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شماره 59/ مرداد ماه 1400
ماهنامه اداره کل پدافند غیرعامل

در این شامره می خوانید:

لزوم اعامل اصل پدافند غیرعامل در حوزه نظامات شهری

استاندار آذربایجان شرقی:
ــم؛  ــتر نداری ــر دو راه بیش ــال حاض ــا در ح ــا کرون ــه ب ــرای مقابل ب

رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی و واکسیناســیون عمومــی

جانشــین قــرارگاه پدافنــد شــیمیایی ســازمان پدافنــد غیرعامل کشــور 
از پایانــه هــای مــرزی جلفــا و نــوردوز بازدیــد کردنــد

آسیب پذیری
Node.js هشدار در خصوص آسیب پذیری موجود در

PrintNightmare انتشار باج افزار با سوء استفاده از
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ــه  ــن جلس ــی و نهمی ــدی در س ــا پورمحم ــر محمدرض دکت
ــر  ــه از نظ ــان اینک ــا بی ــا، ب ــا کرون ــه ب ــتانی مقابل ــتاد اس س
واکسیناســیون وضعیــت بهتــری نســبت بــه میانگیــن کشــوری 
ــا در حــال حاضــر دو  ــا کرون ــرای مقابلــه ب داریــم، افــزود: ب
و  بهداشــتی  رعایــت شــیوه نامه های  نداریــم؛  بیشــتر  راه 

ــی. ــیون عموم واکسیناس
ــز  ــوم پزشــکی تبری ــزارش دانشــگاه عل ــه گ ــا اشــاره ب وی ب
ــر کمبــود مراکــز تجمیعــی واکسیناســیون در اســتان،  مبنــی ب
ــز  ــن مراک ــاد ای ــرای ایج ــب ب ــای مناس ــرد: فضاه ــد ک تأکی
ماننــد مــدارس و ســالن های ورزشــی شناســایی شــده و 
ــا  ــاز ب ــورد نی ــات م ــن امکان ــز و تأمی ــرای تجهی دســتگاه ها ب

ــد. ــکاری کنن ــکی هم ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــس  ــد رئی ــه تأکی ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
جمهــور بــر ارائــه پیشــنهادهای اســتانی بــرای مقابلــه 
ــنهادهای  ــی از پیش ــت: یک ــا، گف ــیوع کرون ــا ش ــر ب جدی ت
عمــده و محــوری مــا در ایــن زمینــه، اعطــای مجــوز تأمیــن 
ــن  ــق ای ــا تحق ــه ب ــت ک ــی اس ــش خصوص ــه بخ ــن ب واکس
ــرد. ــتری می گی ــرعت بیش ــیون س ــد واکسیناس ــوع رون موض
ــرای  ــی ب ــر انجام شــده در ســطح مل ــه تدابی ــاره ب ــا اش وی ب
ــهریور و 60  ــان ش ــا پای ــن ت ــون دوز واکس ــن 30 میلی تأمی
ــه ســرعت انتشــار  ــا توجــه ب ــان گفــت: ب ــا آب میلیــون دوز ت
ســویه دلتــا، بایــد ســرعت واکسیناســیون افزایــش یابــد و اگــر 
ــانیم  ــد برس ــه 65 درص ــن را ب ــق واکس ــزان تزری ــم می بتوانی

ــد. ــش می یاب ــادی کاه ــد زی ــا ح ــر ت خط

 پورمحمــدی افــزود: بــا ادامــه رونــد فعلــی شــیوع کرونــا، در 
ــا مشــکل جــدی مواجــه خواهیــم بــود و  هفته هــای آینــده ب

ــد. ــد افزایــش یاب آمادگی هــا بای
ــتاد  ــات س ــه مصوب ــه ب ــرقی در ادام ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ملــی مقابلــه بــا کرونــا ازجملــه تعطیلــی عمومــی از 25 تــا 30 
مــرداد و ممنوعیــت تــردد بیــن  اســتانی، گفــت: در ایــن مــدت 
ــادی  ــرل مب ــد و کنت ــد ش ــادر نخواه ــم ص ــردد ه ــوز ت مج

ورودی و خروجــی اســتان نیــز بایــد جــدی گرفتــه شــود.
وی افزایــش جریمــه ترددهــای غیرمجاز را از دیگــر مصوبات 
ایــن ســتاد عنــوان کــرد و گفــت: تــردد خودروهــای حمــل 
بــار و همچنیــن وســائل نقلیــه عمومــی بــا حداکثــر یک ســوم 

ظرفیــت مجــاز اســت.
پورمحمــدی همچنیــن ممنوعیــت فعالیــت تمامــی مشــاغل به 
جــز گــروه یــک و تعطیلــی مراکــز عمومــی و تفریحــی را از 
ــرد  ــا اعــام ک ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــات ســتاد مل دیگــر مصوب
ــا  ــروری ب ــات ض ــده خدم ــتگاه های ارائه کنن ــت: دس و گف

ــرد. ــد ک ــت خواهن ــان فعالی ــوم کارکن ــت یک س ظرفی
اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره به ابــاغ شــیوه نامه های 
بهداشــتی در برگــزاری مراســم مــاه محــرم، نظــارت جــدی بر 
ــه  ــت: هم ــتار شــد و گف ــیوه نامه ها را خواس ــن ش ــت ای رعای
ــم  ــوج پنج ــیب از م ــن آس ــا کمتری ــا ب ــم ت ــت کنی ــد هم بای
عبــور کنیــم و بــا تســریع در واکسیناســیون شــاهد موج هــای 

بعــدی نباشــیم.
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جلسه ویدئو کنفرانس مدیران کل پدافند غیرعامل 

در ایــن بازدیــد مدیــرکل گمــرکات شهرســتان جلفــا و مدیران 
پایانه هــای مــرزی ایــن شهرســتان، گزارشــی از آخریــن 
وضعیــت پایانه هــای مــرزی در شهرســتان و اقدامــات انجــام 
یافتــه در خصــوص ســاماندهی پایانه هــای مــرزی و بخشــی 
ــواد  ــل م ــای حام ــوی کامیون ه ــه دپ ــوط ب ــکات مرب از مش

ــد. ــا اشــاره نمودن ــن پایانه ه شــیمیایی خطــرزا در ای
ــد  ــرارگاه پدافن ــین ق ــری جانش ــر گوه ــای دکت ــاب آق جن
شــیمیایی ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور ابتــدا از زحمــات 
ارزشــمند رؤســا و کادر پایانه هــای مــرزی و گمــرکات 
شهرســتان تشــکر و قدردانــی نمــوده و بــا اشــاره بــه 
ــنگین   ــین آالت س ــردد ماش ــش ت ــود و افزای ــکات موج مش
ــین  ــن ماش ــف  ای ــاک و توق ــیمیایی خطرن ــواد ش ــل م حام
آالت در پایانه هــای مــرزی و رفــع مشــکات موجــود تأکیــد 

ــد. نمودن
ــت  ــی وضعی ــه بررس ــری در ادام ــر گوه ــای دکت ــاب آق جن
ــدف  ــه ه ــه جامع ــد ب ــد بای ــد نمودن ــرزی تأکی ــای م پایانه ه
دســتگاه های  ظرفیــت  از  و  شــده  داده  الزم  آگاهی هــای 
اجرائــی بــه ویــژه اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل 

ــه  ــا  ومنطق ــیه رود و جلف ــهرهای س ــهرداری ش ــاده ای، ش ج
ــا و تســهیل دسترســی  ــعه پایانه ه ــتای توس آزاد ارس در راس
ــداد و  ــاخت های ام ــاد زیرس ــی و ایج ــبکه های ارتباط ــه ش ب
نجــات اقــدام شــود. ایجــاد کریــدور و داالن مجــزا بــرای مواد 
شــیمیایی خطــرزا یــک امــر ضــروری اســت کــه بایــد اقــدام 
جــدی بعمــل آیــد. در پایــان کلیــه نقــاط پایانه هــای مــرزی 
ــدی  ــدات را جمع بن ــیب ها و تهدی ــا آس ــوده ت ــش نم را پای
و بــه ارگان هــای مربوطــه جهــت رفــع و ارائــه راهــکار الزم  

ــد. ــاغ فرماین اب

اخبار اداره کل پدافند غیرعامل اخبار اداره کل پدافند غیرعامل

جلســه ویدئــو کنفرانــس مدیــران کل پدافنــد غیرعامــل 
پدافنــد  کل  ادارات  کارکنــان  همــراه  بــه  اســتانداری ها 
غیرعامــل در مــرداد مــاه بــا مدیــرکل امــور مــرزی و پدافنــد 
غیرعامــل وزارت کشــور بــا دســتور جلســه بررســی آخریــن 
ــاه  ــه در ســال 1399 و ســه م ــات انجــام یافت وضعیــت اقدام
اول ســال 1400، هم اندیشــی و هم افزایــی در خصــوص 
ــال  ــوزه در س ــن ح ــه ای ــه ب ــای محول ــرای مأموریت ه اج

ــد. ــزار گردی ــد برگ جدی
در ایــن جلســه برخــی از مدیــران کل پدافنــد غیرعامــل 

اســتانداری از برخــی مســائل و مشــکات جــاری ادارات کل 
)اعتبــارات، کمبــود نیــروی انســانی، نبــود معاونــت در ادارات 
ــا و ... (  ــل در فرمانداری ه ــد غیرعام ــت پدافن ــود پس کل، نب

ــد. ــان نمودن در ایــن حــوزه مطالبــی را بی
در ادامــه جلســه جنــاب آقــای قاســمی مدیــرکل امــور مــرزی 
ــه  ــخ دهی ب ــس از پاس ــور پ ــل وزارت کش ــد غیرعام و پدافن
ســؤاالت مدیــران کل اســتانداری  ها، مطالــب مطــرح شــده را 

جمع بنــدی نمــوده و در نهایــت جلســه خاتمــه یافــت. 

جانشین قرارگاه پدافند شیمیایی سازمان پدافند 
غیرعامل کشور از پایانه های مرزی جلفا و نوردوز 

بازدید کردند
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مقدمه
ــا توجــه بــه گســترش روزافــزون شــهرها و تبدیــل جمعیــت  ب
ــه ســوی شــهرها، مناطــق شــهری  ــه مهاجریــن ب روستانشــین ب
ــم و  ــکونتگاه های نامنظ ــاد س ــت و ایج ــز جمعی ــار تمرک دچ
غیرمجــاز شــده  اســت. همــگام بــا گســترش شــهرها و افزایــش 
ــن  ــده ای ــوه تهدید کنن ــیب های بالق ــرات و آس ــت، مخاط جمعی
مناطــق نیــز روزبــه روز افزایــش یافتــه و خطرناک تــر می شــوند. 
ــزوم  ــتم، ل ــک سیس ــداری در ی ــاد پای ــگیری و ایج ــق پیش منط
اســتفاده از مفهــوم پدافنــد غیرعامــل را در سیســتم های شــهری 
ــزان  ــش می ــتای کاه ــد. در راس ــان می کن ــتائی بی ــی روس و حت
ــا  ــت ب ــور، می بایس ــق مذک ــر مناط ــات وارده ب ــیب و تلف آس
ــود  ــتم های موج ــل، سیس ــد غیرعام ــل پدافن ــری از اص بهره گی
را در برابــر انــواع تهدیــدات طبیعــی ماننــد ســیل و زلزلــه و یــا 
ــوی،  ــدات زیســتی، پرت ــل تهدی ــدات انسان ســاخت از قبی تهدی
کالبــدی و ســایبری، پایــدار و مقــاوم نمــود. در صــورت اعمــال 
ــا  ــد، نه تنه ــتم های نظام من ــل در سیس ــد غیرعام ــات پدافن الزام
ایــن اقدامــات باعــث افزایــش پایــداری و کاهــش میــزان آســیب 
ــوع پیوســته  ــت بحران هــای به وق ــکان مدیری می شــود، بلکــه ام

ــه  ــزود ک ــوان اف ــت می ت ــد. در نهای ــهولت می بخش ــز س را نی
قاعــده پدافنــد غیرعامــل یــک الــزام و اصــل در مبانــی مدیریــت 

ــد. ــران می باش ــت بح ــهری و مدیری ــزی ش و برنامه ری
بحران 

ــی  ــادی زندگ ــد ع ــده در رون ــاالت ایجاد ش ــا و اخت چالش ه
ــادر  ــع ق ــک از ارکان جوام ــر ی ــه ه ــه ای ک ــه گون ــع، ب جوام
ــاق  ــران ات ــند، بح ــود نباش ــی از خ ــرد مطلوب ــه عملک ــه ارائ ب
از  گوناگونــی  زمینه هــای  داده،  رخ   مشــکات  می نماینــد. 
ــامل  ــت محیطی را ش ــی و زیس ــری، مال ــای بش ــل چالش ه قبی
می شــوند. عــدم آمادگــی مجموعــه عوامــل یــک سیســتم 
نظام منــد ماننــد سیســتم شــهری، باعــث ناهماهنگــی و اختــال 
ــبب  ــددی را س ــای متع ــده و بحران ه ــتم ش ــرد سیس در عملک
می شــوند. بحران هــا اغلــب ناگهانــی و فزاینــده بــوده و نیازمنــد 
اقداماتــی ســریع و بنیادیــن بــرای رفــع مشــکات ناشــی از آن 
ــا در  ــی از پدیده ه ــده ناش ــود آم ــه وج ــرایط ب ــند. ش می باش
ــی  ــل پیش بین ــد غیرقاب ــی مانن ــودن خصوصیات ــورت دارا ب ص
ــی  ــدگاری طوالن ــدم مان ــودن، ع ــراری ب ــی و اضط ــودن، آن ب
ــده می شــوند.  ــی، بحــران خوان ــر و پویای ــت تغیی مــدت و قابلی

به طورکلــی دســته بندی انــواع بحران هــا به صــورت فاجعــه 
ــی،  ــرارت و بدخواه ــل، ش ــی، تقاب ــران تکنولوژیک ــی، بح طبیع
ــایعه ها و  ــط کار، ش ــونت محی ــازمانی، خش ــوءرفتارهای س س

ــد. ــاخت می باش ــع انسان س ــا فجای ــتی ی ــات تروریس حم
مدیریت بحران 

ــه  ــود ک ــه می ش ــزی گفت ــت و برنامه ری ــیوه ای از مدیری ــه ش ب
در آن بتــوان به صــورت مطلــوب و پیش دســتانه اقداماتــی 
ــای  ــواع پدیده ه ــوع ان ــس از وق ــرایط پ ــرل ش ــتای کنت در راس
طبیعــی یــا انسان ســاخت انجــام داد. در مدیریــت بحــران، 
ــه  ــده، ب ــه وجــود آم ــع مشــکات ب ــر رف ــاوه ب می بایســت ع
مــدت زمــان هزینــه شــده بــرای رفــع مشــکل نیــز دقــت کــرد، 
ــای  ــن مؤلفه ه ــی از مهم تری ــی یک ــع بحران ــه در مواق ــرا ک چ
ــریع ترین  ــت در س ــال مدیری ــا اعم ــان و ی ــرایط، زم ــرل ش کنت
ــده بحــران  ــت کنن ــان ممکــن می باشــد. ســازمان های مدیری زم
ــای  ــای ظرفیت ه ــن فعالیت ه ــا  ایجــاد هماهنگــی در بی ــد ب بای
انســانی، فنــی، مالــی و غیرمالــی حداکثــر کارایــی و اثربخشــی 
را در عملیــات امــداد و نجــات تأمیــن کــرده و به صورتــی 
ــا  ــرایط ی ــرل ش ــمت کنت ــه س ــور را ب ــرفت ام ــد، پیش هدفمن

ــت قبــل از بحــران در اســرع وقــت  ــه حال بازگشــت شــرایط ب
هدایــت نماینــد. برخــاف مدیریــت ریســک کــه بــه جلوگیــری 
از وقــوع تهدیــدات بــا اســتفاده از ارزیابــی تهدیــدات احتمالــی 
بــرای  برنامه ریــزی  فرآینــد  بحــران  مدیریــت  می پــردازد، 
ــد. ــران می باش ــد از بح ــن و بع ــل، حی ــرایط قب ــا ش ــورد ب برخ

پدافند غیرعامل 
مختصــات جغرافیایــی و سیاســی ایــران بــه گونــه ای اســت کــه 
همــواره در معــرض انــواع تهدیــدات طبیعی و غیرطبیعی )انســان 
ــای  ــات و هزینه ه ــواره تلف ــته هم ــد. در گذش ــاخت( می باش  س
ــی( و  ــه )طبیع ــیل، زلزل ــوی بســیاری ناشــی از س ــادی و معن م
جنــگ  )انسان ســاخت( بــه کشــورمان تحمیــل شــده اســت. امــا 
ــام، اســتفاده  ــار و ارق ــوان از آم ــر موضــوع می ت ــرای درک بهت ب
کــرد. از مجمــوع 44 نــوع مختلــف تهدیــدات طبیعــی، 34 نــوع 
ــورمان  ــخ کش ــدد. در تاری ــوع می پیون ــه وق ــران ب ــا در ای آن ه
ــر  ــی را ب ــات و هزینه های ــددی رخ  داده و تلف ــای متع جنگ ه
ــه  ــوع ک ــن موض ــه ای ــه ب ــا توج ــت. ب ــوده اس ــور وارد نم کش
ــدت  ــای مخــرب دارای دو دســته آســیب کوتاه م ــام پدیده ه تم
ــوان  ــای ت ــش و ارتق ــا افزای ــوان ب ــند، می ت ــدت می باش و بلندم
بازدارندگــی و پایــداری در سیســتم ها، هزینــه ایــن بایــا را تــا 
ــوان  ــش ت ــرای افزای ــال ب ــور مث ــش داد. به ط ــکان کاه ــد ام ح
ــواع  ــر ان ــد واکسیناســیون در براب ــدن از فرآین ــی ب سیســتم ایمن
ویروس هــای بیمــاری زا بهــره بــرده می شــود. بنابرایــن در 
صــورت ایجــاد شــرایط بیمــاری زا، سیســتم ایمنــی بــدن قــادر 
بــه برخــورد و حفــظ ســامتی در برابــر تهدیــدات خواهــد بــود. 
ــد  ــل پدافن ــه اص ــدام در زمین ــر اق ــیون بیانگ ــد واکسیناس فرآین
ــظ  ــای حف ــم می بایســت در زمینه ه ــن مه ــوده و ای ــل ب غیرعام
آمادگــی و ارتقــای پایــداری در تمــام عناصــر مدیریتــی کشــور 

بــه کار گرفتــه شــود.
در راســتای بهبــود شــرایط مدیریــت بحران هــای به وقــوع 
ــیار  ــل بس ــد غیرعام ــات پدافن ــت اصــول و الزام ــته، رعای پیوس
ــد ادوات  ــی فاق ــه اقدامات ــل ب ــد غیرعام ــی می باشــد. پدافن حیات
ــوان از وارد  ــتفاده از آن می ت ــا اس ــه ب ــود ک ــه می ش ــی گفت نظام
ــری  ــاس جلوگی ــز حس ــزات و مراک ــه تجهی ــارت ب ــدن خس آم
کــرده و یــا از میــزان خســارات کاســت. بــه بیــان دیگــر، پدافنــد 
ــه  ــات غیرمســلحانه اســت ک ــه اقدام ــامل مجموع ــل ش غیرعام
ــداوم  ــیب پذیری، ت ــش آس ــی، کاه ــش بازدارندگ ــب افزای موج
تســهیل  و  ملــی  پایــداری  ارتقــا  ضــروری،  فعالیت هــای 
مدیریــت بحــران در مقابــل تهدیــد و اقدامــات نظامــی دشــمن 
ــد  ــی مانن ــوع تهدیدات ــس از وق ــی پ ــرایط بحران ــردد. در ش  گ
ــل  ــد غیرعام ــات پدافن ــه الزام ــی، در صورتیک ــدات نظام تهدی
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شماره 59/ مرداد ماه 1400
ــی  ــتگاه های اجرای ــاخت ها و دس ــند، زیرس ــده باش ــت ش رعای
کشــور قابلیــت مدیریــت و عمــل داشــته و مراکــز ضــروری نیــز 
ــورت  ــر این ص ــود. در غی ــد ب ــت خواهن ــه خدم ــه ارائ ــادر ب ق
عــاوه بــر تهدیــد وارده بــر جامعــه، تمــام فعالیت هــای کشــور 
ــرده و  ــد ک ــده ای رش ــورت فزاین ــه ص ــران ب ــده و بح فلج ش
ــود. ــد نم ــر کشــور وارد خواه ــری ب ــارت های جبران ناپذی خس
وجــود ناهنجاری هایــی از قبیــل عــدم گســترش برنامه منــد 
ــکات  ــن و دارای مش ــای ناام ــود بناه ــازه ها، وج ــهر و س ش
ــر  ــاختمان ها از منظ ــاری س ــب معم ــی نامناس ــی، طراح مهندس
ــتم  ــود سیس ــت وج ــاز و در نهای ــای ب ــگاه و فض ــود پناه وج
ــازده  ــش ب ــه و کاه ــش هزین ــث افزای ــب باع ــی نامناس ارتباط

ــردد. ــران می گ ــت بح ــات مدیری اقدام
در مواقــع ایجــاد تهدیــدات نظامــی، همــواره دشــمن ســعی در 
ایجــاد اختــال در سیســتم مدیریتــی کشــور داشــته و بــا هــدف 
قــراردادن عناصــری ماننــد ســاختمان ها، مجموعــه راه هــا، 
ــد.  ــاد می کن ــده ای را ایج ــکات عدی ــازن مش ــا و مخ نیروگاه ه
ــه،  ــورت بی وقف ــه  ص ــر ب ــن عناص ــرداری از ای ــت بهره ب اهمی
ــد.  ــان می کن ــل را بی ــد غیرعام ــول پدافن ــتفاده از اص ــزوم اس ل
ــی  ــا اســتفاده از شــرایط طبیع ــوان ب ــوارد می ت ــه م ــن گون در ای

ــود. ــال نم ــدی را اعم ــط، اصــول پدافن محی
ــا  ــل ب ــد غیرعام ــات پدافن ــده الزام ــات کنن ــتم های مراع سیس
بهره گیــری از اقداماتــی از قبیــل اســتتار، اختفــا، پوشــش، 
ــر  ــارات وارده ب ــزان خس ــب، می ــتحکامات و فری ــداث اس اح

تجهیــزات و مراکــز را کاهــش می دهنــد.
اصطالحات:

ــف در  ــی مختل ــای عملیات ــا و الگوه ــا: روش ه ــتتار و اختف اس
ــه  ــایی دشــمن نســبت ب ــد و شناس ــزان دی ــش می ــتای کاه راس
ــتفاده از  ــا اس ــزات ب ــا و تجهی ــات، نیروه ــتحکامات، تأسیس اس

ــی ــا مصنوع ــی و ی عناصــر طبیع
ــات از  ــزات و تأسیس ــاندن تجهی ــازی و پوش ــش: پنهان س پوش

ــد دشــمن ــر تهدی ــد و تی ــدان دی می
ایجــاد مقاومــت در  بــرای  اســتحکامات: ســپر محافظتــی 
ــده در  ــای جنگن ــیانه هواپیماه ــد آش ــف مانن ــزات مختل تجهی

برابــر تهدیداتــی از قبیــل اصابــت بمــب و راکــت
ــری از  ــرای جلوگی ــده ب ــده و گمراه کنن ــات فریبن ــب: اقدام فری
رســیدن اطاعــات دقیــق و مطمئــن از اســتحکامات و تجهیــزات

ساختمان های مسکونی
بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده در قســمت های پیشــین نســبت 
ــاط  ــه ارتب ــش ب ــن بخ ــازه ها، در ای ــوع س ــت موض ــه اهمی ب
پدافنــد غیرعامــل و مجموعه هــای ســاختمانی می پردازیــم. 

نظام منــد،  سیســتم  یــک  اصــول  مقدماتی تریــن  از  یکــی 
گســترش سیســتم مــورد نظــر ماننــد شــهر بــا اســتفاده از یــک 
ســاختمان های  می باشــد.  آینده نگــر  و  دقیــق  برنامه ریــزی 
ــهری و  ــط ش ــر محی ــت از دو منظ ــهرها می بایس ــود در ش موج
ــزی شــهری مــد  خــود واحــد ســازه ای در ماحظــات برنامه ری

ــد.  ــرار گیرن نظــر ق
در راســتای رعایــت الزامــات پدافنــد غیرعامــل در برنامه ریــزی 
ــات در شــهرها،  ــواع خدم ــه وجــود ان ــد نســبت ب شــهری، بای
میــزان تراکــم نقــاط شــهری، وجــود فضاهــای کافــی، شــرایط 
دسترســی آســان و رعایــت اصــل پخشــایش در آرایــش و 
قرارگیــری ســازه ها اهتمــام ورزیــد. بــه طــور مثــال، بــا 
گســترش شــهرها و افزایــش مهاجــرت روســتائیان بــه شــهرها 
و ســکونت ایــن دســته در مناطــق حومــه شــهر، بــا گــذر زمــان 
مناطــق حومــه شــهرها کــه عمومــًا نیــز از امکانــات محــدودی 
بــه دلیــل قرارگیــری در حاشــیه شــهر برخــوردار هســتند، دچــار 
ــوع  ــر در صــورت وق ــن ام ــت شــده و ای ــاالی جمعی ــز ب تمرک
ــق  ــاک و بســیار آســیب پذیر مناط ــاط خطرن ــگ یکــی از نق جن
ــع  ــل در مواق ــن دلی ــه همی ــد. ب ــوب  می گردن ــهری محس ش
ــات را  ــداد و نج ــرد ام ــاز عملک ــای ب ــود فضاه ــران، وج بح
ــری  ــش و قرارگی ــد. آرای ــا می کاه ــود بخشــیده و از هزینه ه بهب
ــی زدودن  ــه معن ــایش ب ــل پخش ــت اص ــا رعای ــاختمان ها ب س
از  تأسیســات و تجهیــزات حســاس  از مکان یابــی  تمرکــز 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــی می باشــد ب ــا و مخــازن حیات ــل نیروگاه ه قبی
ــه صــورت یکجــا  دشــمن توانایــی انهــدام چندیــن هــدف را ب

نداشــته باشــد.
عــاوه بــر شــرایط محیطــی ســاختمان ها، شــرایط ذاتــی خــود 
ــث و  ــورد بح ــف م ــر مختل ــت از مناظ ــز می بایس ــازه ها نی س
ــوان  ــه الزامــات مــورد نظــر می ت ــد. از جمل ــرار گیرن بررســی ق
بــه لــزوم تعبیــه تعــداد دو ورودی  - خروجــی بــا فاصله مناســب 
ــه  ــه ب ــش از شــش طبق ــا بی ــاختمان هایی ب ــم، طراحــی س از ه
ــر،  ــزش آوار در معاب ــری از ری ــت جلوگی ــه  ای جه ــورت پل ص
ــای  ــاوم اعض ــال مق ــاز، اتص ــرف ب ــای دو ط ــی پیلوت ه طراح
ــن، اســتفاده از  ــرار، فضاهــای ام ــه ف ــه ســازه، پل غیرســازه ای ب
مصالــح دارای مقاومــت بــاال و بررســی عملکــردی سیســتم های 
ــاره  ــب اش ــی مناس ــای تحلیل ــتفاده از روش ه ــا اس ــازه ای ب س

نمــود. 
ــه  ــای دو جبه ــری نیروه ــذار در برت ــای تأثیرگ یکــی از مؤلفه ه
ــا  ــی ب ــق و ارتفاعات ــود مناط ــر وج ــه یکدیگ ــبت ب ــگ نس جن
ــه  ــه مواضــع دشــمن می باشــد. ب ــد وســیع نســبت ب ــدان دی می
همیــن منظــور، ایجــاد ســازه های بلندمرتبــه در مناطــق شــهری 

ــه  ــهر ب ــی ش ــای دفاع ــی نیروه ــکان دسترس ــاد ام ــث ایج باع
مناطــق وســیع تری می گــردد. الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن 
ســازه ها می بایســت اصــول حریــم آوار و ســاخت پلکانــی 
جهــت جلوگیــری از ریــزش آوار ســازه های بلنــد و عــدم 

ــد. ــت گردن ــی رعای ــیرهای دسترس ــازی مس مسدودس
ــر  ــاختمان ها از نظ ــل، س ــد غیرعام ــول پدافن ــاس اص ــر اس ب
معمــاری نیــز بایــد مناسب ســازی شــوند. بــه طورمثــال، 
ــوج  ــرات م ــری اث ــا در نظرگی ــه ب ــازه های گردگوش ــاد س ایج
انفجــار، طراحــی نمــای ســاختمان متناســب بــا محیــط پیرامــون 
ــتفاده از اجســام  ــدم اس ــب، ع ــتتار و فری ــت اصــل اس ــا رعای ب
ســنگین و عــدم بهره گیــری از نماهــای شیشــه ای بــدون حفــاظ 
ــات  ــار از الزام ــوج انفج ــر م ــیب پذیری در براب ــل آس ــه دلی ب
پدافنــد غیرعامــل در معمــاری ســاختمان محســوب می گردنــد.
ســازه های مختلــف بســته بــه شــرایط ذاتــی خــود، ظرفیت هــای 
متفاوتــی را دارا می باشــند. مطابــق ســطوح عملکــردی ارائه شــده 
در مبحــث 21 مقــررات ملــی ســاختمان، می بایســت ســازه های 
حاضــر در برابــر تهدیــدات مختلــف ارزیابی شــده و ســازه های 
جدیــد بــرای ایــن ســطوح عملکــردی طراحــی شــوند. ســطوح 
عملکــردی مذکــور شــامل ســطح عملکــردی اســتفاده بی وقفــه 
ــند.  ــاع  می باش ــزش  و بی دف ــتانه فروری ــی، آس ــی جان ، ایمن
میــزان آســیب وارده بــر ســازه در هــر یــک از ســطوح مذکــور 
ــدک،  ــب شــامل لطمــات ظاهــری، آســیب ســازه ای ان ــه ترتی ب
ــر از 25 درصــد( و آســیب شــدید  ــاد )کمت آســیب ســازه ای زی
در اکثــر اعضــا )بیــش از 25 درصــد( می شــود. مطابــق بــا میــزان 
خســارات وارده بــر ســازه، میــزان هزینــه مرمــت ســازه ها نیــز 

در هــر یــک از ســطوح عملکــردی متفــاوت می باشــد. 
شبکه های دسترسی شهری

شــبکه های معابــر در مناطــق شــهری بــه منظــور ایجــاد ارتبــاط 
بیــن کاربری هــای مختلــف بــا یکدیگــر ایجــاد می شــوند. 
راه هــای دسترســی در مواقــع بحــران، بــه عنــوان یکــی از 
ــه امــداد و نجــات ایفــای نقــش  اصلی تریــن بازیگــران در مقول
ــر  ــه اگ ــرد ک ــکلی صــورت می پذی ــه ش ــم ب ــن مه ــد. ای می کنن
سیســتم ها و معابــر دسترســی قابلیــت مدیریــت حجــم ترافیــک 
در شــرایط بحرانــی، ماننــد زمــان تخلیه شــهر را نداشــته باشــند، 
ــه عبارتــی دیگــر فلــج خواهــد  شــهر دچــار آشــوب شــده و ب
ــی از  ــای ناش ــات و هزینه ه ــزان تلف ــرایط می ــن ش ــد. در ای ش
تهدیــد بــه وقــوع پیوســته نیــز فراتــر خواهــد رفــت و شــرایط 
خــارج از کنتــرل خواهــد بــود. شــاخص درجــه محصوریــت که 
ــر  از حاصلضــرب تعــداد طبقــات در ارتفــاع طبقــات تقســیم ب
عــرض معبــر ناشــی می شــود، میــزان احتمــال انســداد معابــر و 

ــد  ــات پدافن ــد. الزام ــان می کن ــهر را بی ــی ش ــریان های حیات ش
ــل  ــل و نق ــی و حم ــریان های دسترس ــوزه ش ــل در ح غیرعام
ــی  ــکان دسترس ــرل، ام ــرایطی تحــت کنت ــاد ش ــا ایج ــهری ب ش
بــه نقــاط امــن، فاصله گیــری از مناطــق خطــر، تســهیل امــداد و 
نجــات و آواربــرداری بعــد از حمــات نظامــی را بــرای ســاکنین 
فراهــم مــی آورد. بــه همیــن منظــور ایجــاد جاده هــای کمربنــدی 
ــای  ــی محوره ــار ترافیک ــش ب ــت کاه ــهر جه ــراف ش در اط
ــه حــوزه  ــوط ب مواصاتــی داخــل شــهر یکــی از اقدامــات مرب
ــت  ــه می بایس ــه البت ــردد ک ــوب می گ ــل محس ــد غیرعام پدافن
ــد. ــرار گیرن ــورد بحــث و بررســی ق ــز م ــی نی از نظــر مکان یاب

یکــی از مناطــق مســتعد آســیب از منظــر شــبکه های دسترســی، 
ــور از  ــند. منظ ــهری می باش ــوده ش ــی و فرس ــای قدیم بافت ه
فرســودگی، عــدم کارایــی مناســب و بــروز اختــال در عملکــرد 
ــت و  ــش جمعی ــه افزای ــای شــهری می باشــد. باتوجــه ب بافت ه
گســترش روزافــزون نیازهــا، لــزوم ارتقــا و بهبــود شــرایط بافت 
فرســوده از اهمیــت باالیــی در زمینــه مدیریــت بحــران و اصــل 
پدافنــد غیرعامــل برخــوردار می باشــد. قدمــت بناهــای موجــود 
ــت،  ــردگی اس ــز و فش ــانگر تمرک ــه نش ــت ک ــی باف و ریزدانگ
میــزان آســیب پذیری مناطــق مختلــف را نشــان می دهــد. معابــر 
ــا، باعــث ایجــاد  ــن بافت ه دسترســی نامناســب و کم عــرض ای
شــرایط نامطلــوب در مواقــع بحرانــی نســبت بــه دسترســی بــه 

ــداد و نجــات می شــوند.  ــز ام مراک
فضای باز

ــت و  ــز جمعی ــود تمرک ــه وج ــه ب ــا توج ــهری ب ــق ش در مناط
ــل،  ــد غیرعام ــات پدافن ــاظ الزام ــف، از لح ــای مختل کاربر ی ه
ایجــاد فضاهــای بــاز در محیــط شــهری به منظــور ایجاد شــرایط 
ــی می باشــد. فضاهــای  ــداد و نجــات الزام ــت و ام اســکان موق
بــاز ایجــاد  شــده بایــد از لحــاظ میــزان محصورشــدگی نیــز مــد 
ــا  ــق ب ــن جــزو مناط ــاز همچنی ــای ب ــد. فضاه ــرار گیرن ــر ق نظ
ــه  ــز محســوب می شــوند. در اینگون ــای دومنظــوره نی کاربری ه
ــرای  ــات الزم ب ــزات و تأسیس ــد تجهی ــدا بای ــا از ابت کاربری ه
اســکان موقــت و یــا حتــی احــداث بیمارســتان موقــت مســتقر 

گردنــد. 
در نهایــت، دقــت بــه موضــوع افزایــش پایــداری و تــوان 
تعیین کننــده  عوامــل  جملــه  از  شــهرها  بحــران  مدیریــت 
پیشــرفت و مدرن ســازی شــهری می باشــد. باتوجــه بــه شــرایط 
ــازی و  ــل ایمن س ــی از قبی ــر، اقدامات ــهری حاض ــای ش بافت ه
ــاز  ــا، ایجــاد فضــای ب مقاوم ســازی ســازه ها، احــداث پناهگاه ه
ــد. ــروری می باش ــل ض ــد غیرعام ــل پدافن ــتای اص و ... در راس
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مهم ترین اخبار و رویدادها مهم ترین اخبار و رویدادها

 آسیب پذیری
Node.js هشدار در خصوص آسیب پذیری موجود در

 back-end یــک محیــط اجــرای جــاوا اســکریپت Node.js

ــرای  ــه اج ــر ب ــده و منج ــرا ش ــور V8 اج ــه در موت ــت ک اس
ــد.  ــد ش ــر خواه ــارج از مرورگ ــکریپت در خ ــاوا اس ــد ج ک
ــه  ــرای وصل ــی ب ــانی های امنیت ــک به روزرس ــراً Node.js ی اخی
ــا شناســه 22930- ــاال ب  آســیب پذیری use-after-free  شــدت ب

نحــوه  بــر  آســیب پذیری  ایــن  کــرد.  منتشــر   CVE-2021
مدیریــت درخواســت های HTTP2 تأثیــر گذاشــته و کلیــه 
تأثیــر  از Node.js را تحــت    x.12و x.14 و x.16 نســخه های
خــود قــرار می دهــد. بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن آســیب پذیری 
ــانی  ــه به روزرس ــبت ب ــریع تر نس ــه س ــود هرچ ــه می ش توصی

محصــوالت آســیب پذیر اقــدام شــود. نســخه های 16.6.0، 
ــه  ــاوی وصل ــخه های ح LTS( 12.22.4( و 14.17.4 )LTS( نس

ــتند. هس
بــه  منجــر  می توانــد  آســیب پذیری  ایــن  از  بهره بــرداری 
اختــال در فرآیندهــا، ایجــاد رفتارهــای غیرمنتظــره شــامل 

خرابــی برنامــه و اجــرای کــد از راه دور شــود.
ــه روشــی جهــت کاهــش مخاطــرات  در حــال حاضــر هیچ گون

ــن آســیب پذیری منتشــر نشــده اســت. ای
ــیب پذیری را  ــن آس ــدت ای ــت Red Hat ش ــر اس ــه ذک الزم ب

ــن کــرده اســت. 9.1 تعیی

PrintNightmare انتشار باج افزار با سوء استفاده از
شناســه های  بــا  بحرانــی  از  آســیب پذیری های  زنجیــره ای 
 CVE-2021-31207.CVE-2021-34523.CVE-2021-34473
ــرداری  ــره ب ــه به ــود دارد ک ــافت وج ــوالت  مایکروس در محص
 ProxyShell Attack موفــق از آن هــا بــه اجــرای کامــل حملــه
از  راه دور و  از  از آســیب پذیری ها  می انجامــد. سوء اســتفاده 
ــر  ــه ب ــق ســرویس Microsoft client access service ک طری
ــورت  ــود دارد، ص ــرض 443 در IIS وج ــش ف ــورت پی روی پ
ــه  ــیب پذیری ب ــه آس ــن س ــق از ای ــرداری موف ــرد. بهره ب می گی
ــد  ــی ک ــتم قربان ــا در سیس ــد ت ــکان را می ده ــن ام ــم ای مهاج

ــد. دلخــواه خــود را اجــرا نمای
ــات موجــود  ــه و اطاع ــا بررســی های صــورت گرفت ــق ب مطاب
 /mapi/nspi/ ــه می شــود دو رشــته ــران مربوطــه توصی ــه مدی ب
 Log فایل هــای  در   autodiscover/autodiscover.json/ و 
ــده IIS بررســی شــود. اگــر هرکــدام از رشــته ها  ســرویس دهن
در خروجــی رویــت شــد، ایــن بــه ایــن معنــا اســت کــه سیســتم 
هــدف مــورد بررســی آســیب پذیری قــرار گرفتــه اســت و زنــگ 

خطــری اســت بــرای مدیــر مربوطــه.

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

امنیتــی  اصاحیه هــای  مجموعــه  مایکروســافت،  شــرکت 
ــرد.  ــر ک ــت منتش ــادی آگوس ــاه می ــرای م ــود را ب ــه خ ماهان
اصاحیه هــای مذکــور در مجمــوع 44 آســیب پذیری را در 
Windows و محصــوالت مختلــف ایــن شــرکت را ترمیــم 
می کننــد کــه 3 مــورد از نــوع »روز - صفــر« می باشــد. از 
ــم شــده مایکروســافت، درجــه  مجمــوع 44 آســیب پذیری ترمی
ــده  ــام ش ــم« اع ــورد »مه ــی« و 37 م ــورد »حیات ــت 7 م اهمی

ــت. اس
ــش  ــوع »افزای ــم شــده از ن ــورد از آســیب پذیری های ترمی 17 م
ســطح دسترســی« )Elevation of Privilege(، 13 مــورد از 
 ،)Remote Code Execution( »ــد از راه دور ــرای ک ــوع »اج ن
 Information( اطاعــات«  »افشــای  نــوع  از  مــورد   8
Disclosure(، 4 مــورد از نــوع »جعــل« )Spoofing( و 2 مــورد 
ــار  ــرویس« )Denial of Service - به اختص ــع س ــوع »من از ن

بوده انــد.  )DoS
ــه  ــیب پذیری هایی ک ــورد از آس ــه 3 م ــن ک ــه ای ــه قابل توج نکت
مایکروســافت آن هــا را در 19 مــرداد ترمیــم کــرد، از نــوع روز 

- صفــر گــزارش شــده اســت. 

ــه  ــدام ب ــاه در چندیــن نوبــت اق شــرکت سیســکو در مــرداد م
ــرای برخــی از محصــوالت  ــی ب عرضــه به روز رســانی های امنیت
خــود کــرد. ایــن به روز رســانی ها، 20 آســیب پذیری را در 
ــه  ــد. درج ــم می کنن ــرکت ترمی ــن ش ــف ای ــوالت مختل محص
اهمیــت 3 مــورد از آن هــا »حیاتــی«، 6 مــورد از آن هــا از 
ــده  ــزارش ش ــط« گ ــوع »متوس ــورد از ن ــاال« و 11 م ــوع »ب ن
ــطح  ــش س ــون »افزای ــی همچ ــه حمات ــیب پذیری ب ــت. آس اس
دسترســی«، »منــع ســرویس« و »اجــرای کــد از راه دور« از جمله 
اشــکاالت مرتفــع شــده توســط به روزرســانی های جدیــد 
هســتند. مهاجــم می توانــد از ایــن آســیب پذیری ها بــرای 

کنتــرل سیســتم آســیب دیده سوء اســتفاده کنــد.

در مــرداد 1400، شــرکت مک آفــی )McAfee. LLC(، بــا 
ــی را در  ــیب پذیری امنیت ــن آس ــد، چندی ــخه جدی ــار نس انتش
ــرد. شــدت دو  ــم ک محصــول McAfee Policy Auditor ترمی
ــد،  ــخه جدی ــده در نس ــم ش ــیب پذیری های ترمی ــورد از آس م

»حیاتــی« گــزارش شــده اســت. ایــن شــرکت در اواخــر 
 McAfee File and ــزار ــخه 5.4.1 نرم اف ــز نس ــاه نی ــرداد م م
 McAfee بــه  اختصــار – Removable Media Protection
ــد  ــای جدی ــدن قابلیت ه ــزوده ش ــرد. اف ــر ک FRP – را منتش
و برطــرف شــدن چنــد بــاگ از جملــه تغییراتــی اســت کــه در 

ــده اســت. ــور لحــاظ ش نســخه مذک

انتشــار  بــا   )VMware, Inc( وی ام ور  شــرکت  مــرداد،  در 
ــر  ــم محصــوالت زی ــه ترمی ــی، نســبت ب به روزرســانی  های امنیت

ــرد: ــدام ک اق
VMware Workspace ONE Access        
VMware vRealize Automation        
VMware Identity Manager        
VMware Cloud Foundation        
vRealize Suite Lifecycle Manager        

ــن  ــط ای ــده توس ــم ش ــی ترمی ــای امنیت ــتفاده از ضعف ه سوءاس
به روزرســانی ها، مهاجــم را قــادر بــه در اختیــار گرفتــن ســامانه 

ــد. ــه می کن ــات محرمان ــه اطاع ــتیابی ب آســیب پذیر و دس

ــه  ــار مجموع ــا انتش ــرداد 1400 ب ــز در م اس آپ )SAP SE( نی
در چندیــن محصــول  را  آســیب پذیری   15 اصاحیه هایــی، 
ــای  ــن ضعف ه ــورد از ای ــه م ــدت س ــرد. ش ــرف ک ــود برط خ
امنیتــی بیــش از 9 از 10 )بــر طبــق اســتاندارد CVSS(گــزارش 
آســیب پذیری های  از  بعضــی  از  بهره جویــی  اســت.  شــده 
ــرل  ــن کنت ــار گرفت ــه در اختی ــادر ب ــم را ق ــده مهاج ــم ش ترمی

سیســتم می کنــد.

بــه  باعرضــه   )Drupal Community( دروپــال  جامعــه 
 روزرســانی های امنیتــی، نســخ 9.8، 1.9 و 2.9 خــود را اصــاح 
کــرد. سوءاســتفاده از آن، مهاجــم را قــادر بــه در اختیــار گرفتــن 

ــد. ــامانه می کن س

شــرکت ســیتریکس )Citrix Systems, Inc( نیــز باعرضــه 
به روزرســانی های امنیتــی، یــک آســیب پذیری بــا شناســه 
CVE-2021-22932 را در Citrix ShareFile ترمیــم کــرد.
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سایت های مرتبط با پدافند غیرعامل
وب سایت پایداری ملی

http://www.paydarymelli.ir 

مرکز مطالعات پدافند غیرعامل

http://www.pdrc.ir 

 استانداری آذربایجان رشقی – پدافند غیرعامل

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

پلیس فتا

http://www.cyberpolice.ir

 مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایداری ملی

http://www.mafpa.ir

 معـرفی کتاب
حوزه پدافند کالبدی

غیرعامــل  پدافنــد  و  مســکونی  مجتمــع  معمــاری  کتــاب 
ــی  ــه بررس ــوی، ب ــن مرتض ــدی و حس ــمیم آخون ــته ش نوش
دفــاع  کــردن  فراهــم  همین طــور  و  ایمنــی  پیش بینی هــای 
ــکونی و اداری  ــاختمان های مس ــاخت س ــگام س ــی هن غیرنظام

می پــردازد. شــهرها  مراکــز  در  به خصــوص 
حمــات  در  را  انســانی  تلفــات  کــه  عواملــی  مهم تریــن 
ــد از: معمــاری غیراســتاندارد  ــد، عبارتن ــی افزایــش می دهن نظام
ماننــد  اصولــی  بــا  مســکونی  مجتمع هــای  غیرمنطبــق  و 
مکان گزینــی، رعایــت اصــول اختفــا، پراکندگــی مناســب 
ــب و  ــتتار، فری ــع، اس ــاالی مجتم ــری ب ــه مرمت پذی ــا، درج بن
ــل. ــد غیرعام ــا پدافن ــه ب ــاختمان در رابط ــی س ــاری داخل معم

بــه  غیرعامــل  پدافنــد 
می شــود  گفتــه  اقداماتــی 
کــه لزومــی بــه اســتفاده 
از جنــگ  افــزار ندارنــد و 
می تواننــد مانــع خســارت 
ــوند و  ــانی ش ــات انس و تلف
یــا میــزان آن را بــه کمتریــن 
ــران  ــد. ای ــش دهن ــد کاه ح
و  موقعیــت  علــت  بــه 
ــور  ــه ط ــاص ب ــرایط خ ش
مــداوم در معــرض خطــرات 
ــان  ــدات انس ــی و تهدی طبیع
ــرار دارد و  ــی ق ــاز مختلف  س
ــیار  ــات بس ــارات و تلف خس
ســنگینی را تاکنــون دیــده 

ــت. اس

در ایــران تــا بــه امــروز مســئله ایمنــی و امنیــت در شهرســازی و 
معمــاری آن چنــان کــه بایــد مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت. 
ــتفاده  ــت، اس ــردن امنی ــم ک ــرای فراه ــیوه ها ب ــن ش از مهم تری
از پدافنــد غیرعامــل و افزایــش کارآیــی بعــد از رخ دادن 
ــزی  ــون برنامه ری ــطح های گوناگ ــد در س ــه بای ــت ک ــر اس خط

ــرد. ــه آن توجــه ک ــاری ب ــازی و معم ــه ای، شهرس منطق
ــز شــهری  ــه در مراک ــی ک ــی و مهم ــای حســاس، حیات حوزه ه
قــرار دارنــد، در سلســله اقدامــات پدافنــد غیرعامــل از جایــگاه 
ــز اداری -  ــه مراک ــز شــهری از جمل ــد. مراک ــی برخوردارن مهم
پادگان هــای  نیروگاه هــا،  پاالیشــگاه ها،  نظامــی،   - سیاســی 
ــاط  ــایر نق ــتر از س ــوی و ... بیش ــار ق ــت های فش ــی، پس نظام
ــی  ــرایط بحران ــل ش در مقاب
و  سیاســی  ناامنی هــای  و 
اجتماعــی - چــه خارجــی و 
ــرض  ــی - در مع ــه داخل چ

ــر هســتند. خط
بــا توجــه بــه اینکــه همیشــه 
ــرای  ــد ب و در هــر حــال بای
دفــاع آمــاده بــود، اســتفاده از 
ماحظــات پدافنــدی هنــگام 
ــران  ــهرها در ای ــاخت ش س

اهمیــت بســیاری دارد. 
ــتورالعملی  ــت دس ــر اس بهت
فضاهــای  طراحــی  بــرای 

ــود. ــته ش ــهری نوش 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.
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