند، داشته غیره و بالگرد فرود جمعیت، اسکان یا تخلیه جمله گوناگونی از عملکردهای تهدیدات زمان در توانندیم که شهری
)عشق آبادی،  است گردیده گذشته دهه دو طی شهرها باز فضای شدید کاهش منجر به شهرها کالبدی گسترش افزایش یبه عبارت
0931.)  
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 ی استفاده از پدافند غیر عامل در شهرهاروش -3
 . گنجدیمی پدافند غیرعامل در شهر در قالب الگوهای ذیل هاروشاقدامات استفاده از  نیترمهماز 

 هاساختمانپراکندگی تأسیسات و  -3-1

 استوار نمودن تأسیسات باارزش  -3-2

 ساختن پناهگاه -3-3

 شهرسازی در عامل غیر دفاع راهبردهای -4
 برشمرد: شهرسازی و شهر موضوع در عامل غیر پدافند راهبردهای عنوان به توانیم را زیر موارد

 مردم مسکونی و عمومی یهاساختمان موجود وضع سازی ایمن و بهسازی 

 شهر محدوده داخل در آب و...( سوخت، اضطراری )مانند و ضروری نیازهای سازی ذخیره بینی پیش 

 شهری خدمات دومنظوره عملکردهای از استفاده با شهروندان از بخشی نیاز مورد امن فضاهای تامین 

 پیرامونی و شهری باز فضاهای در شهروندان از بخشی موقت اسکان جهت لازم یهارساختیز سازی آماده 

 بزرگ شهرهای داخل در جدید حساس و حیاتی مراکز گسترش یا و ایجاد از جلوگیری 

 شهر در واقع حساس و حیاتی مراکز امنیتی حریم ایجاد 

 بحران شرایط در بهره برداری قابلیت با عمومی فضاهای شدن منظوره دو 

 شهری یهارساختیز و ساختمان شهرسازی، حوزه در عامل غیر دفاع وملاحظات فنی ضوابط تدوین ضرورت 

 مردم به سریع رسانی امداد و تخلیه ویژگی با معابر شبکه ساماندهی و ایجاد 

 شهر تفضیلی و جامع یهاطرح در غیرعامل پدافند مبانی و اصول اعمال 

 (.0930بحران)مهندسین مشاور یادگار طرح،  مدیریت امن فضاهای بینی پیش و یابی مکان 
 

 نتیجه گیری -5
توزیع فضهای عناصر، ترکیب عناصر و عملکردهای اصلی شهر که تشکیل دهنده ساختار شهر هستند، نقش مهمی در میزان آسیب پذیری 

کالبدی شهر، مانند کوی، محله، ناحیه، برزن و منطقه، تک مرکزی یا چند مرکزی بودن و...  تقسیمات. شههر در برابر حواد  مختلف دارند
طعه نامنظم(، مساحت ق ایقطعه )منظم  یشکل هندس ،یاراض یبند و قطعه یابیدر ارز. شوندینیز وجوه دیگری از ساختار شهر محسوب م

مشهاع( ملاک سنجش قرار  ای ی)اختصهاصه تیو نوع مالک نیزم یه با کاربرقطعه، تناسهبات طول و عرض قطعه در رابط یو ابعاد و اندازه
   بافت خواهد بود. یطراح یبند قطعه یابیدر ارز گریشاخص د ن،یقطعه زم ر. مشخصات ساخت و ساز درون هردیگیم

گر فراهم گردد. ا عیسههر هیقرار داده نشههوند، اماکن تخل گریکدیناسههازگار در کنار  هاییهمجوار ،یشهههر هایینزم یکاربر نییهرگاه در تع
ا حد شهرها در برابر به حرام ت یرپذی بیانتظار داشت آس توانیشوند که سبب عدم تمرکز گردند، م عیتوز یادر شههرها به گونه هایکاربر
همی در آسیب پذیری شهر دارد. فضاهای نقش م هاآن. کمیت و کیفیت فضهاهای باز شهر در سطح شهر و نحوه توزیع ابدیکاهش  یادیز

درزمان بحران باشد.  هاکمکگیری، امدادرسانی، اسکان موقت و جمع آوری تواند به عنوان فضهاهایی امن جهت گریز، پناهباز شههری می
قلی ی نیازهای حداپراکنده تاسهیسهات و بناهای حیاتی در شههرها باعث می شود در صورت هدف قرار گرفتن آنها، شهرها بتوانند پاسخگو

ساکنین خود باشند. همچنین این امر باعث افزایش هزینه جنگ شده و عامل بازدارندگی مهمی در جلوگیری از جنگ خواهد بود. همچنین 
توجه به نحوه سهاخت پناهگاهها در بناهای شهر و ساختن پناهگاههای چندمنظوره می تواند ساکنین شهرها را برابر حواد  ناشی از جنگ 

 یمه کند.  ب
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 منابع و مآخذ
 (، نقش شهرسازی در کاهش آسیب پذیری شهر، مسکن و انقلاب، تهران0961احمدی، حسن)  -0

 ر(، نقش فرم شهر در به حداقل رساندن خطرات ناشی از زلزله، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی بلایای طبیعی در مناطق شهری، دفت0960حبیب، فرح) -1
 برنامه ریزی شهر تهران، تهرانمطالعات و 

 ،  انتشارات دانشگاه امام حسین، تهرانGIS(، امنیت شهری و 0988حبیبی، کیومر  ) -9

(، ارزیابی الگوهای قطعه بندی اراضی و بافت شهری در آسیب پذیری مسکن، مجموعه مقالات سمینارسیاستهای توسعه مسکن در ایران، 0960حمیدی، ملیحه) -1
 تهران.

ی مسکونی به منظور پدافند غیرعامل، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، هامجموعه( اصول و رهنمودهای طراحی و تجهیز فضای باز 0985فرامرز)داعی نژاد،  -5
 تهران 

 راشت دانشگاه مالک زمینی، رزم هسته کنفرانس اولین کشور، غیرعامل دفاع در اقدامات گذاری اولوین و تعیین (،0981) حسن، جوشقانی، صراف -1
 (، مدیریت بحران در نواحی شهری، انتشارات انوار، تهران0981عبدالهی، مجید) -6

 پدافند رویکرد با معماری و شهرسازی پژوهشی -علمی همایش پدافندغیرعامل، اولین منظر از شهری ریزی برنامه نظام (، تحلیل0931عشق آبادی، فرشید) -8
 غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

  1  شماره نشریه ایران؛ در شهری طراحی و (معماری0981الانبیاء) خاتم هوایی پدافند قرارگاه -3
 (، پیش نویس مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان )پدافند غیرعامل(، مرکز تحقبقات ساختمان و مسکن، تهران0988مرکز تحقبقات ساختمان و مسکن ) -01

 ت بحران درکاهش ضایعات ناشی از زلزله، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تهران(، کاربرد مدیری0969مرکز مقابله با سوانح طبیعی ایران) -00

 پدافند رویکرد با معماری و شهرسازی پژوهشی -علمی همایش باستان، اولین ایران شهرهای در عامل غیر پدافند (، جایگاه0931ملکی سعید و احمدی، رضا ) -01
 غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان -تفصیلی شهر میامی  -(، طرح جامع0930یادگار طرح )مهندسین مشاور  -09

 .110 شماره آبادگران؛ نشریه کشور، سازی ایمن در آن از استفاده و شهرها یلرزها پذیری آسیب سناریوهای (،0981فریبرز ) الهی، ناطقی -01
 

 آب؟ روی حباب یا دیجیتال طلای کوین؛ بیت

 1نوید غلامزاده – 0محمودیمحسن 

 )رئیس پلیس فتای استان آذربایجان شرقی(  دانشگاه علوم انتظامی امین -کارشناس ارشد پیشگیری از جرایم .0

 کارشناس ارشد مهندسی تجارت الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر .1
 

 

 چکیده
ن نها بیت کویکه سر آمد آ مده اند،پی پل و ... به وجود آ کوین ،داج جازی زیادی از جمله لایت کوینهای م در سال های اخیر پول و سکه

ادبیات اغلب مقالات مدیریتی و اقتصادی دیده شده واهمیت روز افزونش به خوبی نمایان است.در این تحقیق  بیت کوین امروزه در می باشد.
امنیت بیت کوین را از زوایای مختلف بررسی کرده ودر مرحله  ن صحبت می کنیم و در مرحله دومدر مرحله اول در مورد هستی بیت کوی

ت کوین وضعیت بی وین را بررسی کرده و در مرحله چهارممزایا و معایب بیت ک سپس سوم اصلاحات مهم بیت کوین را معرفی می کنیم.
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  ن مطالبی را گوش زد خواهیم کرد.در ایران را بررسی کرده و در انتها در مورد آینده بیت کوی 

 امضای دیجیتال -تراکنش بیت کوین -کیف پول مجازی -امنیت بیت کوین-بیت کوین:  کلمات کلیدی

 مقدمه
در سال های اخیر پول های الکترونیک و مجازی نظر همگان را به خود جلب کرده است.امروزه افراد و سازمانهای دولتی و خصوصی زیادی 

تبادلات مالی خود را از طریق پول های الکترونیک انجام می دهند.در این مقاله ما سعی کرده ایم یکی از سرشناس ترین این  در سراسر دنیا
پول ها را بررسی کنیم.بیت کوین پول مجازی است که در این سال ها طرفداران بی شماری را به سمت خود جلب کرده است.هر پولی که 

مزایا و معایبی است.در اینجا هدف آشنایی با بیت کوین وچند اصطلاح مهم، بررسی امنیت خود بیت کوین و امروزه تبادل می شود دارای 
 تراکنش های آن می باشد.امیدواریم با شناخت دقیق این پول الکترونیک، استفاده مناسب از آن را بدست آوریم.

 

 بیت کوین و دیدگاه تئوری به عنوان پول 

بیت کوین پول است یا نه به این صورت است که با بیت کوین به مانند پول می توان ارزش هر نوع کالا یا خدماتی  پاسخ به این سوال که آیا
 را  پرداخت کرد.با این دیدگاه به پول می توان بیت کوین را به عنوان پول در نظر گرفت.

 

 بیت کوین و دیدگاه تجربی به عنوان پول 

عنوان پول ارتباط دارد با رابطه بین توسعه و پیشرفت مقداری)ارزشی( پول با دیگر متغیر های  بزرگ  تعریف بیت کوین از دیدگاه تجربی به
اقتصادی.می دانیم که ارزش پول در طی زمان به دلایل اقتصادی و سیاسی  دچار نوسان می شود.با در نظر گرفتن این مساله و اینکه ارزش 

 توان از نظر تجربی هم بیت کوین را با پول یکی دانست. بیت کوین نیز در طول زمان تغییر می کند،می
 

 بیت کوین و دیدگاه قانونی به عنوان پول 

در تعریف قانونی بیت کوین به عنوان پول مهم ترین مساله قوانین اختصاصی هر مملکت در تعریف پول می باشد.بعضی کشور ها بیت 
قبول نکرده و حتی یک تهدید جهانی برای جایگاه پول )دلار( می پندارند.در تعریف کوین را به عنوان پول تایید می کنند و بعضی کشور ها 

 قانونی بعضی کشور ها پول الکترونیک این ویژگی ها را دارد:
 دارنده یا صاحب این پول باید مشخص باشد. -1

 و... پول الکترونیک باید در یک ابزار پرداخت الکترونیک ذخیره شود.مثلا درایو،پوشه،کیف اکترونیک -2

 ارزش وجوه دریافتی در مقابل خارج شده نباید از ارزش پول الکترونیکی خارج شده کمتر باشد. -3

 مورد پذیرش دیگران به عنوان یک وسیله پرداخت پولی باشد. -4

وین کبا توجه به اینکه دارنده بیت کوین مخفی است و می تواند در هر تراکنش جهت ناشناس ماندن ،آدرس خود را  تغییر دهد،بیت 

 از لحاظ قانونی مورد تایید نیست.

 

 تعریف بیت کوین 

بیت کوین یک ارز رمزی و مخفی نو ظهور  است که باجنجال و در رمز و راز پیچیده شده است. هر بیت کوین یک کد طولانی از اعداد و  
ف یحروف است که توسط عملیات ریاضی طولانی توسط کامپوتر های با قدرت پردازش بالا طی چندین روز به وجود آمده و در کامپیوتر یا ک
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پول مجازی و رمز نگاری شده که کاربران و تولید کنندگان آن،آن را به خوبی درک می کنند.بیت کوین  ذخیره می شود.پول مجازی ثبت و  
تنها تفاوت بیت کوین با پول در این است که بیت کوین هنوز به صورت جامع  یک نوآوری در شبکه پرداخت و یک نوع جدید از پول است.

مرجع و یا بانک مرکزی کار کرده و تراکنش ها را مدیریت می کند.هیچکس مالک آن نیست و  عمومی نشده است.بیت کوین بدون هیچ
 آن را کنترل نمی کند و همه می توانند در آن شراکت داشته باشند.بیت کوین مرزها را شکافته و یک ارز بین المللی است.یعنی برای انتقال

 اده شود.یست فقط یک کلیک انجام دبه فردی در هر جای دنیا کاف

 بیت کوین چگونه تولید می شود؟ 

ت که استخراج بیت کوین به این صورت اسنام دارد، تولید می شوند.  "استخراج"بیت کوینها در فرایندی رقابتی و تمرکز زدایی شده که 
ولید نشده امروز این کد ت استخراج کننده باید آنقدر تلاش کند تا یک کدطولانی را که همان بیت کوین است را به دست بیاوردکه تا به

و برنامه تولید این کد توسط منطق ریاضی خیلی قوی ،پیچیده و امن کنترل می ستلزم صرف زمان بسیار طولانی است است.این کار م
این .ندروز وقت نیاز باشد.و در این مدت سیستم پردازش گر باید شبانه روز کار ک 51شود.برای ساخت یک بیت کوین شاید حدود یک ماه تا 

فرایند مستلزم آن است که افراد از شبکه برای خدمات خود، جایزه دریافت کنند. استخراج کنندگان بیت کوین تراکنش ها را پردازش کرده 
طراحی پروتکل بیت  .و با استفاده از سخت افزار تخصصی، شبکه را ایمن کرده و در عوض آن بیت کوینهای جدید جمع آوری می نمایند

ونه ایست که بیت کوینهای جدید را با نرخ ثابتی تولید می کند. به این ترتیب استخراج بیت کوین یک کسب و کار رقابتی خواهد کوین به گ
شد. اگر استخراج کنندگان بیشتری به شبکه بپیوندند، سودآوری مرتبا  دشوار خواهد شد و استخراج کنندگان باید بدنبال بازده برای کاهش 

ج باشند. هیچ مرجع مرکزی یا توسعه دهنده ای، اختیار آنرا ندارد تا سیستم را برای افزایش سود، کنترل یا دستکاری هزینه های استخرا
بیت  .کند.هر نُد بیت کوین در جهان، هر آنچه را که در تطابق با قوانینی که انتظار میرود سیستم از آن پیروی کند، نباشد حذف خواهد کرد

و قابل پیش بینی، تولید می شوند. تعداد بیت کوینهای جدیدی که هر سال تولید می شود، بطور اتوماتیک در طول کوینها با نرخی کاهنده 
میلیون برسد. از این هنگام به بعد، دیگر بیت کوینی صادر نخواهد شد.  10زمان نصف می شود تا اینکه مجموع بیت کوینهای موجود به 

 .به استخراج کنندگان بیت کوین مقدار کمی کارمزد تراکنش پرداخت خواهد شددر این نقطه، احتمالا  بطور اختصاصی 

 امنیت بیت کوین 

با توجه به مجازی بودن شبکه بیت کوین،استفاده از کامپیوتر و البته اینترنت،امنیت بیت کوین هر لحظه شکننده است و هیچ گونه امنیتی 
توسط هکر ها ربوده شده و شرکت های زیادی را به کام مرگ کشانده است.در  ندارد.در سال های قبل مبلغ قابل توجهی از بیت کوین

نتیجه حفظ و ذخیره بیت کوین کاملا خطرناک است.تحقیقات نشان میدهد که بیت کوین از زمان اولین میزان ارزش تا به امروز نوسانات 
ر ارزش اولین بیت کوین ها از یک دلار کمت تاه ضرر کرده اند.ارزشی رو به رشدی داشته و دارندگان بیت کوین تنها در چند برهه زمانی کو

بوده که امروزه برای یک بیت کوین باید صد ها دلار پول پرداخت کرد.روند رو به رشد بیت کوین همگان را برای خرید و ذخیره وسوسه 
یک چشم به هم زدن توسط هکر ها نابود شود و می کند اما بیت کوین شما که صد ها دلار و شاید هزاران دلار ارزش دارد،ممکن است در 

هیچ مرجع قانونی هم هرگز مدافع شما نخواهد بود.حامیان بیت کوین که منتقد پول های دولتی هستند ،خطر ))چاپ پول(()تقلب( و در 
 اما آیا در بیت کوین این امکان وجود ندارد؟ نتیجه از دست دادن ارزش پول خود را در نظر می گیرند.

 ت بیت کوین جهت ذخیره ارزشامنی 

Jerons  وسیله 0چهار نقش برای پول تعریف کرده است که شامل  0865در کتاب معروف خود ))پول و مکانیسم تبادل پول(( در سال.
امنیت و .ذخیره ارزش می باشد.او اظهار داشت که پول باید قابلیت حمل،1.استاندارد ارزش و 9.مقیاس عمومی از ارزش 1مبادله و دادوستد 

 اما یا بیت کوین ویژگی سوم را دارد؟ قابل ذخیره شدن باشد.
دارایی  1دارایی را بررسی کرده اند.این   1در یک تحقیق که در حوزه پول و ذخیره بیت کوین انجام شده بود،محققین نوسانات ارزشی 
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 ات شامل دلار،طلا،سیب و واحد پولی کشور جمهوری چک بود.مطابق تابع محاسبه نوسان 

S=√
1

𝑁−1
∑(𝑋𝑖 −𝑀)2   که در این فرمولS ،انحراف استانداردN،تعداد بازگشت های مداومXi  خود بازگشت مداوم وM  تغییر قیمت

نیز تغییرات زیادی  1101تا  1109مربوط به بیت کوین است.از  1109تا  1100می باشد، مشاهده شد که بیشترین تغییرات بین سال های 
در ارزش بیت کوین وجود داشته که با این نتایج و درک اینکه بیت کوین نوسانات ارزشی بالایی دارد،ذخیره آن کاری بسیار خطرناک می 

 .باشد

 امنیت تراکنش های بیت کویینی 

  برای انتقال بیت کوین به هر آدرس دلخواه،شما باید آدرس خود را وارد کنید و سپس مبلغ مورد نظر را وارد کرده و انجام تراکنش

ا ارتباط شمتایید از مرکز)بلاک چین( دریافت کنید.در طول این مدت اگر به هر دلیلی  01را تایید کنید.سپس باید منتظر باشید تا 

قطع شود،بیت کوین شما از دست رفته است و احتمال برگشت بیت کوین وجود ندارد.همچنین اگر در طول مدت تایید ها اگر 

هکری شما را زیر نظر داشته باشد و بتواند به آدرس شما دسترسی پیدا کند بیت کوین های شما ربوده خواهد شد. با توجه به تنها 

یه نمی توصسطح پایین ازضعف امنیت در بیت کوین ذخیره و استفاده از این پول و شبکه پرداخت آن دو مورد خیلی عمومی و 

 مزیت های بیت کوین.شود. 

بیت کوین متن باز است،طراحی آن عمومی است و هیچ کس مالک آن نسیت. این ویژگی می تواند کسانی که علاقه دارند از بیت کوین .1

 .را به خوبی درک کنند استفاده کنند امنیت خود پول

بیت کوین یک شبکه پرداخت است.شما می توانید هر مبلغی را با استفاده از کیف پول دیجیتال به هر کسی در هر جای دنیا پول انتقال .2

 .دهید بدون اینکه از خانه خارج شوید

که در  مبلغ  به عنوان کارمزد پرداخت می کنیدکارمزد شبکه پرداخت بیت کوین خیلی کم است.در هر نقل و انتقال بیت کوین شما یک .3

 .مقابل کارمزد بانک ها خیلی ناچیز است

بیت کوین اشتباهات چاپی را تشخیص می دهد.اگر به اشتباه به یک آدرس دیگر بیت کوین انتقال دهید در حال انتقال اشتباه در آدرس .4

 .دهی را به شما می گوید

 .با شفافیت بالا کار می کند و تمام تراکنش ها توسط گره ها بررسی شده و قابل پیگیری استحفاظت از حریم خصوصی.بیت کوین .5

 .آزادی زمانی پرداخت.در هر لحظه از شبانه روز و در هر جایی از دنیا شما می توانید تذاکنش بیت کوین انجام دهید.6

 

 معایب بیت کوین 

 امروز. میزان پذیرش و عدم اعتماد مردم تا به.1

ناپایداری ارزش بیت کوین.بیت کوین با اینکه طلای دیجیتال است اما مانند حبابی است که هر لحظه امکان دارد که بترکد.و کسی جرات .2

 ذخیره و سرمایه گذاری روی بیت کوین را ندارد.
 در حال توسعه بودن بیت کوین.3

 های خصوصی در دنیا.عدم امکان استفاده در تجارت های دولتی و خیلی سازمان ها و بخش 1
 .پول شویی 5
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 استفاده موسسه ها و شرکت های زیر زمینی و متخلف برای انتقال پول و دادوستد.6 

 .عدم امکان پرداخت مالیات و فرار از مالیات6
 .نبود امنیت در حفظ بیت کوین در کیف پول دیجیتال و احتمال سرقت توسط هکر ها8
 شدن آنها به فهرست های آنلاین ناشناس. .وسوسه شدن کاربران بیت کوین و وارد3

 . و ....11

 

 بیت کوین در ایران 

همانند دیگر کشور ها خرید و فروش و تبادل بیت کوین در ایران هم انجام می شود و شبکه ها و صرافی های آنلاین زیادی بیت کوین را 
 عنوان کرد: پشتیبانی می کنند.از صرافی ها و سایت های آنلاین می توان موارد زیر را

1. http://exchanging.ir/  

2. https://farhadexchange.net/ 

3. http://iranbitcash.com/ 

4. http://irchange.org/ 

5. http://www.coinava.com/ 

6. http://elmodars.ir/exchanging 

 و.... .7

 

 نتیجه گیری و بحث آخر 

یی و استفاده توجه به اینکه امروزه پول شو اینکه بیت کوین در آینده می تواند به عنوان پول رایج خیلی کشور ها بشود قابل تامل است، اما با
موسسه های متخلف از بیت کوین به اوج خود رسیده نشان می دهد که بیشتر از دولت مردان این افراد متخلف هستند که به بیت کوین 

ر ی و تبادلات غیر مجاز و حمله هکروی آورده اند و از آن استفاده می کنند.با توجه به این مطالب اگر در آینده دولت ها بتوانند از پول شوی
ها جلوگیری کنند، می توانند با وضع قوانین مناسب بیت کوین را نیز به واحد های پولی اضافه کنند.در غیر این صورت هرگز بیت کوین 

 .عمومی نخواهد شد
 

 منابع
1. A lightweight protocol to enforce trust preferences in mobile Person-to-Person payments- Available from: Ngoc 

Tran-Retrieved on: 19 April 2016  

2. Analyzing the deployment of Bitcoin’s P2P network under an AS-level perspective-Sebastian Feld∗, Mirco 

Sch¨onfeld, Martin Werner –Procedia Computer Science 32 ( 2014 ) 1121 – 112  
3. An Architectural Assessment of Bitcoin Using the Systems Modeling Language - Nicholas Roth - Procedia 
Computer Science 44 ( 2015 ) 527 – 536  
4. Virtual currency bitcoin in the scope of money definition and store of value –Max Kubát – Procedia Economics 
and Finance 30 ( 2015 ) 409 – 416  

https://farhadexchange.net/
http://iranbitcash.com/
http://irchange.org/
http://www.coinava.com/
http://elmodars.ir/exchanging
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 آمریکا سایبری حملات به ایران پاسخ

اسخ متوازن جهت بازدارندگی و پ "سلاح سایبری"، لزوم طراحی «نیترو زئوس»با افشای بخشی از عملیات سایبری آمریکا علیه ایران به نام 
  .شودتوسط ایران اقدامی ضروری محسوب می« امنیت ملی سایبریاستراتژی »به حمله احتمالی آمریکا و تدوین 

 فرماندهی هوایی نیروی خود را به طور کامل عملیاتی کرد؛ (cyberspace weapon) دومین سلاح سایبریآمریکا ،افکارنیوزبه گزارش 
ری یک سلاح جدید سایب»بیانیه اعلام کرد:  یک در آمریکا فضایی

 ساخت آمریکا به اسم ارزیاب/شکارچی فضای سایبر

(Cyberspace Vulnerability Assessment/Hunter)   به
 .وضعیت عملیاتی کامل رسیده است

دن و پیروز شه ک این سلاح در امور پرواز، مبارزبه گزارش اسپوتنی
این در حالی است که  ؛رد دارددر آسمان ، فضا و فضای مجازی کارب

اوایل ژانویه امسال، اولین سلاح فضای سایبری نیروی هوایی آمریکا 
 به وضعیت عملیاتی کامل رسیده بود.

سایت روسی اسپوتنیک خبر عملیاتی شدن دومین سلاح سایبری 
 .آمریکا را اعلام کرد

اند. ماه گذشته استفاده کردهاز قوای سایبری نامد، یی که مغایر منافع خود میهاتر نیز برای حمله به کشورها و سازمانها خیلی پیشآمریکایی
داد پروژه اصلی ( برای اولین بار به نمایش گذاشته شد که نشان میZero Days« )روزهای صفر»در جشنواره فیلم برلین مستندی به نام 

( Stuxnetنت )های ایران بوده که استاکسبرای حمله به زیرساخت (NITRO ZEUS) «زئوس نیترو» نام به ها و رژیم صهیونیستیآمریکایی
 تنها بخش کوچکی از این عملیات گسترده بود.

بر اساس این فیلم مستند که منبع اطلاعات برای ساخت آن، گفتگو با 
مقامات نظامی و امنیت سایبری آگاه اعلام شده، در روزهای نخست دولت 

ای برای حمله سایبری به ایران در صورتی که برنامهباراک اوباما، آمریکا 
ست ای این کشور شکهای دیپلماتیک برای محدود کردن برنامه هستهتلاش

بخورد و به درگیری نظامی منجر شود، طراحی کرد؛ هدف از این طرح که 
ای ههای دفاع هوایی، سامانهنام داشت، فلج کردن سامانه« نیترو زئوس»

های مهمی از شبکه برق ایران بود. این مستند ادعا حمل و نقل و بخش
ای میان ایران و شش کشور کند که پس از به دست آمدن توافق هستهمی

 بینی، این طرح به تعویق افتاده است.ای قابل پیشدیگر در تابستان گذشته، دست کم تا آینده

)ایران( در جهان بوده که رژیم صهیونیستی نیز به این عملیات کمک  ترین حمله سایبری آمریکا به یک کشوربزرگ« نیترو زئوس»پروژه 
 .کرده است

ترین این برنامه پیچیده»اعلام کرد: « نیویورک تایمز»در مصاحبه با  -در حالی که خواست نامش فاش نشود-یکی از مقامات آمریکایی 
 «حمله سایبری را در این حجم ایجاد نکرده بود. برنامه تاکنون بوده و قبل از توسعه این برنامه، آمریکا هرگز یک طرح

http://afkarnews.ir/
http://afkarnews.ir/
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 ای برای جمهوریدهندهتواند پیام هشدارهای خود میمحتوای این این فیلم مستند با وجود عملیات روانی که علیه ایران دارد، اما در لایه 
 اسلامی داشته باشد.
هار ای ممچون حمله کره شمالی به جنوبی، جنگ افزارهای هستههایی احتیاطی را برای هر نوع درگیری احتمالی، هارتش آمریکا برنامه

ه ها نگهداری و هر چند سال یک بار بکند. بخش زیادی از این برنامهنشده در جنوب آسیا و شورش در آفریقا یا آمریکای لاتین، طراحی می
در حالی که پنتاگون »نویسد: فوریه می 01در  "د سنجردیوی"در همین رابطه در یادداشتی به قلم « نیویورک تایمز»شوند؛ روزنامه روز می

ای ی هستهسازسرگرم چنین تمهیداتی است، مراکز اطلاعاتی آمریکا برنامه سایبری جداگانه و محدودتری را برای از کار انداختن مرکز غنی
ه عملیاتی سری بوده و رئیس جمهور )آمریکا( طراحی کردند. ایران این مرکز را در زیر کوهی در نزدیکی قم ساخته است. این حمل "فردو"

 «.تواند مجوز آن را صادر کندای( میهسته ای مداوم )مانند مسئلهحتی در نبود مناقشه
 های مهمی از شبکه برق ایران استهای حمل و نقل و بخشهای دفاع هوایی، سامانهدنبال فلج کردن سامانهآمریکا با حمله سایبری به

 صهیونیستی با آمریکا برای حمله سایبری به ایرانهمکاری رژیم 

آنان در این  ها و با همکاریها برای حمله سایبری به ایران همیشه تنها نبودند و رژیم صهیونیستی نیز در کنار آمریکاییالبته آمریکایی
( NSA) «آژانس امنیت ملی امریکا»رییس  "مایک راجرز"های این رژیم از سفر محرمانه ژنرال کند. هفته گذشته رسانهحملات شرکت می

 اعلام رژیم این مقام یک از نقل به «هاآرتص» روزنامه. دادند خبر رژیم، این جاسوسی سازمان سران با دیدار و( آویو تل) به اراضی اشغالی
وابسته به مرکز  8111موسوم به  طلاعات سایبریا یگان و امریکا اطلاعاتی سازمان بین هاهمکاری تحکیم منظور به کاری سفرِ  این»: کرد

«. ستالله لبنان صورت گرفته ااطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، به ویژه هماهنگی در زمینه حمله سایبری علیه ایران و جنبش مقاومت حزب
ت سایبری گ سخرئیس واحد اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد این رژیم وارد یک جن« هرتسی هلیفی»در ایام این سفر بود که 

 با ایران شده است.

( به NSAای نوشت هدف سفر رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا )( در مقالهsputnik newsدر همین رابطه خبرگزاری روسی اسپوتنیک )
آویو قرار لتنت نیز در دستور کار واشنگتن و های تهاجمی شبیه به ویروس استاکسهای دفاعی نبوده و عملیاتاراضی اشغالی تنها پروژه

 دارد.
 

 «امریکا ملی امنیت آژانس» رییس "راجرز مایک"هفته گذشته ژنرال 
 یگان و امریکا اطلاعاتی سازمان بین هاهمکاری تحکیم منظور به

 ارتش نظامی اطلاعات مرکز به وابسته 8111 به موسوم سایبری اطلاعات

حمله سایبری علیه ایران  زمینه در هماهنگی ویژه به صهیونیستی، رژیم

 کرده سفر( آویو تل) الله لبنان، به اراضی اشغالیو جنبش مقاومت حزب
ای هیچ هسته دهد که مسئله برجام و توافقها نشان میاین اتفاق .است

ای ایران از تضمینی برای قطع حملات سایبری علیه تاسیسات هسته
که حملات سایبری به تواند باشد؛ این درحالی است سوی آمریکا نمی

 شود.های ایران محسوب میای، یکی از مجموع حملات علیه زیرساختتاسیسات هسته
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 آمریکا یک تروریست سایبری است 
( خطرناکتر از تروریسم سنتی است؛ این امر به دلیل رشد روز افزون ساختار اقتصادی و Cyberterrorism« )سایبر تروریسم»امروزه 
کرد:  توان این گونه تعریفباشد. سایبر تروریسم را میهای اطلاعاتی و ارتباطی میبسیاری از کشورها مبتنی بر فناوریرسانی خدمات

ها از های ذخیره شده در درون آنها و امکانات و برنامهریزی شده و هدفمند با اغراض سیاسی و غیرشخصی که علیه رایانهاقدامات برنامه»
 «.های جدی به آنهاستگیرد و هدف از چنین اقدامی نابودی یا وارد آوردن آسیبت میطریق شبکه جهانی صور

ترین سازمان آمریکا به عنوان مالک اینترنت و صاحب بزرگ
فرماندهی »در کنار ایجاد  (NSA) جاسوسی سایبری دنیا

در ساختار ارتش خود، از این قدرت برای اقدامات « سایبری
ها و کشورهای بسیاری از سازمانزدن به تروریستی و ضربه
 کندجهان استفاده می

ترین سازمان آمریکا به عنوان مالک اینترنت و صاحب بزرگ 
فرماندهی »( در کنار ایجاد NSAجاسوسی سایبری دنیا )

ه یکی را ب« سایبر»در ساختار ارتش خود، توانسته حوزه « سایبری
ه زدن بای ضربههای قدرت خود تبدیل و از این قدرت براز مولفه

ها و کشورهای جهان استفاده کند. آمریکا تا بسیاری از سازمان
کنون حملات تروریستی سایبری زیادی از جمله هک نمودن کامپیوترهای ارتش قذافی قبل از حمله هوایی علیه لیبی، قطع اینترنت و 

نت هایی مانند استاکسهای ایران با ویروسی به زیرساختاختلالات ایجاد شده در شبکه تلفن همراه کره شمالی و حملات متعدد سایبر
(Stuxnet( استارس ،)STARS( دوکو ،)Duqu( فلیم یا شعله آتش ،)Flamer( و اکوئیشن )Equation انجام داده است. البته به این )

ر بازار افزاری جاسوسی دزات سختهای حساس کشور، ارسال تجهیهای کامپیوتری زیرساختتوان تلاش برای دستیابی به شبکهموارد می
( را اضافه کرد که همگی در راستای NSAترین هدف حملات آژانس امنیت ملی آمریکا )مصرف ایران و تعیین ایران به عنوان اولین و مهم
شور وارد کرده معنوی کشود و تا کنون خسارات سنگینی را در ابعاد مختلف به منافع مادی و تروریسم سایبری آمریکا علیه ایران تعریف می

 است.

حملات سایبری آمریکا به ایران تا کنون خسارات سنگینی را در ابعاد مختلف به منافع مادی و معنوی کشور وارد 

 :کرده است
ایران در  ،با توجه به سابقه اقدامات تروریستی سایبری آمریکا علیه ایران و اینکه این حملات متوقف نشده و در آینده نیز ادامه خواهد داشت

 برابر این حملات چه کارهایی باید انجام دهد؟

 توسط ایران "مندسلاح سایبری قدرت"لزوم طراحی 
های پروتکل طور که آمریکا درشود؛ هماناز آن یاد می« مقابله به مثل»های بازدارندگی، اقدام متقابل است که با اصطلاح یکی از بهترین شیوه
آمریکا در مقابل اعمال خصمانه در فضای مجازی به عنوان تهدیدی بر علیه منافع کشور »یح ابراز داشته که: طور صرامنیت سایبر خود به

گیرد ای که از طریق فضای مجازی صورت میپاسخ خواهد داد. همه کشورها دارای حق ذاتی برای دفاع از خود هستند، و به اعمال خصمانه
، ایران نیز این حق را برای خود باید «ان نظامی خود با اقدامات نظامی به آنها پاسخ خواهیم دادپیمانبا توجه به تعهدات ما در قبال هم
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محفوظ بدارد تا بتواند حمله سایبری قدرتمندی را جهت آسیب جدی  
نوآوری در های آمریکا انجام دهد که این امر نیازمند به زیرساخت

ر یران را از فکمند است تا دشمنان اطراحی یک سلاح سایبری قدرت
 حمله سایبری بیرون بیاورد.

ه ایران در اقدامی بازدارنده و در جهت آسیب جدی رساندن ب
بری سلاح سای"نوآوری دست به طراحی های آمریکا، باید با زیرساخت
 .بزند تا دشمنان را از فکر حمله سایبری بیرون بیاورد "مندقدرت

در  استراتژیک تدوین استراتژی امنیت ملی سایبری؛ ضرورتی

 واحدهای ایجاد سایبری، مندقدرت سایبری سلاح یک طراحی کنار
 «سایبری یمل امنیت استراتژی» تدوین تحت ،"انتظامی -امنیتی-اطلاعاتی" هایدستگاه و کشور مسلح نیروهای در سایبری عملیاتی
در  شود.زیرساخت کشور به فضای سایبر، بسیار استراتژیک محسوب می روزافزون وابستگی به باتوجه نیاز این که است دیگری ضرورت

های امنیت سایبری داخلی همچون تدوین استراتژی امنیت سایبری حالی که دشمنان و رقبای ایران اسلامی در تلاش برای تکمیل حلقه
 1دربرگیرنده  «استراتژی امنیت ملی سایبری»وین المللی در راستای اهداف خود هستند، تدسازی برای امنیت سایبری بینآمریکا و نظام

ک تا گیری، هدایت و کنترل امور را از سطح تکنیاجتماعی، اقتصادی و نظامی که نحوه تصمیم-امنیتی، فرهنگی-حوزه امنیت ملی: سیاسی
 .رسدروری به نظر میداخلی کشور را پوشش دهد، بسیار ض-پدافندی و خارجی -ایجابی ، آفندی -استراتژیک در حوزه های سلبی

اجتماعی، اقتصادی و نظامی که نحوه -امنیتی، فرهنگی-سیاسی :حوزه امنیت ملی 1دربرگیرنده « استراتژی امنیت ملی سایبری»تدوین 
ر داخلی کشو-پدافندی و خارجی -ایجابی ، آفندی -گیری، هدایت و کنترل امور را از سطح تکنیک تا استراتژیک در حوزه های سلبیتصمیم

 .رسدرا پوشش دهد، بسیار ضروری به نظر می

 
ها ها، پروتکلها، رویههای هدایت راهبردی، ایجاد ساختارهای نوین، خط مشیها، وظایف، الزامات و اصول و فرمولاین طرح باید ماموریت 

ا در ها و تسلیحات ویژه این جنگ رتاکتیکو چارچوب چینش و هماهنگی و هدایت یکپارچه عناصر را از بالا به پایین پوشش دهد و توسعه 
های نشها و واکتوان کنشکشور است که می "استراتژی بزرگ"دستور کار قرار دهد. با تدوین و اجرایی نمودن این طرح در ذیل و راستای 

 های مربوط تنظیم نمود.کشور را در حوزه سایبر و تمامی حوزه

 لزوم تشکیل فرماندهی سایبری در ایران
تشکیل یگان هوانیروز مستقل در سپاه نشان داد که جمهوری 
اسلامی نگاه سیالی به تامین امنیت دارد و حاضر است برای تحقق 
این موضوع، ساختارهای قبلی را شکسته تا ساختار جدیدی طراحی 
 -کنند. باتوجه به وجود این نگاه نوآور در مسئولان ارشد نظامی

ه زودتر فرماندهی سایبری در رود که هرچامنیتی، انتظار می

 ساخت تحقق در بتواند جدید نهاد این تا شود تاسیس ایران
 بیشتر منیتا راستای در سایبری حملات قبال در کشور هایزیرساخت تقویت و سایبری ملی امنیت استراتژی تدوین سایبری، هایسلاح
 .کند عمل کشور

 ساختار و اجزای فرماندهی سایبری آمریکا
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مریکا و تر دنبال کند تا جلوی نفوذ سایبری آایران باید تهیه روندی که در آینده منجر به افزایش ضریب امنیت سایبری شود را هرچه سریع 
مرزهای فیزیکی  های کشور همانندهای فضای سایبری، از سرمایهپیمانانش مانند رژیم صهیونیستی گرفته شود و با تهیه دکترین فعالیتهم

 http://paydarymelli.ir سایت پایداری ملی:: منبع.نماید محافظت
 

 عناوین رویدادهای مهم خبری

 «برای مشاهده متن کامل خبرها روی آنها کلیک کنید»

 
 

 
 

 
ی آمریکا؛ایران و عراق به روایت سرویس تحقیقات  

 

 

 
 یک کارشناس بیان کرد؛

  

 
 

 سایت های مرتبط با پدافند غیرعامل

  پایداری ملیوب سایت http://www.paydarymelli.ir/ 

 مرکز مطالعات پدافند غیر عامل http://www.pdrc.ir 

 پورتال پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی http://padafand.eaz.gov.ir/ 

  دفتر پدافند غیرعامل –استانداری آذربایجان شرقی http://ostan-as.gov.ir/?PageID=42 

  فتاپلیس http://www.cyberpolice.ir/ 
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 جهانسری احمد مدیر مسئول: سردار

 سردبیر: محمد بامدادی

 دبیر تحریریه: رامین زارعی

 241-33331229شماره تماس : 
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