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شماره 63/ آدر ماه 1400
ماهنامه اداره کل پدافند غیرعامل

در این شامره می خوانید:

نقش پدافند غیرعامل در مدیریت شهری

جایگاه زیرساخت های شهری در راستای مالحظات پدافند غیرعامل

ــد  ــازمان پدافن ــی س ــع دفاع ــارت و صنای ــت، تج ــور صنع ــاون ام مع
غیرعامــل: 

صیانــت و حفاظــت از تولیــد بــرای ســرپا نگــه داشــتن آن، ســرلوحه 
اصلــی پدافنــد غیرعامــل در حــوزه صنعــت اســت

مدیرکل پدافند غیرعامل: 
ــد  ــوزه پدافن ــروری در ح ــه ض ــه مؤلف ــاع، س ــت و دف ــی، امنی ایمن
ســایبری اســت و دســتگاه های خدمات رســان بویــژه در حــوزه 

ــد ــدی بگیرن ــوع را ج ــه موض ــن س ــد ای ــی بای ــات زیربنای خدم

آسیب پذیری
 Apache در Log4j هشدار در خصوص آسیب پذیری روز صفر موجود در کتابخانه

Nobelium بدافزار جدید گروه FoggyWeb

مهمرتین به روزرسانی های ماه جاری رشکت های تولید کننده سخت افــزار و نرم افــزار

ماهنامه دیجیتالی
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محمدباقــر آقایــی در جلســه قــرارگاه پدافنــد ســایبری اســتان، 
اظهــار کــرد: دســتگاه های مســئول بیشــتر بــه موضــوع ایمنــی 
توجــه کرده انــد و از مؤلفه هــای امنیــت و دفــاع در ایــن 

حــوزه غفلــت شــده اســت.

وی بــه اهمیــت فنــاوری اطالعــات و وابســتگی دســتگاه های 
اجرایــی در حوزه هــای مختلــف انــرژی، امــور مالــی، حمــل 
و نقــل، صنعــت و ...  بــه ایــن فنــاوری اشــاره کــرد و افــزود: 
ــا  ــن فضــا ب ــف از ای ــروزه شــاهد هســتیم حمــالت مختل ام
هــدف ایجــاد اختــالل در خدمــات ضــروری مــردم و ایجــاد 
نارضایتــی عمومــی نســبت بــه حاکمیــت افزایــش یافتــه و از 
ــایبری  ــت زیرســاخت های س ــه امنی ــه مقول ــن رو توجــه ب ای

اهمیــت ویــژه ای یافتــه اســت.

آقایــی بــر حمایــت جــدی مدیــران از حــوزه فنــاوری 
دســتگاه هاي  و  ســازمان ها  آمادگــي  لــزوم  و  اطالعــات 

اجرایــی در برابــر حمــالت ســایبري تأکیــد کــرد.

جانشــین قــرارگاه پدافنــد ســایبری اســتان نیــز در ایــن 

جلســه بــا اشــاره بــه گزارشــات رســیده از تیم هــای نظارتــی 
ــایه  ــبختانه در س ــرد: خوش ــالم ک ــتان، اع ــش اس ــز پای و مرک
هماهنگــی و تالش هــای دســتگاه های نظارتــی از جملــه 
پدافنــد غیرعامــل، مرکــز افتــا و حراســت کل اســتان و اهتمــام 
ــایبری  ــت س ــت امنی ــتانی، وضعی ــتگاه های اس ــئوالن دس مس

ــه اســت. ــا یافت ــته ارتق ــال های گذش ــه س ــتان نســبت ب اس

در ایــن جلســه گــزارش شــرکت بــرق منطقــه ای آذربایجــان 
درخصــوص ارتقــای امنیــت ســایبری در حوزه هــای تولیــد، 
توزیــع و انتقــال نیــروی بــرق، شــهرداری تبریــز در خصــوص 
ارتقــای امنیــت ســایبری در حــوزه ترافیــک و قطــار شــهری، 
ــایبری  ــت س ــای امنی ــوص ارتق ــتان درخص ــرکت گاز اس ش
در حــوزه صنعتــی و غیرصنعتــی، کمیســیون هماهنگــی 
ــایبری در  ــت س ــای امنی ــتان درخصــوص ارتق ــای اس بانک ه
حــوزه خدمــات بانکــی و مرکــز افتــای اســتان درخصــوص 
پایــش وضعیــت امنیــت ســایبری دســتگاه های اجرایــی 

ــه شــد. اســتان ارائ
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 بازدید جانشین قرارگاه پدافند شیمیایی کشور
 از واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی

بازدیــد معــاون امــور صنعــت 
ــی  ــع دفاع ــارت و صنای ، تج
ســازمان پدافنــد غیرعامــل از 
واحدهــای تولیــدی و صنعتی 
ــازمان   ــی س ــع دفاع ــت، تجــارت و صنای ــور صنع ــاون ام مع
ــش  ــاوری را چال ــودن فن ــیال ب ــث س ــل بح ــد غیرعام دافن
ــرد و  ــوان ک ــا حمــالت ســایبری عن ــه ب ــش روی در مقابل پی
گفــت: بــا توجــه بــه این کــه هــر روز شــاهد تکنولوژی هــا و 
فنــاوری نــو در حــوزه ســایبری هســتیم، اگــر مــا نیــز فناوری 
خــود را بــروز نکنیــم، خیلــی راحــت تســلیم دشــمن شــده و 
ــل حمــالت آن هــا ایمــن باشــیم، از ایــن  ــم در مقاب نمی توانی

ــم. ــن ایمــن کنی ــا فناوری هــای نوی ــان را ب ــد خودم رو بای
ــدی  ــای تولی ــد از واحده ــیه بازدی ــارک در حاش ــا مب علیرض
ــد  ــرد: ســازمان پدافن ــار ک ــی آذربایجــان شــرقی اظه و صنعت
غیرعامــل در حوزه هــای مختلــف مأموریت هــای متعــددی را 
دنبــال می کنــد؛ بــه عنــوان مثــال معاونــت فنــاوری اطالعــات 

و ارتباطــات حــوزه صــدا و ســیما، حــوزه وزارت ارتباطــات 
و شــبکه بانکــی را دنبــال کــرده، معاونــت صنعــت، معــدن و 
تجــارت، تمــام صنایــع کشــور و معاونــت حــوزه بهداشــت و 
ــد در حوزه هــای مختلــف بهداشــتی  ــان مســئولیت پدافن درم

و اپیدمــی کرونــا و... را عهــده دار اســت.
۴۰ درصــد از اقتصــاد کشــور توســط صنایــع تأمیــن می شــود، 
ــه ۴۰ درصــد از اقتصــاد کشــور را  ــر این ک ــالوه ب ــع ع صنای
رقــم می زنــد، بلکــه از ســویی نیــز بســیاری از صنایــع مــا از 
جملــه پتروشــیمی، غذایــی، فوالد و ... پاســخگوی بســیاری از 
ــد سیاســت گذاری های  ــوده و بای ــای اساســی کشــور ب نیازه
ــداوم و  ــا شــاهد ت ــرد ت ــه صــورت گی ــن زمین مناســبی در ای

افزایــش تولیــد باشــیم.
ــرای ســرپا نگــه داشــتن آن،  ــد ب ــت و حفاظــت از تولی صیان
ســرلوحه اصلــی پدافنــد غیرعامــل در حــوزه صنعــت اســت. 
یکــی از مأموریت هــای اصلــی کــه پدافنــد در صنایــع دنبــال 
ــت؛  ــع اس ــد صنای ــرد تولی ــداوم کارک ــت از ت ــد، صیان می کن
بــرای تحقــق ایــن امــر، هــر اتفاقــی کــه منجــر بــه حمــالت 

ــم. ــع کنی ــد مرتف و مخاطــره حــوزه صنعــت می شــود را بای

اخبار اداره کل پدافند غیرعامل

ــت:  ــور گف ــیمیایی کش ــد ش ــرارگاه پدافن ــین ق ــری جانش گوه
مراکــز  و  زیرســاخت ها  مقولــه  پدافنــد شــیمیایی،  حــوزه 
ــیمیایی،  ــد ش ــا در پدافن ــدف م ــرده و ه ــال ک ــیمیایی را دنب ش
ارتقــای مصونیــت کشــور در برابــر تمامــی تهدیــدات خارجــی 
ــات  ــگ و تهاجم ــرار جن ــرایط تک ــد در ش ــه می توان ــت ک اس
شــیمیایی باشــد یــا اقدامــات تروریســتی بــا بکارگیــری عوامــل 
شــیمیایی و یــا وجــود مــواد شــیمیایی پرخطــر در صنایــع کــه 

ــر اســت. منشــاء آســیب و خط
ــده و  ــیم ش ــی تقس ــته اصل ــه ۹ دس ــر ب ــیمیایی پرخط ــواد ش م
ــد؛ از  ــود دارن ــیمیایی وج ــع ش ــده ای از آن در صنای ــش  عم بخ
ــا  ــه ب ــا اینک ــب ب ــا متناس ــع م ــای HSE صنای ــن رو واحده ای
ــای  ــتند، راهکاره ــف هس ــد، موظ ــروکار دارن ــوادی س ــه م چ
ــد  ــد، پدافن ــه کنن ــاخت ها را تعبی ــط و زیرس ــازی محی ایمن س
ــوزه  ــردی در ح ــی و راهب ــورت تخصص ــه ص ــز ب ــل نی غیرعام

ــد. ــال می کن ــع را دنب ــن موض ــاع ای ــت و دف امنی
ــی نشــات  ــدات از ســطوح ایمن ــرات و تهدی بســیاری از مخاط

می گیــرد، برایــن اســاس قــرارگاه پدافنــد، تعاملــی کــه بــا امــور 
صنعــت ســازمان پدافنــد غیرعامــل و اداره کل پدافنــد غیرعامــل 
زیرســاخت های  تمامــی  از  را  بازدیدهایــی  دارد  اســتان ها 
صنعتــی شــیمیایی اســتان ها انجــام می دهنــد تــا در نتیجــه 
ایــن بازدیدهــا هــم شــناخت خوبــی از فراوانــی و مقــدار 
ــی را  ــز رهنمودهای ــم و نی ــرآورد کنی ــر ب ــیمایی پرخط ــواد ش م
ــی  ــدی و صنعت ــای تولی ــه واحده ــازی ب ــن س ــتای ایم در راس
ــه حــوادث و  ــی پاســخ ب ــز تیم هــای عملیات ــم. تجهی ــه دهی ارائ
آمــوزش مــردم در جهــت همــکاری و چگونگــی انجــام واکنــش 
نســبت بــه مخاطــرات از جملــه اقداماتــی اســت کــه در برخــی 

ــم. ــی کردی ــدی کشــور اجرای ــای تولی از واحده
اقدامــات مصون ســازی امــری بســیار ضــروری در صنایــع بــوده 
و قطعــًا هزینــه آن بســیار کمتــر از حرکــت در مســیر حــوادث 
و مخاطــرات آن اســت؛ چراکــه ایــن مخاطــره و تهدیــد بیشــتر 
امنیــت پرســنل و حتــی بــه مــرور زمــان امنیــت جامعــه را بــه 

ــدازد.          ــر می ان خط
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گفت: ایمنی، امنیت و دفاع، سه مؤلفه رضوری در حوزه پدافند 	 

سایربی است و دستگاه های خدمات رسان بویژه در حوزه خدمات زیربنایی باید این سه موضوع را 

جدی بگیرند. 
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مقدمه
پدافنــد غیرعامــل از مهم تریــن رویکردهــا و راهبردهــا در حــوزه 
ــاز  مدیریــت بحــران شــهری می باشــد. ایمنــی و امنیــت از دیرب
تاکنــون در برنامه ریــزی و مدیریــت ســکونتگاه های شــهری 
ــاختار و فضــای  ــه س ــی ب ــا نگاه ــوده اســت. ب ــورد توجــه ب م
ــه نظــر می رســد  ــای شــهری الزم ب سیاســی موجــود در فضاه
تــا در بســتر نگاهــی جامــع، اقدامــات سیســتم دفــاع غیرعامــل 
مــورد توجــه قــرار گیــرد تــا بــا افرایــش تــوان و اقتــدار نظــام 
ــاوزات  ــانی از تج ــدی و انس ــیب پذیری های کالب ــش آس و کاه

احتمالــی، جلوگیــری شــود. 
ــات  ــه اقدام ــز مجموع ــل را نی ــد غیرعام ــان، پدافن ــن می در ای
ــیب پذیری  ــش آس ــب کاه ــه موج ــد ک ــلحانه ای می دانن غیرمس
نیــروی انســانی ســاختمان ها و تأسیســات شــهری و تجهیــزات 
و شــریان های شــهری و منطقــه ای در مقابــل عملیــات خصمانــه 
ــد  ــی پدافن ــتا، بررس ــن راس ــردد. در ای ــمن می گ ــرب دش و مخ

ــر  ــر ب ــل مؤث ــایی عوام ــی، شناس ــق یکپارچگ ــل و تحق غیرعام
ــد غیرعامــل  یکپارچگــی و تفــرق در مدیریــت شــهری و پدافن

ضــروری اســت. 
مدیــران شــهری در بحــث پدافنــد غیرعامــل بایســتی به گونــه ای 
ــی الزم در جهــت کاهــش خســارات  ــا آمادگ ــد ت ــالش نماین ت
ــا ســطح  ــود اوضــاع ت ــه ســریع و بهب ــه مقابل ــی ب ــی و مال جان
ــم  ــرار فراه ــگام اضط ــهر در هن ــطح ش ــادی در س ــت ع وضعی

آیــد.

دالیل اهمیت پدافند غیرعامل در شهرها:
1- اولیــن دلیــل را می تــوان تمرکــز حجــم عظیمــی از جمعیــت 
در مناطــق شــهری دانســت. جمعیــت همــواره بــه عنــوان یکــی 
از ابزارهــای اصلــی قــدرت و در عیــن حــال بــه عنــوان یکــی 
ــوده  از اهــداف اصلــی در جنگ هــا و تهاجم هــا مــورد توجــه ب
ــاالی  ــم ب ــز و تراک ــا تمرک ــهرها ب ــد ش ــی مانن ــت و مناطق اس

ــد. ــه شــمار می رون ــن اهــداف ب ــت بهتری جمعی
ــادی  ــد اقتص ــم رش ــای عظی ــا موتوره ــه ج ــهرها در هم 2- ش
ــر  ــًا در ه ــی تقریب ــتد مل ــا در داد و س ــهم آن ه ــتند و س هس

ــت. ــروی کار آن هاس ــهم نی ــر ازس ــیار باالت ــوری بس کش
3- تمرکــز مراکــز مهــم فرماندهــی و ســتادی نیروهــای مســلح 
ــی و  ــادی و مال ــی، اقتص ــم سیاس ــای مه ــازمان ها و نهاده و س
ــر،  ــم گی ــان تصمی ــران و فرمانده ــاالی مدی ــطوح ب ــز س تمرک
باعــث می شــود کــه شــهرها بــه ویــژه مراکــز حســاس و 

ــد. ــدان یابن ــی دو چن ــا اهمیت ــی آن ه حیات
۴- شــهر در جهــان ارتباطــات و اطالعــات کنونــی مرکــز اصلــی 
ــی  ــش اعظم ــوده و بخ ــات ب ــار و اطالع ــار اخب ــد و انتش تولی
ــق  ــایت ها در مناط ــا و س ــیما، روزنامه ه ــدا و س ــز ص از مراک
شــهری متمرکــز شــده اند. در زمــان بحــران، در صــورت عــدم 
تــوازن مدیــران و مســئولین بــرای ارائــه اطالعــات درســت بــه 

ــد. ــره می افت ــه مخاط ــهر ب ــداری ش ــهروندان، پای ــا و ش نیروه

5- شــهرها مراکــز اصلــی تمرکــز ســرمایه گذاری هــای چندیــن 
ســاله و تاریخــی یــک کشــور در ابعــاد مــادی و معنــوی هســتند 
ــی از  ــم عظیم ــادی حج ــد م ــا در بع ــه تنه ــا ن ــب آن ه و تخری
ــاص  ــود اختص ــه خ ــازی ب ــرای بازس ــور را ب ــرمایه های کش س
ــی  ــی و تاریخ ــراث فرهنگ ــب می ــا تخری ــه ب ــد داد، بلک خواهن
یــک کشــور و تمــدن، خســارت جبــران ناپذیــری را بــر پیکــره 

فرهنــگ یــک اجتمــاع وارد ســازد.
ــوی از  ــادی و معن ــای م ــی حمایت ه ــز اصل ــهرها مراک 6- ش
ــدات  ــان بحــران و تهدی ســربازان خــط مقــدم هســتند و در زم
خارجــی، وجــود آرامــش و ثبــات در مراکز شــهری و ســکونتگاه 
هــای یــک کشــور می توانــد آرامــش عظیمــی را بــرای نیروهــای 
خــط مقــدم ایجــاد نمایــد و توانایــی روحــی و روانــی آن هــا را 

بــرای مقابلــه دو چنــدان نمایــد.
ــه نظــر می رســد کــه در  ــه مباحــث مطــرح شــده ب ــا توجــه ب ب
ایــران از تجــارب و الگوهــای موجــود در شهرســازی دفاعــی، به 
نحــو مؤثــری در ایمن ســازی شــهرها بهــره بــرده نشــده اســت 
و عــدم رعایــت مؤلفه هــای دفاعــی و امنیتــی و... در شــهرهای 
ــه تأسیســات،  موجــود، موجــب خســارات و تلفــات ســنگین ب

تجهیــزات و جمعیــت شــهری خواهــد شــد. 
ــن  ــن قوانی ــه و تدوی ــا تهی ــر ب ــان ام ــته اســت متولی ــذا شایس ل
ــی، در طرح هــای  ــکات دفاعــی و امنیت ــا رعایــت ن مناســب و ب
ذیربــط، شــرایط الزم را جهــت تأمیــن امنیــت بیشــتر مــردم در 

ــد. ــد و شــرایط دشــوار فراهــم نماین مواقــع تهدی

شهر ایمن با رویکرد پدافند غیرعامل
شــهر ایمــن، شــهری اســت کــه در آن محیــط زیســت متناســب، 
ــی،  ــی و اجتماع ــرات طبیع ــل خط ــی در مقاب ــت و ایمن مصونی
ــاکنان  ــه س ــی و کار کلی ــا زندگ ــا ب ــاد و مقیاس ه ــب ابع تناس
ــوع  ــر ن ــت تأثی ــهر تح ــر ش ــاختار ه ــد. س ــته باش ــود داش وج
و میــزان روابطــی قــرار می گیــرد کــه بــا محیــط طبیعــی 
ــهری دارد. در  ــه ش ــارج از پهن ــا خ ــی ی ــی پیرامون ــا مصنوع ی
ــدی،  ــط کالب ــی از رواب ــا سلســله مراتب ــع شــهر در شــبکه ب واق
عملکــردی بــا محیــط پیرامونــی قــرار گرفتــه اســت و هــر نــوع 
ــی و ... شــهر در  ــی، سیاســی، اقتصــادی، اجتماع بررســی دفاع

ــد.  ــا می یاب ــه معن ــا منطق ــاط ب ارتب
عامــل انطبــاق مناســب و بکارگیــری اصــول پدافنــد غیرعامــل 
ــا  ــن ایف ــوب و ایم ــهر خ ــک ش ــاد ی ــی را در ایج ــش مهم نق
ــر  ــبکه های معاب ــرد در ش ــکل و عملک ــازگاری ش ــد. س می کن
عمومــی، محل هــای تجمــع عمومــی و مکان هــا، ابنیه هــا و 
ــد و  ــا می بخش ــب معن ــاق مناس ــده انطب ــه پدی ــاختمان ها ب س
ــای  ــی فضاه ــر طراح ــه در ام ــاس ترین نکت ــت حس ــن درس ای

نقش پدافند غیرعامل در مدیریت شهری

تهیه و تنظیم: میررضا میریحیوی)کارشناس امریه اداره کل پدافند غیرعامل(
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ــه  ــرای هم ــل ب ــد غیرعام ــن پدافن ــا قوانی ــب ب ــهری مناس ش
ــوال شــهروندان  ــژه حفــظ جــان و ام شــهروندان اســت و به وی

ــد.  ــه می باش ــورد توج ــتر م بیش
ــی  ــاد اصل ــل، ابع ــد غیرعام ــرد پدافن ــا رویک ــهر ب ــک ش در ی
ــل و  ــد غیرعام ــای پدافن ــا الگوه ــق ب ــای دسترســی مطاب نظام ه
ــا اســتانداردهای زمــان دفــاع رعایــت شــده اســت. بحران هــا ب

پدافند غیرعامل در مناطق شهری
شــهرها بــه علــت بافــت فشــرده و جمعیــت متراکــم و 
شــبکه های متنــوع شــهری، معمــوالً در جنگ هــا در برابــر 
ــوب  ــع محس ــک مان ــوان ی ــی به عن ــی و هوای ــای زمین تهاجم ه
ــا ناخواســته جنگ هــا  ــد و از طرفــی هــم خواســته و ی می گردن
ــدا کــرده و بعضــًا باعــث تلفــات  ــه ســمت شــهرها ســوق پی ب
ــردد.  ــهرها می گ ــه ش ــادی ب ــان و خســارت زی ــاالی غیرنظامی ب
ــوارترین  ــی از دش ــهری یک ــای ش ــی، جنگ ه ــدگاه نظام از دی
مــدل جنگ هــا می باشــد چــرا کــه امــکان مقاومــت در شــهرها 
ــتفاده از  ــه و اس ــاال رفت ــرده ب ــکونی فش ــت مس ــت باف ــه عل ب
ســالح های مختلــف بســته بــه کاربــرد آن هــا محــدود می باشــد 
ــهر و  ــی در ش ــای نظام ــی نیروه ــکان جابجای ــی ام و از طرف
ــن  ــد و ممک ــکل می باش ــیار مش ــا بس ــت آن ه ــن هدای همچنی
ــد. ــش ده ــن شــرایط افزای ــز در ای ــات دشــمن را نی اســت تلف
ــا  ــی ب ــتورالعمل اجرای ــی از دس ــهر جزئ ــل ش ــد غیرعام پدافن
ــهروندان و  ــهر و ش ــروری ش ــای ض ــداوم فعالیت ه ــدف ت ه
ــه  ــی، امنیــت، قــدرت مقابل ــداری، ایمن ــزان پای ــز افزایــش می نی
بــا تهدیــدات و اقدامــات نظامــی دشــمن بــا بکارگیــری 
دفــاع  فرمانــده  و  مــردم  شــهری،  مدیریــت  ظرفیت هــای 

غیرنظامــی شــهر می باشــد. 
بررســی ســاختار و کالبــد شــهرهای )تأسیســات شــهری( 
ــه  ــد هگمتان ــه شــهر همانن ــد: احــداث قلع گذشــته کشــور مانن
ــال،  ــدق در اطــراف شــهر شــوش دانی ــم، ســاخت خن و ارگ ب
ــید  ــت جمش ــت در تخ ــوه رحم ــراز ک ــر ف ــا ب ــارو برج ه حص
ــده وجــود عناصــر  ــرگان نشــان دهن ــهر گ ــی ش ــوار دفاع و دی
ــکل گیری  ــاخصه تشــکیل و ش ــن ش ــه اولی ــد ک ــی می باش دفاع
شــهرها حفــظ امنیــت جانــی، مالــی و تولیــدی در برابــر 

ــت.  ــوده اس ــدات ب تهدی
تأمیــن امنیــت شــهرها در برابــر تهدیــدات از جملــه مهم تریــن 
نیازهــای انســانی و اساســی هــر شــهر اســت. تهدیــدات 
ــه  ــد ک ــترده ای می باش ــواع گس ــده ان ــهرها در برگیرن ــه ش متوج
مهم تریــن آنــان عبارتنــد از: تهدیــدات هوایــی و موشــکی 
ــرد  ــه دور توســط دشــمن صــورت می گی ــه از فاصل ــمن ک دش
انفجــاری و ســالح های  و  تخریبــی  متعــارف  )ســالح های 

غیرمتعــارف؛ شــیمیایی، میکروبــی و هســته ای(، تهاجــم زمینــی 
ــه  ــه آن حمل ــهر ب ــرف ش ــور تص ــه به منظ ــهر ک ــه ش ــمن ب دش
ــتفاده از ســالح های  ــا اس ــه ب ــرم ک ــگ ن ــی می شــود و جن زمین
رســانه ای و غیرنظامــی )تبلیغاتــی - روانــی( بــه دنبــال اســتحاله 

ــد.  ــر می آین ــام ب ــک نظ از درون ی
نویــن،  جنگ هــای  در  همچنیــن  و  شــهرها  در  تهدیــدات 
هــدف اصلــی تضعیــف و انهــدام قــدرت دولــت در اداره مــردم 
ــهر  ــاخت هایی از ش ــه زیرس ــه ب ــدرت اداره جامع ــد. ق می باش
ــهیل  ــا تس ــی و ی ــر زندگ ــتقیمًا ب ــه مس ــردد ک ــوط می گ مرب

زندگــی کمــک می نمایــد. 
ــان،  ــت و درم ــت، بهداش ــذا، امنی ــان، غ ــاخت های آب، ن زیرس
و  حیاتــی  نیازهــای  کــه  انــرژی  و  پناهگاه هــا  ارتباطــات، 
ــمن  ــی دش ــداف نظام ــوان اه ــد، به عن ــردم می باش ــروری م ض

می گــردد. محســوب 
ــن  ــت شــهری بدی ــل در حــوزه مدیری ــد غیرعام ــات پدافن الزام
ــران شــهری  ــه می باشــد کــه، از وظایــف مهــم و کالن مدی گون
ــزان شــهری(  )شــهرداران، شــورای شــهر، مشــاوران و برنامه ری
ــگ  ــراری جن ــاده اضط ــت فوق الع ــهر در وضعی ــکان اداره ش ام
ــی  ــا آمادگ ــد ب ــالش نماین ــتی ت ــه بایس ــه ای ک ــد به گون می باش
ــه  ــه مقابل ــی ب ــی و مال ــارات جان ــش خس ــت کاه الزم در جه
ســریع و بهبــود اوضــاع تا ســطح وضعیــت عــادی اقــدام نمایند. 
بدیهــی اســت به منظــور ایــن آمادگــی الزم اســت قبــل از وقــوع، 
ــرد  ــای الزم صــورت گی ــات و پیش بینی ه ــر و اقدام ــه تدابی کلی
تــا در زمــان وقــوع، قابلیــت بهره بــرداری و مدیریــت مطلــوب 

ــر می باشــد: شــهری میســر گــردد. اهــم آن شــامل مــوارد زی
تأمیــن  جهــت  شــهری  زیرســاخت های  فراهم ســازی   -

خدمــات مــورد نیــاز شــهروندان
ــانی  ــت خدمات رس ــت مدیری ــهری جه ــران ش ــی مدی - آمادگ

ــهروندان ــه ش ــه ب بی وقف
- تبییــن شــرح وظایــف کلیــه بخش هــا جهــت خدمات رســانی 

در شــرایط بحرانــی و انجــام آموزش هــای الزم
 - امــکان بهره منــدی از ذخایــر و منابــع اضطــراری پیش بینی شــده

- تأمین و تسهیل خدمات ضروری شهری و شهروندان
- انجــام مانورهــای دوره ای به منظــور تمریــن و کســب آمادگــی 

الزم

مدیریت شهری متناسب با پدافند غیرعامل
ــرات  ــت شــهری و اث ــای مدیری ــت مؤلفه ه ــه اهمی ــا توجــه ب ب
ــزات و  ــات، تجهی ــات تأسیس ــارات و صدم ــش خس آن در کاه
نیــروی انســانی، در ادامــه ســعی شــده اســت بــه ایــن موضــوع 

بیشــتر پرداختــه شــود.

ــرار  ــزان روابطــی ق ــوع و می ــر ن ســاختار هــر شــهر تحــت تأثی
ــا  ــی ی ــی پیرامون ــا مصنوع ــی ی ــط طبیع ــا محی ــه ب ــرد ک می گی
خــارج از پهنــه شــهری دارد. در واقــع شــهر در شــبکه با سلســله 
مراتبــی از روابــط کالبــدی، عملکــردی بــا محیــط پیرامونــی قرار 
گرفتــه اســت و هــر نــوع بررســی دفاعــی، سیاســی، اقتصــادی، 

ــد. ــا می یاب ــه معن ــا منطق ــاط ب اجتماعــی و ... شــهر در ارتب
ــرزن  ــه، ب ــه، ناحی ــد کــوی، محل ــدی شــهر، مانن تقســیمات کالب
و منطقــه، تــک مرکــزی یــا چنــد مرکــزی بــودن )تــک هســته 
یــا چنــد هســته ای( و ... نیــز وجــوه دیگــری از ســاختار شــهر 
ــر  ــه لحــاظ مقابلــه در براب محســوب می شــوند کــه هــر یــک ب

حــوادث دارای اســتعداد خــاص خــود اســت. 
مثــاًل در ســاختار تــک مرکــزی شــهر و مرکــز امکانــات اقتصادی 
و انســانی در یــک قســمت از شــهر نســبت بــه شــهرهای دارای 
ــررات  ــود. مق ــتر می ش ــیب پذیری بیش ــکان آس ــز، ام ــد مرک چن
ملــی ســاختمان )ضوابــط فنــی، اجرایــی و حقوقــی(، عملیــات 
ســاختمانی، بهره بــرداری از ســاختمان ها، ســطوح عملکــرد 
ســاختمان ســازه ای و غیرســازه ای )قابلیــت خدمت رســانی، 
قابلیــت اســتفاده بی وقفــه، ایمنــی جانــی، آســتانه فــرو ریــزش(، 
ــاختمان های  ــگاه، س ــن و پناه ــای ام ــاختمان، فضاه ــکل س ش
حیاتــی  تأسیســات  و  ســازمان ها،نهادها  حیاتــی  و  کلیــدی 
اقتصــادی،  تصمیم گیــری،  )مراکــز  خدماتــی  و  صنعتــی 
ــه  ــتفاده بی وقف ــره(، اس ــرات و غی ــی مخاب ــز حیات ــی، مراک نظام
ــایش و  ــرد، آس ــوع کارک ــاختمان ها، ن ــدد س ــذاری مج و بارگ
ــذار  ــل بســیار تأثیرگ ــد عام ــی در ســاختار شــهری و پدافن ایمن

می باشــد.

ایجاد سازه های امن شهر و مقاوم سازی
طراحــی و احــداث تأسیســات حیاتــی و حســاس بــه  گونــه ای 
ــدات  ــتقیم تهدی ــت مس ــل اصاب ــی در مقاب ــور کل ــه ط ــه ب ک
ــوالً  ــوارد اص ــی از م ــند در خیل ــاوم باش ــک( مق ــب، موش )بم
ــرا  ــد. زی ــز نمی باش ــالح نی ــه و ص ــه صرف ــوده و ب ــی نب عمل
ــا چنیــن مشــخصاتی ممکــن اســت  هزینــه ایجــاد تأسیســات ب

ــند.  ــه باش ــزات مربوط ــش از کل تجهی ــب بی ــه مرات ب
ــات و  ــتقل تأسیس ــزا مس ــه اج ــت ک ــر اس ــوارد بهت ــر م در اکث
تجهیــزات کــه اصابــت احتمالــی تهدیــد کننــده ) بمب، موشــک 
و...( موجــب از کار افتــادن تجهیــزات و توقــف فعالیــت بخشــی 
ــار  ــه ب ــادی ب ــی زی ــارت جانب ــا خس ــده ام ــه گردی از مجموع
ــم  ــی شــاهد خســارت خواهی ــوارد جزئ نمــی آورد و تنهــا در م

ــود، محافظــت شــوند.  ب
ولــی بخش هایــی از مجموعــه کــه صدمــه دیــدن آن هــا موجــب 
ــا نســبی در انجــام  ــل ی ــه کام ــادن کل سیســتم و وقف از کار افت

ــا مقاومــت کافــی ســاخته شــوند.  فعالیــت می گــردد ب
چنانچــه تأسیســات حیاتــی و حســاس کــه احتمــاالً در فهرســت 
ــد مقاومــت  ــد فاق ــرار دارن ــدات ق ــا تهدی هدف هــای دشــمن ی
ــا  ــوده و ی ــده ب ــد کنن ــتقیم تهدی ــت مس ــل اصاب ــی در مقاب کاف
اثــرات جانبــی را در نزدیکــی تأسیســات نتوانــد تحمــل نماینــد. 
ــت  ــی، مقاوم ــاص مهندس ــای خ ــرای طرح ه ــا اج ــوان ب می ت
بنــای آن هــا را افزایــش داده و احتمــاالً بــه حــد مطلوب رســانید.

پراکندگی عناصر کالبدی شهر
ــد  ــم پدافن ــث مه ــی از مباح ــدی یک ــر کالب ــی عناص پراکندگ
غیرعامــل محســوب می گــردد کــه در کاهــش خســارت ناشــی 
از ایــراد ضربــه تخریبــی دشــمن )تهدیــد کننــده( بســیار مؤثــر 
ــده(  ــد کنن ــه دشــمن )تهدی ــی ک ــه عکــس در صورت اســت و ب
ــا  ــور و ب ــایی حض ــش از شناس ــود پی ــی خ ــل تهاجم در مراح
ــد،  ــت یاب ــت دس ــانه روی و اصاب ــه نش ــه مرحل ــی ب بازشناس
ــم  ــورد تهاج ــه م ــاس مجموع ــدی و حس ــر کالب ــز عناص تمرک

قــرار می گیــرد. 
عملیــات تهاجمــی بــا حجــم کمتــر و متمرکــز، می توانــد 
ــای  ــاد مجتمع ه ــذارد. ایج ــا بگ ــه ج ــب را ب ــترین تخری بیش
عظیــم صنعتــی، تأسیســات بنــدری وســیع، نیروگاه هــای بــزرگ 
و غیــره در کشــور کــه ممکــن اســت مــورد حملــه هوایــی یــا 
زمینــی دشــمن )تهدیــد کننــده( قــرار گیــرد بــه صــالح نیســت. 
ــات الزم صــورت  ــز موجــود الزم اســت، مطالع ــورد مراک در م
گرفتــه و در صــورت امــکان طرح هایــی جهــت انتقــال تدریجــی 
ــت  ــا رعای ــا ب ــود ت ــه ش ــف کشــور تهی ــاط مختل ــه نق ــا ب آن ه

ــد. ــتقر گردن ــد مس ــای جدی ــی در محل ه ــول پراکندگ اص

نتیجه گیری
ــد  ــی پدافن ــرح اجرای ــه و ط ــک برنام ــا ی ــد ب ــوع بای در مجم
غیرعامــل در مناطــق ســکونتگاه هایی بــه  ویــژه در شــهرهای بــا 
ــه پیشــگیری قبــل از  ــاالی 25 هــزار نفــر، نســبت ب جمعیــت ب

ــدام نمــود. ــوع خطــرات اق وق
همــکاری بیــن ارگان هــا و توجــه بــه زیرســاخت ها و امکانــات 
شــهرها و توجــه ویــژه مدیــران در انجــام ایــن اقدامــات 

ــد.  ــر می رس ــه نظ ــروری ب ض
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مقدمه
ــر  ــاع در براب ــای دف ــن روش ه ــی ترین و مهم تری ــی از اساس یک
ــه  ــک جامع ــداری ی ــت و پای ــه امنی ــوه ک ــرات بالق ــواع خط ان
را تهدیــد می کنــد، بهره گیــری از اصــل پدافنــد غیرعامــل 
می باشــد. بــا توجــه بــه افزایــش قــدرت بازدارندگــی و 
ــل،  ــد غیرعام ــات پدافن ــتفاده از الزام ــر اس ــداری تحــت  تأثی پای
ــی  ــه و حت ــش یافت ــی کاه ــای نظام ــوع درگیری ه ــال وق احتم
ــه  ــر مجموع ــیب وارده ب ــزان آس ــز می ــوع نی ــورت وق در ص
ــتقیم  ــه مس ــیب پذیری دارای رابط ــود. آس ــد ب ــدود خواه مح
بــا تهدیــدات از قبیــل طبیعــی و انسان ســاخت می باشــد. 
مخاطــرات طبیعــی شــامل ســیل، زلزلــه، رانــش زمیــن و... بــوده 
ــرات ناشــی از خطــای انســانی در  ــی و مخاط و حمــالت نظام
ــه  ــا توج ــد. ب ــرار می گیرن ــاخت ق ــدات انسان س ــته تهدی دس
ــه افزایــش روزافــزون تمرکــز جمعیــت در مناطــق شــهری و  ب
ــه  گســترش ارتباطــات شــهری، آســیب پذیری حــوزه شــهری ب
ــا نظامــی،  ــدات انســان ســاخت ی طــور خــاص ناشــی از تهدی
شــهرها  ایمنــی  افزایــش  مقوله هــای  مهم تریــن  جملــه  از 

می باشــد.
ساختار شهر

ســاختار شــهر بــه سیســتم هماهنــگ کالبــد یــک شــهر بــا عوامل 
طبیعــی، اقتصــادی، اجتماعــی، اداری و نظامــی اتــالق می گــردد 
ــاختار  ــد. س ــهر می باش ــی ش ــای اصل ــر فعالیت ه ــه نمایانگ ک
شــهرها در برابــر انــواع تهدیــدات دارای شــرایط خــاص خــود 
ــز  ــه شــهری متمرک ــک مجموع ــال در ی ــور مث ــه ط می باشــد، ب
ــه مجموعه هــای  ــزان آســیب پذیری نســبت ب در یــک نقطــه، می
دارای اصــل پخشــایش بســیار بیش تــر خواهــد بــود و در 
ــری را  ــات جبران ناپذی ــد، تلفــات و صدم ــوع تهدی صــورت وق

متحمــل خواهنــد گردیــد.
زیرساخت ها

ســاکنین شــهرها در راســتای رفــع نیازهــا و انجــام امــور روزانــه 
خــود، نیازمنــد بهره گیــری از راه هــای ارتباطــی بــرای دسترســی 
ــن  ــند. ای ــهری می باش ــام ش ــف نظ ــی مختل ــز خدمات ــه مراک ب
ــف  ــوده و طی ــهری ب ــاخت های ش ــکیل دهنده زیرس ــا تش نیازه
وســیعی از تأسیســات، خدمــات و شــبکه های حیاتــی را شــامل 

می شــود. 
شریان های حیاتی 

به طــور کلــی عنــوان شــریان های حیاتــی بــه آن دســته از 
ــه  ــداد هرگون ــه رخ ــود ک ــه می ش ــهری گفت ــاخت های ش زیرس
ــدی  ــالل ج ــث اخت ــا باع ــرد آن ه ــدت در عملک ــه بلندم وقف
ــرق،  ــبکه های آب، ب ــود. ش ــادی ش ــی و اقتص ــائل نظام در مس
مخابــرات، گاز، فاضــالب، راه و راه آهــن از جملــه شــریان های 
حیاتــی محســوب می گردنــد. الزم بــه ذکــر اســت در صــورت 
جداســازی شــبکه راه و راه آهــن از دســته بندی فــوق، می تــوان 
ــوان  ــهری عن ــانی ش ــبکه خدمات رس ــل را ش ــه حاص مجموع
نمــود. آســیب در هــر یــک از شــریان های حیاتــی عــالوه 
ــد  ــز خواهن ــه نی ــر قطــع خدمات رســانی،  دارای آســیب ثانوی  ب
بــود. بــه طــور مثــال، خطــوط انتقــال نفــت و گاز در صــورت 
تهدیــد قــادر بــه خدمت رســانی نبــوده و می توانــد باعــث 

ــردد.  ــز گ ــترده نی ــوزی گس آتش س
زیرساخت آبرسانی

بــه دلیــل برخــورداری از خصوصیاتــی از قبیــل فراگیــر بــودن، 

قابلیــت دسترســی و ... سیســتم های آبرســانی از منظــر رعایــت 
الزامــات پدافنــد غیرعامــل در برابــر تهدیــدات هوایــی، زمینــی، 
ــانی  ــد آبرس ــند. فرآین ــت می باش ــیار پراهمی ــکی و ... بس موش
ــود  ــع آب موج ــی مناب ــی و کیف ــایی کم ــامل شناس ــدا ش در ابت
ــا و  ــامل رودخانه ه ــطحی ش ــای س ــم از آب ه ــه، اع در منطق
آب هــای زیرزمینــی شــامل چشــمه ها، چاه هــا، قنات هــا و 
ــا  ــع ب ــن مناب ــدی ای ــوده و ســپس اولویت بن ــع آب ب ســایر مناب
ــع  ــه کمیــت و کیفیــت آن انجــام می گیــرد. ایجــاد مناب توجــه ب
ــورد  ــرف م ــن مص ــرای تأمی ــود ب ــع موج ــن مناب آب جایگزی
نیــاز مــردم در شــرایط بحــران بســیار ضــروری می باشــد. 
ــرف  ــرانه مص ــه س ــد ب ــاخت ها بای ــه زیرس ــزان در تهی برنامه ری
ســاکنین نیــز دقــت نماینــد تــا تأمیــن نیــاز مــردم دچــار اختــالل 
ــزان  ــد از می ــا نبای ــال برداشــت آب از چاه ه نگــردد. به طــور مث
ــن اصــل،  ــت ای ــر رود. در صــورت عــدم رعای آبدهــی آن فرات
عواقبــی ماننــد نشســت زمیــن، داخل شــدن آب هــای دیگــر یــا 

ــد پیوســت. ــوع خواهن ــه وق آلودگــی آب و نشســت آب ب
فاضالب و سیستم جمع آوری و دفع آن

آب هــای مصرفــی آلــوده کــه بــه آن هــا فاضــالب گفتــه 
تانک هــا  ســپتیک   جذبــی،  چاه هــای  طریــق  از  می شــود 
دوبــاره  شــیمیایی  روش  بــه  فاضالبــی  تصفیه خانه هــای  و 
از  جذبــی  چاه هــای  می شــوند.  بازگردانــده  طبیعــت  بــه 
فاضــالب  چرخــه  روش هــای  ســاده ترین  و  قدیمی تریــن 
ــر و  ــاال حف ــدرت جــذب ب ــا ق ــب در مناطــق ب ــه اغل اســت ک
اجــرا می شــدند. در ایــن روش آب هــای ناشــی از فاضــالب در 
زمیــن نفــوذ داده شــده و بــا خوردگــی تفاله هــای فاضــالب در 
اثــر فعــل و انفعــاالت موجــود در فاضــالب، حجــم آن کاهــش 
ــن و افزایــش  ــا خشک شــدن زمی ــی ب ــد کــه پــس از مدت می یاب
حجــم تفاله هــا، می بایســت چاه هــا تخلیــه شــوند. انــدازه 
ــزان  ــدار ورودی فاضــالب، می ــه مق ــز وابســته ب ــن چاه هــا نی ای
ــد. روش  ــاه می باش ــه چ ــل تخلی ــن و فواص ــری زمی نفوذپذی
کار ســپتیک  تانک هــای جذبــی و غیرجذبــی نیــز اینگونــه 
می باشــد کــه دیــواره و کــف ســپتیک تانک هــای جذبــی دارای 
ــالب، آب از آن طریــق  درز می باشــد و در هنــگام ورود فاض
ــواره و  ــز دارای دی ــی نی ــای غیرجذب ــود. تانک ه ــذب می ش ج
کــف ایزولــه می باشــند. جدیدتریــن و پیشــرفته ترین روش 
جمــع آوری فاضــالب، اســتفاده از سیســتم جمــع آوری و تصفیــه 
ــل  ــه دلی ــن روش ب ــد. ای ــیمیایی می باش ــه روش ش فاضــالب ب
دارا بــودن مزایــای زیــر در شــهرهای بــزرگ و متوســط بــه کار 

ــی رود: م
- فاضــالب در ایــن شــبکه بســته هدایــت می شــود و از تزریــق 
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ــاک  ــی آب و خ ــاد آلودگ ــن و ایج ــل زمی ــه داخ ــالب ب فاض

ــردد ــری می گ جلوگی
ــای  ــوان در بخش ه ــالب را می ت ــه فاض ــل از تصفی - آب حاص
ــود.  ــتفاده نم ــزارع اس ــبز و م ــای س ــاری فض ــی و آبی غیرخانگ
ــل  ــز قاب ــتم نی ــن سیس ــل از ای ــک حاص ــن خش ــن لج همچنی

ــد. ــاورزی می باش ــتفاده در کش اس
برق رسانی

ــی های  ــا، کابل کش ــامل دکل ه ــرق ش ــن ب ــاخت های تأمی زیرس
ــی از  ــه وظایف ــت ک ــرق اس ــت های ب ــی و پس ــی و زمین هوای
قبیــل تولیــد، انتقــال و توزیــع بــرق را بــر عهــده دارنــد. انــرژی 
الکتریکــی پــس از تولیــد، توســط دکل هــا و ســیم های هوایــی 
ــروزه  ــود. ام ــال داده می ش ــتاها انتق ــهرها و روس ــمت ش ــه س ب
ــائل  ــن مس ــرق از مهم تری ــژه ب ــه وی ــرژی و ب ــن ان ــأله تأمی مس
ــا  ــف و ب ــیوه های مختل ــوان از ش ــرق را می ت ــت. ب روز دنیاس
ــرژی  ــید، آب و ان ــاک بــاد، خورش اســتفاده از انرژی هــای پ
ــری از  ــدم بهره گی ــا ع ــب ب ــن ترتی هســته ای بدســت آورد. بدی
ــون  ــیب مص ــز از آس ــت نی ــط  زیس ــیلی، محی ــوخت های فس س

ــد.  خواهــد مان
گاز رسانی

ــع انــرژی، سیســتم گاز رســانی می باشــد.  از پرکاربردتریــن مناب
ــش از 8۰  ــه بی ــت ک ــان اس ــی مت ــب گاز طبیع ــن ترکی مهم تری
درصــد و در بعضــی منابــع تــا ۹7 درصــد از کل گاز را تشــکیل 
ــع، گاز  ــد از گاز طبیعــی، گاز مای ــواع گازهــا عبارتن می دهــد. ان
ــامل  ــت گاز ش ــرش. صنع ــده و گاز ت ــاخته  ش ــراه، گاز س هم
شــش مرحلــه اکتشــاف، تولیــد، پاالیــش، انتقــال، گاز رســانی، 
ــتم گاز  ــبکه های سیس ــواع ش ــت. ان ــرف اس ــرداری و مص بهره ب

ــد. ــط می باش ــوی و مختل ــاخه ای، حلق ــامل ش ــانی ش رس
مخابرات

زیرســاخت های ارتباطــی شــامل دکل هــای مخابراتــی، تجهیزات 
و تأسیســات مخابراتــی موجــود در بافــت شــهری و تجهیــزات 
ــان  ــه زب ــود. ب ــامل می ش ــراه را ش ــای هم ــات تلفن ه و تأسیس
ســاده می تــوان گفــت مبادلــه اطالعــات و دانســتنی ها از 
ــات از راه دور  ــم ارتباط ــه عل ــر وظیف ــکان دیگ ــه م ــی ب مکان
ــه  ــی ن ــزار ارتباط ــن اب ــه مهم تری ــه مثاب ــن ب ــود تلف اســت. وج
ــا فعالیــت و عملکــرد  تنهــا حــل خیلــی از مســائل در رابطــه ب
ــه  ــه ب ــانی را تســریع می بخشــد، بلک ــتگاه های انس ــرم زیس و ف
مقــدار زیــادی از نیــاز ایــن زیســتگاه بــه شــبکه راه هــا کــه ابــزار 

ــد. ــوند، می کاه ــوب می ش ــات محس ــنتی ارتباط س
حمل ونقل

ســامانه حمل ونقــل شــامل اتوبــوس، راه آهــن، کشــتی های 
افــراد و خــودرو و بزرگراه هــا می باشــد. سیســتم  حامــل 

حمل ونقــل در برابــر حــوادث غیرمترقبــه طبیعی)ســیل، گردبــاد، 
زلزلــه و ...( و غیرطبیعــی )حمــالت نظامــی و تروریســتی( 
دارای نقشــی بســیار حیاتــی می باشــد. درجــه کیفیــت سیســتم 
حمل ونقــل شــهری میــزان آمادگــی شــهرها در کنتــرل و مدیریت 
بحران هــای بــه وقــوع پیوســته را بیــان می کنــد. کالن شــهرها بــا 
ــات و  ــون، اطالع ــا، فن ــا، ابزاره ــتن پیش بینی ه ــار داش در اختی
ــد  ــهری، رون ــل ش ــامانه حمل ونق ــه س ــوط ب ــارب الزم مرب تج
برون رفــت از بحران هــای غیرمترقبــه را بــا موفقیــت طــی 
ــرب  ــای مخ ــپتامبر 2۰۰1 و گردباده ــازده س ــه ی ــد. واقع می کنن
ــت ســامانه  ــه ظرفی موســمی ســال های 2۰۰۴ و 2۰۰5 توجــه ب
حمل ونقــل شــهری در راســتای تخلیــه اضطــراری را بــه میــزان 
ــازده  ــه تروریســتی ی چشــمگیری افزایــش داده اســت. در حادث
ســپتامبر 2۰۰1 در آمریــکا، سیســتم حمل ونقــل شــهر نیویــورک 
و نیوجرســی بــا جابه حایــی مســافران بــه بخــش پایینــی منهتــن 
و انتقــال نیروهــای امــدادی بــه محل حادثه در ســاعات شــلوغی 
صبــح، نقــش مهمــی را ایفــا نمــود. در شــهر واشــنگتن نیــز در 
پــی تعطیلــی ادارات دولتــی و مســدود شــدن خیابان هــا، مــردم 

ــد.  ــتفاده نمودن ــهری اس ــروی ش ــی از مت ــت جابه جای جه
پدافند غیرعامل در سامانه حمل ونقل

بخــش حمل ونقــل بســیار بــزرگ و پیچیــده بــوده و دارای نقــاط 
ــوان  ــی را می ت ــن پیچیدگ ــل ای ــت. دلی ــددی اس ــف متع ضع
در تفــاوت موجــود در طراحــی، ســازه و هــدف ســازمانی 
صنایــع حمل ونقــل مشــاهده نمــود. از ایــن رو ســامانه های 
ــدات  ــر تهدی ــد همــواره مــورد حفاظــت در براب حمل ونقــل بای
گوناگــون از ســوی متهاجمیــن و تروریســت ها قــرار گیرنــد. از 
جملــه مهم تریــن خطــرات موجــود در ایــن بخــش، تهدیــدات 
تروریســت ها  و  حرفــه ای  عوامــل  توســط  ســازمان یافته 
می باشــد. ســرقت های رخ  داده در بخــش حمل ونقــل نیــز 
ــیب وارد  ــش آس ــن بخ ــه ای ــارد دالر ب ــن میلی ــاالنه چندی س
می کننــد. وابســتگی های متقابــل بیــن بخــش حمل ونقــل و 
ــث  ــادی باع ــش اقتص ــه بخ ــه از جمل ــای جامع ــر بخش ه دیگ
می شــود تــا بــا آســیب دیدن بخــش حمل ونقــل، صنایــع دیگــر 
ــه  ــه در جوامــع ب ــز دچــار اختــالل شــده و آســیب های ثانوی نی
ــه  ــه ب ــی ، حمل ــد هواپیماربای ــی مانن ــد. پدیده های ــوع پیوندن وق
ــای  ــه اتوبوس ه ــه ب ــی و حمل ــتم های ریل ــار سیس ــادر ، انفج بن
ــن  ــه مهم تری ــدارس و ... از جمل ــرویس م ــهری و س ــن ش بی
ــند.  ــل می باش ــش حمل ونق ــود در بخ ــوه موج ــدات بالق تهدی
از جملــه مهم تریــن وظایــف ســامانه حمل ونقــل مجموعه هــای 
شــهری، تخلیــه اضطــراری ســاکنین در راســتای مدیریــت 
بحــران بــه وقــوع پیوســته می باشــد. معمــوالً طرح هــای 
تخلیــه اضطــراری دارای چهــار عنصــر اصلــی کاهــش، آمادگــی، 

واکنــش و بازیابــی می باشــند. اقدامــات انجــام گرفتــه در 
راســتای کاهــش احتمــال خســارت در هنــگام خطــر یــا 
ــد. عنصــر  ــان می نماین ــرات آن را ویژگــی کاهــش بی کاهــش اث
ــز  ــد توســعه طرح هــای اضطــراری و نی ــه فرآین ــز ب آمادگــی نی
ــاختار  ــه س ــه ب ــاز ک ــی موردنی ــات عملیات ــا جزئی ــی ب طرح های
ــف  ــا وظای ــدی ب ــازمان های کلی ــدگان س ــری نماین تصمیم گی
کامــاًل روشــن، ســامانه های ارتباطــی، تمرینــات مــداوم و 
آمــوزش کمــک نمایــد و عملیــات تعمیــر و نگهــداری و 
ــانان  ــیج امدادرس ــود. بس ــه می ش ــد گفت ــرح نمای ــی را ط بازبین
اولیــه، تأمیــن خدمــات پشــتیبانی در مواقــع اضطــراری در محــل 
حادثــه و در صــورت نیــاز، صــدور دســتور و انجــام تخلیــه نیــز 
ــات  ــاد مجــدد عملی ــد. ایج ــش را تشــکیل می دهن عنصــر واکن
ــران زده را  ــق بح ــه مناط ــدگان ب ــدن تخلیه ش ــادی و بازگردان ع

ــد. ــالق می نماین ــی ات ــد بازیاب ــز فرآین نی
ــل در  ــامانه حمل ونق ــش س ــر واکن ــذار ب ــل تأثیرگ عوام

ــراری ــه اضط تخلی
فرآینــد تخلیــه اضطــراری بــه طــور بالقــوه تحــت تأثیــر برخــی 

ــد: ــر می باش ــوارد زی ــل م ــا از قبی ویژگی ه
جمعیتی)تعــداد  ویژگی هــای  شــهری:  منطقــه  ویژگی هــای 
ــت متکــی  ــی جمعی ــز مکان ــت و تمرک ــم جمعی ــت، تراک جمعی
ــر حمل ونقــل(، ویژگی هــای اجتماعــی- اقتصــادی )جمعیــت  ب
ــت  ــد و جمعی ــم درآم ــت ک ــوان، جمعی ــردم نات ــالخورده، م س
مهاجــران(، ویژگی هــای جغرافیایی)وســعت شــبکه حمل ونقــل 
و محدودیت هــای مســیرهای تخلیــه( و ویژگی هــای سیاســی و 
ســازمانی)پیچیدگی و پراکندگــی حوزه هــای قانونــی و رهبــری 

و کارکنــان باتجربــه(
ویژگی هــای اضطــراری: احتمــال بــروز اضطــرار، پیــش اخطــار/

ــدوده  ــرار، مح ــانی( اضط ــی، انس ــوع )طبیع ــار، ن ــدون اخط ب
ــاعت،  ــدت )س ــرار، م ــی( اضط ــد ایالت ــه ای، چن ــی، منطق )محل

ــرار ــاه( اضط روز، م
ویژگی هــای رفتــاری: تجربــه در حــوادث غیرمترقبــه و اســتفاده 

از حمل ونقــل، عوامــل فرهنگــی، اعتمــاد و اعتبــار
منابــع: فنــاوری، توافقــات متقابــل، تأمیــن اعتبــار بــرای 

اضطــراری تمرینــات  و  طرح  ریــزی 
ــش  ــامانه، پوش ــعت س ــل: وس ــامانه حمل ونق ــای س ویژگی ه
منطقــه خدمــات، ترکیــب و انعطاف پذیــری ســامانه حمل ونقــل، 
نــوع خدمــت )بــه طــور مســتقیم یــا برون ســپاری ارائــه شــود(، 
یکپارچه ســازی  حمل ونقــل،  ســامانه  ظرفیــت  و  وضعیــت 
ســازمان حمل ونقــل در ســاختار فرماندهــی اضطــراری محلــی، 

یکپارچگــی ســامانه در مواقــع اضطــراری.
ــبکه  ــانی ش ــت خدمت رس ــده کیفی ــود دهن ــای بهب پارامتره

حمل ونقــل
1- ایجــاد مســیر جایگزیــن هنــگام ســاخت جــاده بــرای 
ــریان های  ــزرگ و ش ــای ب ــل پل ه ــیر از قبی ــدی مس ــاط کلی نق
ــد  ــاظ پدافن ــر از لح ــیرها و معاب ــب مس ــن ترتی ــهری، بدی ش
ــد داشــت. 2- طراحــی  ــری خواهن ــل شــرایط مطلوب ت غیرعام
شــبکه راه هــای درون شــهری بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه  در 
زمــان بــروز بحــران، حداقــل نقــاط گــره ترافیکــی پدیــد آیــد 
ــرد. 3-  ــورت پذی ــرعت ص ــر س ــا حداکث ــه ب ــد تخلی ــا فرآین ت
ــکان  ــرایط م ــودن ش ــر دارا ب ــالوه ب ــی ع ــگاه های عموم فروش
ــل از  ــد غیرعام ــات پدافن ــت الزام ــوره، می بایس ــن و دومنظ ایم
قبیــل محــل و کاربــری را در راســتای مدیریــت بحــران شــهری 
رعایــت نماینــد تــا در شــرایط تهدیــد باعــث ایجــاد ترافیــک در 
شــهر نگردنــد.۴- ایجــاد محــل ایســتگاه های آتش نشــانی بــرای 
ســهولت ورود بــه جریــان ترافیکــی در کنــار یــا مــوازی شــبکه 
ــا  ــش چهارراه ه ــداث در نب ــدم اح ــی و ع ــریانی اصل ــر ش معاب
ــزرگ  ــی ب ــتفاده از اراض ــه 5- اس ــای یک طرف ــا در خیابان ه ی
مقیــاس در ورودی هــای شــهرها در راســتای جلوگیــری از 
مزاحمــت کاربری هــای مقیــاس کوچــک در تخلیــه اضطــراری 
ــتفاده  ــل اس ــاس قاب ــزرگ مقی ــی ب ــن اراض ــن ای ــهر. همچنی ش
ــکان  ــوره و اس ــن دومنظ ــورت اماک ــه ص ــران ب ــرایط بح در ش
ــر در مناطــق  موقــت می باشــند.6- وجــود بافت هــای نفوذناپذی
ــات در  ــداد و نج ــالل در ام ــاد اخت ــث ایج ــه باع ــوده ک فرس
شــرایط بحرانــی مــی شــوند از منظــر پدافنــد غیرعامــل بســیار 
و  امــداد  ســایت های  مکان یابــی  می باشــد.7-  نامطلــوب 
نجــات در مجــاورت و نزدیکــی معابــر بیــن شــهری در حریــم 
ــر از  ــاختمان کمت ــاع س ــر ارتف ــل حداکث ــت اص ــهر 8- رعای ش
ــه منظــور کاهــش احتمــال اختــالل  ــر ب ــر عــرض معب ســه براب
ــبکه  ــعه ش ــوی توس ــزش آوار ۹- الگ ــق ری ــر از طری در معاب
ــا مــرز باشــد و  معابــر اصلــی شــهرهای مــرزی بایــد مــوازی ب

ــند. ــد باش ــاه و غیرممت ــد کوت ــر آن بای ــود ب ــبکه های عم ش
1۰- اســتفاده از سیســتم حمل ونقــل هوشــمند در راســتای 

ــوا ــی ه ــات و آلودگ ــش تصادف کاه
ــت  ــرایط در وضعی ــی ش ــد بازیاب ــل در فرآین ــامانه حمل ونق س
بحرانــی و تخلیــه اضطــراری بســیار پراهمیــت می باشــد. بدیــن 
ــاکنین از  ــدن س ــه بازگردان ــی وظیف ــامانه حمل  ونقل ــب س ترتی
وضعیت هــای  در  داشــت.  خواهــد  برعهــده  را  پناهگاه هــا 
اضطــراری بــدون هشــدار قبلــی ، هنگامــی کــه رفــع خطــر بــه 
ــه باشــد، ســازمان های حمل ونقــل  صــورت ســریع انجــام گرفت
ســعی در برقــراری خدمــات عــادی خــود و حرکــت مجــدد در 

ــد کــرد. اطــراف مناطــق دارای وضــع اضطــراری خواهن
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مهم ترین اخبار و رویدادها مهم ترین اخبار و رویدادها

 آسیب پذیری
Apache در Log4j هشدار در خصوص آسیب پذیری روز صفر موجود در کتابخانه

 Log۴j اخیــراً یــک  آســیب پذیری روز صفــر بحرانــی در کتابخانــه
مربــوط بــه Apache یافــت شــده اســت و از آن جایــی کــه ایــن کتابخانه 
کاربــرد بســیاری دارد، آســیب پذیری مذکــور بخــش بزرگــی از اینترنــت 
را تحــت تأثیــر خــود قــرار می دهــد. در واقــع بــا توجــه بــه اینکــه ایــن 
کتابخانــه بــا زبــان جــاوا پیاده ســازی شــده اســت، تقریبــًا هــر ســروری 
کــه از زبــان جــاوا اســتفاده می کنــد )نســخه های پیــش از 2.1۴.1 
 ،7u2۰2 ،6u212 از پیــش  نســخه های جــاوای  و   Log۴j کتابخانــه 
ــن آســیب پذیری، آســیب پذیر اســت.  ــه ای 8u1۹2 و 11.۰.2(، نســبت ب
در برخــی مــوارد برنامــه به طــور مســتقیم از کتابخانــه Log۴j2 اســتفاده 
ــا ممکــن اســت برخــی زیرســاخت های آن اعــم از ســرور  ــد ام نمی کن
ــه  ــن کتابخان ــبکه از ای ــتگاه های ش ــا دس ــگاه داده ی ــرور پای ــه، س برنام
ــیب پذیری  ــن آس ــر ای ــرض خط ــر را در مع ــه کارب ــد ک ــتفاده کنن اس
ــریع تر  ــه س ــود هرچ ــه می ش ــران توصی ــه کارب ــذا ب ــد؛ ل ــرار می ده ق

ــن  ــد. ای ــدام کنن ــیب پذیر اق ــرور های آس ــانی س ــه به روزرس ــبت ب نس
ــا شناســه CVE-2۰21-۴۴228 شــناخته شــده و دارای  آســیب پذیری ب
شــدت بحرانــی 1۰ از 1۰ اســت. ایــن آســیب پذیری از راه دور و بــدون 
احرازهویــت قابــل بهره بــرداری اســت و مهاجــم بــا بهره بــرداری موفــق 
از ایــن آســیب پذیری قــادر اســت کــد دلخــواه خــود را در ســرور های 
ــد. آســیب پذیری CVE-2۰21-۴۴228 در حــال  آســیب پذیر اجــرا نمای

ــرار داشــته اســت. ــرداری فعــال ق حاضــر تحــت بهره ب
جهــت کاهــش مخاطــرات ایــن آســیب پذیری بــه طــور موقــت، 

پیشــنهاد می شــود: زیــر  راهکارهــای 
تنظیم مقدار true برای ویژگی

Log۴j2. formatMsgNoLookups   
 حذف کالس JndiLookup از مسیر کالس ها

Windows 10 آسیب پذیری روز صفر در 
ــت از  ــور محافظ ــه منظ ــمی ب ــی غیررس ــه  امنیت ــدادی وصل تع
ــاء  ــر ارتق ــیب پذیری روز صف ــر  آس ــدوزی در براب ــران وین کارب
  )Local Privilege Escalation( ســطح دسترســی محلــی
کــه بــه آن LPE نیــز گفتــه می شــود منتشــر شــده اســت. ایــن 
 Mobile Device Management آســیب پذیری در ســرویس
 Windows سیســتم عامل  دارای  سیســتم های  و  دارد  وجــود 
1۰ نســخه 18۰۹ و باالتــر را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. 
 ،CVE-2۰21-2۴۰8۴ ــه ــا شناس ــی ب ــیب پذیری امنیت ــن آس ای
زیرمجموعــه تنظیمــات »Access work or school« اســت 
ــاه  ــافت در م ــط مایکروس ــده توس ــر ش ــی منتش ــه  امنیت و وصل
فوریــه را کــه بــرای رفــع ایــن نقــِص افشــای اطالعــات بــود، 
ــرد  ــف ک ــاه کش ــن م ــی در ای ــق امنیت ــک محق ــد. ی دور می زن
ــه دســت  ــرای ب ــد ب ــِص ناقص وصله شــده، می توان ــن نق ــه ای ک
ــن  ــن، پــس از افشــای عمومــی ای آوردن ســطح دسترســی ادمی

ــرد. ــرار گی ــورد سوءاســتفاده ق ــاگ م ب
توضیــح   0patch بنیانگــذاران  از  یکــی   ،Mitja Kolsek
دســت  بــه   HiveNightmare/SeriousSAM از  داد:«آنچــه 
ــد  ــا را بای ــدام فایل ه ــد ک ــر بدانی ــه اگ ــت ک ــن اس ــد ای می آی
برداریــد و بــا آن هــا چــکار کنیــد، آن گاه می تــوان یــک افشــای 
ــاء  ــی ارتق ــش ســطح دسترســی محل ــه افزای ــل دلخــواه را ب فای

ــه  ــاد متوج ــال زی ــه احتم ــافت ب ــه مایکروس ــی ک داد.« در حال
ــرکت  ــن ش ــت، ای ــده اس ــن ش ــاه ژوئ ــای Naceri در م افش
ــدوز  ــتم های وین ــرده و سیس ــالح نک ــاگ LPE را اص ــوز ب هن
ــر 2۰21 را در  ــی نوامب ــانی های امنیت ــن به روزرس ــا آخری 1۰ ب
ــا  ــرار می دهــد. خوشــبختانه مهاجمــان تنه معــرض حمــالت ق
ــه  ــد ک ــرداری کنن ــص بهره ب ــن نق ــد از ای ــی می توانن در صورت

ــود: ــرآورده ش ــر ب ــرط زی دو ش
System protection بایــد در درایــو C فعــال باشــد و حداقــل 
 System protection یــک نقطــه بازیابــی ایجــاد شــود، اینکــه
ــای  ــه پارامتره ــر، ب ــا خی ــال اســت ی ــرض فع ــور پیش ف ــه ط ب

مختلفــی بســتگی دارد.
ــد  ــی بای ــری administrator محل ــک حســاب کارب ــل ی حداق
ــل اطالعــات یــک حســاب  ــا حداق در سیســتم فعــال باشــد، ی
کاربــری عضــو گــروه »Administrator« بایــد در حافظــه نهــان 

ذخیــره شــده باشــد.
تــا زمانــی کــه مایکروســافت به روزرســانی های امنیتــی را بــرای 
 ،0patch micropatch رفــع ایــن نقــص منتشــر کنــد، ســرویس
ــخه های  ــه نس ــرای هم ــمی را ب ــگان و غیررس ــای رای وصله ه

Windows 1۰ آســیب پذیر منتشــر کــرده اســت

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

ــی  ــای امنیت ــه اصالحیه ه ــافت، در مجموع ــرکت مایکروس ش
Windows و محصــوالت  در  را  آســیب پذیری  از 6۰  بیــش 
ایــن شــرکت  ترمیــم می کننــد. درجــه اهمیــت 7 مــورد 
و  »حیاتــی«  مــاه  ایــن  ترمیــم  شــده  آســیب پذیری های  از 
ــا،  ــن اصالحیه ه ــت. ای ــده اس ــالم  ش ــم« اع ــوارد »مه ــر م دیگ
آســیب پذیری های زیــر را در محصــوالت مایکروســافت ترمیــم 
ــای  ــد از راه دور- افش ــرای ک ــازی- اج ــع امتی ــد: ترفی می کنن

ــرویس ــع س ــل- من ــات- جع اطالع
ــم  ــامل  ترمی ــامبر ش ــاه دس ــی م ــای امنیت ــه اصالحیه ه مجموع
آســیب پذیری مربــوط بــه Windows Installer اســت کــه 
به طــور فعــال مــورد سوءاســتفاده قــرار گرفتــه و در کارزارهــای 

ــود. ــتفاده می ش ــزار اس ــع بداف توزی
از  ایــن مــاه،  از آســیب پذیری های ترمیــم  شــده  6 مــورد 
ــی »روز -  ــوع »روز-صفــر« هســتند. فهرســت 6 ضعــف امنیت ن
ــیب پذیری  ــن آس ــده: CVE-2۰21-۴38۹۰: ای ــر« ترمیم ش صف
از نــوع »جعــل« بــوده و Windows AppX Installer از آن 
ایــن آســیب پذیری کــه  تأثیــر می پذیــرد. درجــه شــدت 
از   7.1 گرفتــه،  قــرار  سوءاســتفاده  مــورد  فعــال  به طــور 
اســت.  »مهــم«  اهمیــت  درجــه  دارای  و  گزارش شــده   1۰ 
مایکروســافت اعــالم کــرده که از تــالش مهاجمــان در بکارگیری 
بســته های دســتکاری شــده جهــت سوءاســتفاده از ایــن ضعــف 
ــای  ــار بدافزاره ــرای انتش ــاگ ب ــن ب ــت و ای ــی آگاه اس امنیت
Emotet، Trickbot و Bazaloader در کارزارهــای مختلــف 
 :CVE-2۰21-۴1333.ــت ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد سوءاس م
ــدت  ــه ش ــر«، درج ــی »روز - صف ــف امنیت ــن ضع ــرای دومی ب
7.8 از 1۰ گزارش شــده و از نــوع »ترفیــع امتیــازی« اســت. 
تأثیــر   Windows Print Spooler بــر  آســیب پذیری  ایــن 
می گــذارد.CVE-2۰21-۴388۰: ایــن آســیب پذیری از نــوع 
ــن  ــد از ای ــی می توانن ــان محل ــت. مهاجم ــازی« اس ــع امتی »ترفی
 Windows Mobile Device Management ضعف امنیتــی در
بــرای حــذف فایل هــای موردنظــر در یــک سیســتم سوءاســتفاده 
کننــد.CVE-2۰21-۴38۹3: درجــه شــدت ایــن ضعــف امنیتــی 
ــت، 7.5 از  ــازی« اس ــع امتی ــوع »ترفی ــه از ن ــر« ک »روز - صف
1۰ گزارش شــده و Windows Encrypting File System از 
ــن  ــدت ای ــه ش ــرد.CVE-2۰21-۴32۴۰: درج ــر می پذی آن تأثی
آســیب پذیری 7.8 از 1۰ گزارش شــده اســت. مایکروســافت 
اعــالم کــرده کــه ایــن ضعــف امنیتــی موجــب »ترفیــع امتیــاز« 
اثبات گــر آن  نمونــه  NTFS Set Short Name شــده و  در 

ــت. ــده اس ــی منتشرش ــورت عموم به ص
ــر«،  ــی »روز - صف ــف امنیت ــن ضع CVE-2۰21-۴3883: آخری
 Windows Installer منجــر بــه ترفیــع امتیــازی غیرمجــاز بــر

ــت. ــده اس ــدت آن 7.8 از 1۰ گزارش ش ــه ش ــده و درج ش
ترمیم شــده  آســیب پذیری های   7 بررســی  بــه  ادامــه  در 
»حیاتــی« ایــن مــاه می پردازیــم: اولیــن ضعــف امنیتــی حیاتــی 
دارای شناســه CVE-2۰21-۴3233 اســت کــه مهاجــم را قــادر 
بــه سوءاســتفاده از  Remote Desktop Protocol کــرده و بــر 
ــذارد.  ــر می گ روی Windows Remote Desktop Client تأثی
ــز ناشــی  آســیب پذیری حیاتــی دیگــر، CVE-2۰21-۴3217 نی
از باگــی در Windows’ Encrypted File System  اســت. 
ــا  ــتفاده ی ــه اس ــه ب ــدون توج ــد ب ــی می توان ــف امنیت ــن ضع ای
عــدم اســتفاده از EFS در سیســتم موردنظــر فعال شــده و 
ــن  ــرد. سوءاســتفاده مهاجــم از ای ــرار بگی ــورد سوءاســتفاده ق م
آســیب پذیری و بکارگیــری یــک فایــل دســتکاری شــده 
ــه و  ــرریز حافظ ــه س ــوم ب ــای موس ــه خط ــر ب ــد منج می توان
ــدازی  ــا راه ان ــده ب ــت نش ــراز هوی ــد اح ــرای ک ــه اج در نتیج
ــور  ــی به ط ــن ضعــف امنیت ــر ای ــه اثبات گ ــود. نمون EFS ش
عمومــی منتشرشــده و ضــروری اســت هــر چــه ســریع تر 
ــی،  ــف حیات ــومین ضع ــود. س ــدام ش ــه آن اق ــه وصل ــبت ب نس
در  را   Windows  7 و  اســت   CVE-2۰21-۴3215 شناســه 
 Internet Storage Name Service ســرورهای کمتــر فراگیــر
ــاالت  ــه اتص ــزاری ک ــه ای نرم اف ــد؛ مؤلف ــر می کن Server متأث
را از طریــق iSCSI در Storage Area Network مدیریــت 
می کنــد. دو آســیب پذیری حیاتــی دیگــر محصوالتــی غیــر 
ــا  ــه ب ــد. CVE-2۰21-۴3۹۰5 ک ــر می کن از Windows را متأث
 Windows Store در Microsoft Office App سوءاســتفاده از
سیســتم را مــورد هــدف قــرار می دهــد و 2۰21-۴3۹۰7-
CVE کــه Visual Studio Code را بــا سوءاســتفاده از افزونــه 
ــمین  ــد. شش ــر می کن Windows Subsystem for Linux متأث
ــوده و  ــام Defender for IO ب ــه ن ــی ب ــی حیات ــف امنیت ضع

دارای شناســه CVE-2۰21-۴231۰ اســت.
در ضعفــی  از  سوءاســتفاده  بــا  حیاتــی      آســیب پذیری 

Microsoft’s ۴K Wireless Display Adapter
اجــرای کــد از راه دور را بــر روی سیســتم قربانــی بــرای مهاجم 
ــزار  ــک آســیب پذیری در ســطح میان اف ــن ی ــد. ای ــم می کن فراه
بــوده و نیــاز بــه دانلــود یــک برنامــه به روزرســانی شــده دارد. 
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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

ــای شــهری در  ــی فضاه ــای کیف ــش مؤلفه ه ــاب نق کت
الگوهــای رفتــاری شــهروندان نوشــته فاطمــه شــمس، 
عرفانــه قنبــری و ســینا جنگجــو، بــه جنبه هــای 
ایــن  نمونه پژوهــی  اجتماعــی فضاهــای عمومــی، 
ــی  ــهری و روانشناس ــی ش ــران، بوم شناس ــا در ای فضاه

می پــردازد. محیط زیســت 
ــی و  ــی، سیاس ــه فرهنگ ــانی در زمین ــای انس فعالیت ه
اجتماعــی، بقــای زندگــی جمعــی و حــس شــهروندی 
ــه کمــک فضاهــای شــهری  را ضمانــت می کنــد کــه ب
گســترش و تجلــی پیــدا می کنــد. شــهر مکانــی اســت 
کــه مناســبات چهــره بــه چهــره و ارتباطــات اجتماعــی 
ــوم  ــا مفه ــن فعالیت ه ــود و همی ــزار می ش در آن برگ

ــامل  ــی را ش ــات مدن حی
ــی  ــات مدن ــود. حی می ش
ــا مدنیــت چیــزی جــدا  ی
مشــارکت  مــردم،  از 
ــانی  ــط انس ــا و رواب آن ه
ــت،  ــان نیس ــی آن اجتماع
بلکــه جلــوه خــاص و 
ــهری  ــاد آن فضــای ش نم

ــت. اس
از ســویی همــان طــور که 
ابعــاد کمــی یــک فضــای 
در  می توانــد  معمــاری 
آن  بــه  نگــرش  نــوع 
ــد،  ــذار باش ــا تأثیرگ فض
از  ناشــی  ابعــاد کیفــی 
ــر  ــز ب جنبه هــای کمــی نی

ــه یــک شــهر  مخاطبــان خــود کــه بنیــان شــکل دهی ب
ــاد  ــه ابع ــه ب ــدار ک ــر مق ــذارد. ه ــر می گ ــتند، تأثی هس
گوناگــون شــکل دهنده بــه فضــا رســیدگی شــود، اگــر 
حیــات مدنــی شــهروندان کــه هــدف نهایــی و اصلــی 
زندگــی در شــهر اســت بــرآورده نشــود، سیاســت های 

ــوند. ــه می ش ــت مواج ــا شکس ــهری ب ش
ــی  ــات مدن ــداری حی ــل پای ــن عوام یکــی از اصلی تری
در شــهرها، توجــه داشــتن بــه جــاری بــودن زندگی در 
بســتر زمــان اســت. بنابرایــن دســت یافتــن بــه حیــات 
ــان،  ــای زم ــتر پوی ــه بس ــه ب ــا توج ــهر ب ــی در ش مدن
ــداری  ــل پای ــود از عوام ــن خ ــت و ای ــر اس امکان پذی
هویــت در فضاهــای شــهری به شــمار مــی رود. اهمیت 
ــه  ــه ب ــن نکت ــه ای دادن ب
قــدری اســت کــه اکنــون 
فضاهایــی  از  بســیاری 
کــه بــدون توجــه بــه 
اساســی  نیــاز  ایــن 
ــورد  ــده اند، م ــی ش طراح
اســتفاده قــرار نگرفتــه 
ــه رو  ــت روب ــا شکس و ب
ــن توجــه  شــده اند. بنابرای
انجــام  چگونگــی  بــه 
الگوهــای  و  فعالیت هــا 
ــا  ــراد در فض ــاری اف رفت
و تأثیــر عوامــل عینــی 
ــن رفتارهــا  ــر ای محیــط ب
امــری  شهرســازی  در 
ــت. ــکار اس ــل ان غیرقاب

طرح های کرس خدمت رسبازی 

ــل کشــور  ــد غیرعام ــات پدافن ــز مطالع ــل کشــور )مرک ــد غیرعام ــازمان پدافن ــه س ــاند ک ــه اطــالع می رس ب
ــالن  ــگان و فارغ التحصی ــرای دانش آموخت ــور( ب ــی کش ــداری مل ــی پای ــی و مهندس ــات فن ــز مطالع و مرک
مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکــرتی طرح هایــی بــرای کــرس خدمــت رسبــازی و نخبگــی )جایگزیــن خدمــت 
ــه وب ســایت های مربوطــه  ــر مراجعــه ب ــد عــالوه ب ــدان می توانن ــه اســت. عالقمن ــازی( در نظــر گرفت رسب
 بــا مراجعــه بــه اداره کـــل پدافنــد غیرعامــل استـــانداری آذربایجــان رشقــی از رونــد ثبت نــام مطلــع شــوند.

  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
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