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عابدیــن خــّرم در جلســه شــورای پدافنــد غیرعامــل اســتان، 
گفــت: بخــش خصوصــی آمــاده ســرمایه گذاری در حــوزه 
ــوص  ــن خص ــت و در ای ــوده اس ــت فرس ــکن در باف مس

ــد. ــی کرده ان ــام آمادگ ــز اع ــرمایه گذار نی ــن س چندی

وی بــا تأکیــد بــر توجــه ویــژه بــه بافــت فرســوده تبریــز، 
ــکن  ــش مس ــی در بخ ــارات دولت ــا اعتب ــت: ب ــار داش اظه
ــت  ــد از ظرفی ــت آورد و بای ــه دس ــی ب ــوان موفقیت نمی ت

ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی بهره منــد شــویم.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی ادامــه داد: موضــوع جابجایــی 
ســاکنان حاشیه نشــین تبریــز کــه در مناطــق پرخطــر 
ــن  ــا وجــود تعیی ــد، بســیار مهــم اســت و ب ســکونت دارن
مــکان مناســب بــرای جابجایــی، بــه دلیــل ناهماهنگــی بیــن 
شــهرداری و پیمانــکاران، پــروژه آغــاز نشــده کــه بایــد هــر 

ــرد. ــام گی ــات الزم انج ــریع تر اقدام ــه س چ
ــر و مســیرهای ورود و خــروج  ــت: معاب ــن گف وی همچنی

ــی در  ــای اساس ــر از گرفتاری ه ــی دیگ ــز یک ــهر تبری ش
ــه و آتش ســوزی اســت  ــی همچــون زلزل ــای بحران زمان ه
ــن مشــکل انجــام  ــع ای ــرای رف ــات الزم ب ــد اقدام ــه بای ک

ــرد. گی

خــّرم بــا تأکیــد بــر اینکــه پیوســت پدافنــد غیرعامــل بایــد 
ــود،  ــه ش ــم تهی ــاس و مه ــای حس ــی پروژه ه ــرای تمام ب
اضافــه کــرد: تهاجم هــای ســایبری یکــی از مســایل اصلــی 
ــه ای  ــرح مقابل ــه آن ط ــبت ب ــد نس ــه بای ــت ک ــور اس کش

داشــته باشــیم. 

ــتورالعمل  ــز دس ــتانداری نی ــل اس ــد غیرعام ــرکل پدافن مدی
اجرایــی پدافنــد غیرعامــل اســتان ها را کــه در ســال 
ــرای اعضــا تشــریح و  ــد به روزرســانی شــده اســت ب جدی
بــه معرفــی کارگروه هــای تخصصــی پرداختنــد و در ادامــه 
ــان  ــل را بی ــد غیرعام ــرد اداره کل پدافن ــی از عملک گزارش
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جلسه ستاد استانی مقابله با بیماری کرونا

همایش خانواده پایدار
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــد غیرعامــل اســتانداری ب ــرکل پدافن مدی
ــان  ــت: زن ــتند، گف ــواده هس ــام خان ــی نظ ــور اصل ــان مح زن
ــواده  ــام خان ــه ن ــی ب ــی حیات ــک دارای ــت از ی ــران صیان افس
هســتند و نبایــد اجــازه دهیــم ایــن زیرســاخت مهــم 

باشــد. آســیب پذیر 
ــواده  ــی و خان ــی اجتماع ــبک زندگ ــی در س ــرد دفاع رویک
بایــد نهادینــه و موضــوع پدافنــد غیرعامــل همه گیــر شــود و 
بــرای ایــن منظــور نیــاز بــه آمــوزش و فرهنگ ســازی اســت 
کــه بخــش عظیمــی از ایــن وظیفــه بــر عهــده بانــوان اســت.
اگــر بخواهیــم خانــواده، تغذیــه و محــل زندگیمــان در امــان 
باشــد بایســتی اصــول و الزامــات پدافنــد غیرعامــل را رعایــت 
کنیــم تــا بــه یــک نــوع پایــداری و تــاب آوری دســت یابیــم.

کشــور مــا بــه دلیــل ماهیــت استکبارســتیزی نظــام جمهــوری 
اســامی، دایمــًا در معــرض تهدیــد اســت کــه از جملــه ایــن 
ــادی،  ــه اقتص ــای همه جانب ــه تحریم ه ــوان ب ــدات می ت تهدی

تهدیــدات تروریســتی و بیوتروریســتی، حمــات ســایبری و 
خرابــکاری رســانه ای و روانــی اشــاره کــرد. امــروزه تهدیدات 
و جنگ هــا، ترکیبــی، زنجیــره ای و مــدرن شــده اســت، 
ــا  تغییــر آرایش هــای نظامــی در منطقــه و ســطح بین الملــل ب
هــدف تشــدید عملیــات روانــی، نشــان از اســتراتژی تســخیر 

اراده هاســت.
امــروزه طرفیــن درگیــر دانســته اند کــه عــاوه بــر منازعــات 
ــق تهاجــم فرهنگــی طــرف دیگــر  ــوان از طری فیزیکــی می ت
را بــه انفعــال، فــرار، عقب نشــینی و حتــی اســارت واداشــت 
و ایــن هزینــه ای بــه مراتــب کمتــر از درگیری هــای فیزیکــی 
خواهــد داشــت. جنــگ فرهنگــی یــا همــان جنــگ نــرم یکــی 
ــی و  ــایل فرهنگ ــت و مس ــگ اس ــد جن ــای جدی از مقوله ه
ــی  ــمار م ــه ش ــروز ب ــای ام ــای نبرده ــی از اولویت ه اجتماع
ــان از مهم تریــن موضوعاتــی  ــرم و زن رود. موضــوع جنــگ ن
ــه هجمه هــای دشــمنان بایــد  ــا توجــه ب اســت کــه امــروزه ب
ــوده  ــواده ب ــان قوام بخــش خان ــرد؛ زن ــرار گی ــورد توجــه ق م
و در پیکــره خانــواده نقــش محــوری دارنــد و اســاس جنــگ 

نــرم بــه هــم ریختــن همیــن نقشــه اســت.
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ــت:  ــتانداری گف ــی اس ــی و اجتماع ــی، امنیت ــاون سیاس  مع
راهپیمایــی ۲۲ بهمــن در شــهرهای قرمــز بــه صــورت 
رعایــت  بــا  شهرســتان ها  ســایر  در  و  خودرویــی 
می شــود. برگــزار  بهداشــتی  شــیوه نامه های   کامــل 
ســتاد  جلســه  هفتمیــن  و  چهــل  در  محمــدی  تــراب 
ــام  ــرورت انج ــه ض ــاره ب ــا اش ــا، ب ــا کرون ــه ب ــتانی مقابل اس
واکسیناســیون عمومــی، اظهــار داشــت: طبــق قانــون، تمامــی 
ــق   ــا تزری ــن کرون ــد واکس ــی بای ــتگاه های دولت ــان دس کارکن
ــان  ــن نزده های کارکن ــد واکس ــه درص ــی ک ــه ادارات ــد و ب کنن

ــود. ــر داده ش ــت، تذک ــتر اس ــا بیش آن ه
متأســفانه میــزان رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی در برخــی 
ــد، جلفــا و هریــس پاییــن  ــه، مرن شهرســتان ها از جملــه میان
ــداران  ــرورت دارد فرمان ــت و ض ــایر شهرستان هاس ــر از س ت

ــد. ــن شهرســتان ها اقدامــات الزم را انجــام دهن ای
بــا توجــه بــه اینکــه ۹ شهرســتان اســتان در وضعیــت قرمــز 
ــای  ــام کاس ه ــه تم ــدت ۲ هفت ــه م ــرار دارد، ب ــی ق کرونای
ــزار  ــوری برگ ــورت غیرحض ــه ص ــدارس ب ــگاهی و م دانش

شــود.
ــت  ــد از جمعی ــون ۳۵ درص ــه تاکن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــا را  ــن کرون ــوم واکس ــت س ــتان نوب ــال در اس ــاالی ۱۲ س ب
ــه  ــت، ادام ــول نیس ــل قب ــم قاب ــن رق ــد و ای ــت کرده ان دریاف
داد: رســانه ها نقــش مهمــی در اطــاع رســانی و آگاه ســازی 
مــردم در جامعــه ایفــا می کننــد و بایــد از ایــن ظرفیــت بــرای 

ــق واکســن اســتفاده کــرد. تشــویق مــردم جهــت تزری

استاندار آذربایجان رشقی با تأکید بر اینکه دغدغه مسئوالن نسبت به نوسازی بافت فرسوده باید 	 

بیش از مردم باشد، گفت: کارگروه کالبدی و زیربنایی شورای پدافند غیرعامل استان باید به طور 

جدی به این مساله بپردازد. 
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مقدمه
ــی  ــل دفاع ــی، عام ــای مذهب ــی، باوره ــط طبیع ــتعداد محی اس
و نظامــی، دالیــل اقتصــادی و بازرگانــی، عوامــل سیاســی 
ــر در  ــل مؤث ــن عوام ــی از مهم تری ــی و نظام ــات دفاع ماحظ
شــکل گیری هرگونــه ســکونتگاه انســانی در طــول تاریــخ 
اســت. چنانکــه در ایــران باســتان، چیــن، روم باســتان و یونــان 
ــی،  ــای دفاع ــون دیواره ــدی همچ ــتحکامات پدافن ــتان، اس باس
ــژه  ــری به وی ــکونتگاه های بش ــک س ــز الینف ــدق ج ــد و خن س

ــت. ــوده اس ــق ب ــم و پررون ــهرهای مه ش
ایــران اصــوالً به دلیــل موقعیــت خــاص جغرافیایــی و قرارگیری 
ــن  ــد، بین النهری ــه، هن ــن آســیای میان ــه حــد فاصــل بی در منطق
و آســیای صغیــر، همــواره در معــرض تهاجــم قبایــل، اقــوام و 
ــن ســرزمین دارای  ــخ ای ــوده اســت. تاری کشــورهای متجــاوز ب
خاطــرات پرشــماری از هجوم هــا، غارتگری هــا و قتل عــام 
مردمــان بی گنــاه اســت. از ایــن رو آمادگــی دفاعــی بــه اشــکال 
مختلــف نمایــان شــده اســت. گاه بــا ایجــاد دژهــا و شــهرهای 

ــان  ــره در زم ــوروش و هت ــرزی همچــون ســمرقند توســط ک م
پارتیــان، گاه بــا ایجــاد اســتحکامات دفاعــی چنــد الیــه بــه دور 
ــری  ــا بهره گی ــه، گاه ب ــانی همچــون هگمتان ــکونتگاه های انس س
از عناصــر محیــط طبیعــی در ترکیــب بــا اســتحکامات مصنوعــی  
همچــون تخــت جمشــید و گاه بــا ایجــاد موانــع و اســتحکامات 
ــرگان  ــی گ ــوار دفاع ــون دی ــی همچ ــترده دفاع ــم و گس عظی

موســوم بــه دیــوار ســد انوشــیروان.
ــته  ــهر وجــود داش ــدژ و ش ــا ده ــا صده ــدن ماده در دوران تم
ــاد در  ــای زی ــر نشــان دهنده  وجــود جنگ ه ــن ام ــه ای اســت ک

پهنــه  ســرزمین ایــران اســت.
ــی دارای  ــر دفاع ــهر از نظ ــه  ش ــام پهن ــس از اس در دوران پ
ــود: ــر ب ــب زی ــه ترتی ــه گانه ای ب ــی س ــب فضای ــله مرات سلس

۱- ارگ قهندژ که قصر عمارت حکومتی بود.
۲- شارستان که خود شهر در میان حصار بود.
۳- ربض حومه که بخش خارج از حصار بود.

رباط هــا از بناهــای دفاعــی و نظامــی صــدر اســام اســت 
و قلعه هــای نظامــی مــرزی را نیــز در دوران معینــی ربــاط 

می گفتنــد ماننــد ربــاط نصیبیــن کــه در ســر حــد میــان ایــران و 
روم شــرقی بنــا شــده بــود و نگهبانــان آن از دیلمــان می آمدنــد، 
ســازه ای  اســتحکامات  نخســتین  از  می تــوان  را  رباط هــا 
محســوب نمــود کــه در نقــاط بی حفــاظ مــرزی پناهــگاه 

ــد. ــر بودن ــی جهادگ گروه

استحکامات موقت
در بحــث پدافنــد غیرعامــل، اســتحکامات موقــت بــه ســازه های 
ــات  ــه شــرایط، امکان ــا توجــه ب موقتــی اطــاق می گــردد کــه ب
ــزان اهمیــت و آســیب پذیری نقــاط حیاتــی و حســاس در  و می
ــا  ــد ت محل هــای مناســب و اطــراف تأسیســات ایجــاد می گردن
مانــع اصابــت مســتقیم موشــک، بمــب یــا ترکــش ایــن مهمــات 
ــش و  ــرات ترک ــده و اث ــزات گردی ــا تجهی ــات و ی ــه تأسیس ب
ــن  ــد در ایجــاد ای ــی نماین ــوج انفجــار را به طــور نســبی خنث م
اســتحکامات موقــت )بــه اســتثنای خاک ریــز( الزم اســت 
ــکه های  ــی، بش ــای بتن ــن، دال ه ــه های ش ــدن کیس ــا ش جابه ج
پــر شــده بــا شــن و ماســه، احتمــال تخریــب و ریــزش دیوارهــا 

ــت مســتقیم بمــب و موشــک  ــا اصاب ــوج انفجــار و ی ــر م در اث
ــدن  ــری از وارد ش ــرای جلوگی ــاره ای ب ــردد و چ ــی گ پیش بین

ــر ایــن اتفاقــات اندیشــیده شــود. خســارت در اث
ــدی  ــوان طبقه بن ــر می ت ــرح زی ــه ش ــت را ب ــتحکامات موق اس

نمــود:
الف( خاک ریز

ــا درون  ــده و ی ــده ش ــاز چی ــای ب ــزات در فض ــه تجهی چنانچ
ســاختمانی بــا مقاومــت معمولــی قــرار گرفتــه باشــند بــا ایجــاد 
ــواردی  ــوان در م ــب می ت ــر مناس ــاع و قط ــا ارتف ــز ب خاک ری
مانــع اصابــت مســتقیم بمــب و موشــک بــه تأسیســات و 

ــد. ــزات گردی تجهی
ب(کیسه  شن

ــیب  ــا ش ــز ب ــاد خاک ری ــرای ایج ــای الزم ب ــه فض در صورتیک
مناســب وجــود نداشــته باشــد، بــا چیــدن گونی هــای پــر از شــن 
و ماســه در ردیــف و روی  هــم می تــوان بــه نتایــج مــورد نظــر 
بــا ارتفــاع و قطــر مناســب رســید. کیســه ها در هــر ردیــف و در 
صــورت امــکان در ارتفــاع بایــد بــه یکدیگــر متصــل شــوند تــا 
مقاومــت نســبتًا کافــی در شــرایط مــورد نظــر را داشــته باشــند، 
ــوان  ــزات، می ت ــردن تأسیســات و تجهی ــر محصــور ک ــاوه ب ع
از کیســه  شــن به عنــوان پوشــش حفاظتــی نیــز اســتفاده نمــود. 
ــا  ــوان ب ــت، آب، گاز را می ت ــال نف ــی انتق ــای زمین روی لوله ه

چیــدن کیســه  شــن از آســیب ترکــش بمــب محافظــت نمــود.
پ( دال بتنی، بشکه شن و یا استوانه بتنی

ــود  ــه می ش ــی توصی ــوق زمان ــرح ف ــه ش ــایل ب ــتفاده از وس اس
کــه تــداوم تهدیــد محتمــل باشــد. چندیــن بشــکه فلــزی کنــار 
ــم  ــه ه ــرد ب ــا میلگ ــمه و ی ــتفاده از تس ــا اس ــوان ب ــم را می ت ه
متصــل نمــوده یــا جــوش داد تــا مقاومــت بیشــتری ایجاد شــود. 
ــه ناشــی  ــال ضرب ــکان انتق ــل ام ــه دلی ــا ب ــردن تنه ــه ک یکپارچ
ــه قســمت های  ــک قســمت ب ــوج انفجــار از ی از وارد شــدن م

ــود. ــه نمی ش ــر توصی دیگ
ت( دیوارکشی

ــه بررســی کارشناســی داشــته و قطــر  ــاج ب ــوار، احتی ایجــاد دی
ــه  ــه کار رفت ــح ب ــت مصال ــه مقاوم ــه ب ــا توج ــاع آن ب و ارتف
ــنگ  ــی، س ــامل آجرچین ــی ش ــود. دیوارکش ــبه ش ــد محاس بای
ــا اســتفاده از  ــا ســیمان مســلح و ی چینــی، ایجــاد بلوک هایــی ب
ــوار متحــرک در  ــتفاده از دی ــاخته اســت. اس ــای پیش س بلوک ه
ــی در کار سیســتم ها  ــت اختال ــوار ثاب ــه وجــود دی ــواردی ک م

ــردد. ــه می گ ــی آورد توصی ــود م ــه وج ب

انبارهای تدارکاتی
ــا حــدی  ــا توســط پراکندگــی ســاختمان ها و ت حفاظــت انباره

استحکامات
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شماره 65/ بهمن ماه 1400
ــرای  ــرد. ب ــورت می گی ــاوم ص ــش های مق ــتفاده از پوش ــا اس ب
ــای  ــوان از دیواره ــازه ها می ت ــن س ــی ای ــب ایمن ــش ضری افزای
ــای  ــن نیازه ــه تأمی ــه ب ــا توج ــود. ب ــتفاده نم ــش اس ــد ترک ض
مــردم و نیروهــای نظامــی، انبارهــا بایــد مــورد توجــه ویــژه قرار 
گیرنــد. همچنیــن، جانمایــی انبارهــا بایــد بــه شــکلی باشــد کــه 
ــه  ــادر ب ــیج ق ــای بس ــتی، پایگاه ه ــات تروریس ــع حم در مواق
انجــام عملیــات باشــند. درزمینــه مخــازن ســوختی، اســتفاده از 

ــردد. ــه می گ ــون توصی ــی و مدف ــازن زیرزمین مخ

پل ها و تأسیسات ترابری
ــای  ــن و راه ه ــوط راه آه ــا، خط ــا، پل ه ــل جاده ه ــت کام حفاظ
انشــعابی در برابــر حمــات هوایــی دشــمن، عمــًا قابــل اجــرا 
ــرای ایــن  نمی باشــد. از جملــه راهکارهــای محافظتــی نســبی ب
از حفــاظ و پوشــش های ضدترکــش  اســتفاده  تأسیســات، 
ــود  ــر، وج ــد تعمی ــریع فراین ــهیل و تس ــتای تس ــت. در راس اس
انبــار مــواد و مصالــح مــورد نیــاز در نزدیکــی تأسیســات 
مناســب اســت. قطعــات پیش ســاخته نیــز راه حلــی در دســترس 
بــرای تعمیــر خســارات وارده اســت. وجــود راه هــای دسترســی 
ــات  ــز از الزام ــرای پل هــا و شــبکه های دسترســی نی انشــعابی ب

ــند. ــی می باش طراح

سازه های هیدرولیکی و دریایی
در راســتای کاهــش خســارات ناشــی از تهدیــدات انســان 
ــه  ــی، تعبی ــی و دریای ــازه های هیدرولیک ــمن در س ــاخت دش  س
ــر  ــت. در نظ ــی اس ــار الزام ــر انفج ــاوم در براب ــای مق دریچه ه
ــرای  ــواع ســاح ها ب ــر ان ــاوم در براب ــک پوشــش مق ــن ی گرفت
از  نیــز  پمپ هــا  و  آب  دریچه هــای  کنتــرل  دســتگاه های 

ــت.  ــوردار اس ــی برخ ــت باالی اهمی

مراکز صنعتی
ــداوم عملکــرد در مواقــع  ــد قابلیــت ت مراکــز صنعتــی مهــم بای
مواجهــه بــا تهدیــد را داشــته باشــند. در چنیــن مراکــز حساســی 
ــان  ــان کارکن ــت از ج ــت حفاظ ــدرن جه ــای م ــد پناهگاه ه بای
و متخصصیــن احــداث شــوند. همچنیــن اســناد، نقشــه ها، 
گزارش هــا و اطاعــات مهــم تولیــدات صنعتــی خــاص ماننــد 
ــد  ــز بای ــژه و اثرگــذار نی موشــک ها، جنگنده هــا، تســلیحات وی
ــی  ــز اســناد حیات ــاال و در مرک ــی ب ــب امنیت ــا ضری ــی ب در محل

نگهــداری شــوند.

پناهگاه
ــی  ــررات مل ــث ۲۱ مق ــود در مبح ــف موج ــاس تعری ــر اس ب
ســاختمان، پناهــگاه بــه مــکان اســکان موقتــی اطــاق می شــود 
کــه در مقابــل تهدیــدات متعــارف )بمبــاران( نســبت بــه 

ســاختمان های معمولــی از ایمنــی و پایــداری به مراتــب باالتــری 
برخــوردار اســت. پناهگاه هــا بایــد قــادر بــه مقاومــت در برابــر 
انــواع جنگ افزارهــا بــوده و هرگونــه ورود دود، غبــار، آلودگــی 
ــن  ــه همی ــه آن ممکــن نباشــد. ب ناشــی از اشــتعال و انفجــار ب
منظــور یکــی از مؤلفه هــای چنیــن ســازه هایی، وجــود سیســتم 
ــازه های  ــاد س ــت. ایج ــوا اس ــروج ه ــن و خ ــیون، تأمی فیلتراس
و  تأسیســات  نظیــر  کاربری هایــی  اطــراف  در  پناهگاهــی 
ــای مســکونی  ــی، مجتمع ه ــی، اداری و صنعت ــازمان های نظام س

ــود. ــانی می ش ــات انس ــمگیر تلف ــش چش ــث کاه باع

انواع پناهگاه و کاربری های نیازمند پناهگاه
ــته ای(:  ــی و هس ــیمیایی، میکروب ــک )ش ــه ی ــای درج پناهگاه ه
پناهگاه هایــی هســتند کــه در برابــر تأثیــرات مختلــف ســاح ها 
بــه انــدازه کافــی و الزم دارای مقاومــت بــوده و اثــرات برخــورد 
مــوج انفجــار و ترکــش تســلیحات متعــارف را تحمــل می کننــد.
ــی  ــی(: پناهگاه های ــای عموم ــه دو )پناهگاه ه ــای درج پناهگاه ه
ــارف  ــاح های متع ــف س ــرات مختل ــل اث ــه در مقاب ــتند ک هس
مقــاوم بــوده ولــی در مقابل تأثیــرات تســلیحات اتمی، شــیمیایی 
ــهل الوصول ترین  ــن و س ــتند. ارزان تری ــاوم نیس ــی مق و میکروب
راه دســتیابی بــه چنیــن فضاهایــی، اســتفاده از طبقــات زیرزمیــن 
ــده  ــی حفاظت ش ــا و جداره های ــا دیواره ــد ب ــاختمان های بلن س

اســت.
ــی  ــی(: پناهگاه های ــگاه خانوادگ ــه )پناه ــه س ــای درج پناهگاه ه
هســتند کــه فقــط در برابــر مــوج انفجــار و ترکــش ســاح های 

متعــارف، قابلیــت مقاومــت نســبی خواهنــد داشــت.

مکان یابی پناهگاه
مکان یابــی ســایت ها و ســازه های دفاعــی نظامــی از مهــم 
توجــه  می باشــد.  غیرعامــل  پدافنــد  ویژگی هــای   تریــن 
درســت بــه ایــن موضــوع نقــش دفاعــی ایــن ســازه ها را بهبــود 
ــمن  ــدس، دش ــاع مق ــان دف ــال در جری ــوان مث ــد. به عن می بخش
بعثــی هرگــز نتوانســت بــه ســد دز حملــه کنــد ولــی بــه  راحتــی 

ــد. ــاران نمای توانســت ســد شــهید عباســپور را بمب
در طراحــی پناهگاه هــای شــهری اینکــه در چــه مکانــی ســاخته 
شــوند بســیار مهــم اســت، چــرا کــه بایــد بیشــترین بهــره وری 
و بازدهــی ممکــن را داشــته باشــند و از جــان مــردم در مواقــع 
بحــران حفاظــت کننــد. بــه همیــن منظــور بایــد مــوارد مختلفــی  
از قبیــل جمعیــت، فاصلــه از معابــر اصلــی )جهــت دسترســی(، 
فاصلــه از مراکــز صنعتــی و خطرنــاک، فاصلــه از بافــت فرســوده 
شــهر، فاصلــه از آثــار تاریخــی و فرهنگــی، فاصلــه از ایســتگاه 
متــرو، فاصلــه از گســل، فاصلــه از رودخانه هــا و آب هــای 
ــم  ــه از حری ــرژی، فاصل ــال ان ــه از خطــوط انتق ســطحی، فاصل

خطــوط راه آهــن، فاصلــه از آب هــای زیرزمینی، فاصلــه از مراکز 
ــا عملکــرد پشــتیبانی را  ــز ب ــه از مراک ــم و فاصل حســاس و مه
ــترین  ــوان بیش ــا بت ــت ت ــر گرف ــا در نظ ــی پناهگاه ه در مکان یاب
تعــداد و ظرفیــت افــراد را در شــرایط بحرانــی پنــاه داد. فاصلــه 
ــر از  ــک کیلومت ــدود ی ــه ای ح ــای منطق ــا پناهگاه ه ــب ت مناس
محــل ســکونت اســت و ترجیحــًا ایــن فضاهــا بایــد نزدیــک بــه 

ــات و زیرســاخت های شــهری موجــود باشــند.  امکان

توجه به هم جواری ها
ــا  ــازه ها، پناهگاه ه ــت س ــن موقعی ــی و تعیی ــگام مکان یاب ــه هن ب
ــراف تأسیســات  ــای اط ــد هم جواری ه ــن بای ــتحکامات ام و اس
را نیــز در نظــر گرفــت. بــرای ســاخت یــک ســازه امــن 
ــازی و  ــکات همگون س ــی ن ــد تمام ــهری، بای ــه ش درون منطق
ــود.  ــال نم ــا اعم ــراف را در طراحی ه ــط اط ــا محی ــکلی ب هم ش
ــه عــدم شناســایی مرکــز کمــک کــرده و باعــث  ایــن مفهــوم ب

ــود.  ــمن می ش ــب دش فری

ماحظات معماری سازه های پناهگاهی
ــت  ــی می بایس ــازه های پناهگاه ــی س ــش کارای ــور افزای به منظ
برخــی مؤلفه هــا را در طراحــی در نظــر گرفــت. میــزان و 
ــری  ــه کارب ــه ب ــا توج ــا ب ــن مؤلفه ه ــق ای ــخصه های دقی مش
مؤلفه هــا  ایــن  می باشــند.  قابل تغییــر  هــدف،  ســازه های 

شــامل مــوارد زیــر می باشــند:
ــرد،  ــر ف ــرای ه ــی ب ــاز پناهگاه ــورد نی ــای م ــزان فض ۱- می
ــه ازای هــر  ــه پناهگاهــی ب ــاز تهوی ــورد نی ــزان فضــای م ۲- می
ــت  ــه ظرفی ــدون توجــه ب ــدازه پناهگاهی)ب ــل ان ــرد، ۳- حداق ف
ــتگاه های  ــاد دس ــتی، ۵- ابع ــرویس های بهداش ــگاه(، 4- س پناه

ــی ــع آلودگ ــاق رف ــه، 6- ات تهوی

الزامات مصالح سازه ها و استحکامات امن
• استفاده از بتن مسلح

-SIA( ــتورالعمل ــق دس ــار )BH( طب ــتفاده: عی ــن مورداس • بت
)۱6۲

• استفاده از بتن های پیش ساخته
ــپ ۳(  ــونده )تی ــخت ش ــد زود س ــیمان پرتلن ــتفاده از س • اس

ــت. ــع اس ــار بامان ــر انفج ــاوم در براب ــازه های مق ــرای س ب
• اســتفاده از تراشــه های فــوالدی یــا الیــاف نایلونی)پاســتیکی( 
بــا طــول حداقــل ۳ اینــچ در بتــن جهــت جلوگیــری از قلوه کنــی

ــرات انفجــاری،  ــر اث ــی در براب ــن مصرف ــت بت ــل مقاوم • حداق
ــود. ــه ش ــر گرفت Psi ۳000 در نظ

احتمــال  کاهــش  بــرای  آج دار  میلگردهــای  از  اســتفاده   •
بتــن قلوه کنــی 

 ،۱0۱ SIA ۱6۲ و SIA در صــورت اســتفاده از اســتانداردهای •

ــد دارای تنــش  ــوده و بای ــپ ۳ ب ــوع تی ــد از ن ــوع میلگــرد بای ن
حــد جــاری برابــر بــا Mpa 600 بــرای آرماتورهــای خمشــی و 
Mpa 460 بــرای آرماتورهــای برشــی و کششــی تــرک باشــد. 
• کلیــه میلگردهــای فــوالدی بایــد در انتهــای قــاب و در نقــاط 

اتصــال بــه یکدیگــر پیوســته شــوند.
ــح درشــت دانه به منظــور زهکشــی و کنتــرل  •  اســتفاده از مصال
ــات و  ــذب ارتعاش ــب در ج ــر مناس ــراف و تأثی ــای اط آب ه

لرزش هــا
در  ســفالی(  ســفالی)آجرهای  مصالــح  از  اســتفاده  عــدم   •
ــی  ــت ترکش ــل خاصی ــه دلی ــش ب ــرض ترک ــای در مع بخش ه

ــا آن ه
بخش هــای  در  معمولــی  شیشــه های  از  اســتفاده  عــدم   •
ســطحی و در معــرض مــوج انفجــار )اســتفاده از پلی کربنــات و 

ــن( ــری ایم ــه های پلیم شیش

الیه های استحکامات زیرزمینی
ــن  ــتحکامات ام ــت اس ــش مقاوم ــازی و افزای ــور پنهان س به منظ
ــقف  ــه و س ــف در بدن ــای مختل ــواع الیه ه ــد از ان ــی بای دفاع
اســتفاده نمــود. در همیــن راســتا الزامــات زیــر بایــد مــد نظــر 

قــرار گیرنــد:
ــن  ــس بت ــتحکامات از جن ــه اس ــه بدن ــن الی ــرای داخلی تری • ب
ــی  ــت و کارای ــدم مقاوم ــورت ع ــده و در ص ــلح استفاده ش مس
الیه هــای باالیــی، می تــوان الیــه ای مقــاوم در برابــر مــوج 

انفجــار ایجــاد نمــود
• الیــه عایــق آب، جهــت جلوگیــری از جــذب رطوبــت توســط 

بتــن بــه علــت خاصیــت موئینگــی
• الیــه فلــزی جهــت جلوگیــری از خــروج امــواج مخابراتــی و 
ــار میــدان مغناطیســی دســتگاه های الکتریکــی و الکترونیکــی  آث

و ورود امــواج راداری بــه درون اســتحکامات
ــال  ــی و انتق ــت زهکش ــت دانه جه ــح درش ــتفاده از مصال • اس

ــاران آب ب
ــوج  ــال م ــدم انتق ــش و ع ــت پخ ــده جه ــم نش ــن متراک • ش

انفجــار بــه الیه هــای زیریــن
• الیه منفجر کننده گلوله و موشک ها از جنس بتن مسلح

• الیــه خاکــی کــه از نظــر چگالــی، ترکیبــات شــیمیایی، بافــت 
بــا  ناخالصی هــای موجــود در خــاک  دانه بنــدی و میــزان 

ــد ــان باش ــود یکس ــراف خ ــط اط محی
ــل  ــور کام ــز به ط ــادون قرم ــت م ــتتار در باف ــه اس • درصورتیک
ــان  ــا گیاه ــن ی ــا چم ــف ب ــی عل ــش گیاه ــود، پوش ــام نش انج
ــکاری نامنظــم باعــث اغتشــاش در  ــا درخت ــده دیگــر و ی پراکن

ــردد. ــات می گ ــز تأسیس ــادون قرم ــاب م بازت
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مقدمه
جغرافیایــی،  خــاص  موقعیــت  دلیــل  بــه  ایــران  کشــور 
ــک،  ــک، ژئوایدئولوژی ــتراتژیک، ژئواکونومی ــک، ژئواس ژئوپلیتی
ــه  ــت ک ــماری اس ــوانح بی ش ــرض س ــتی در مع ــد امپریالیس ض
ــه  ــارز این گون ــه ب ــرد. نمون ــان متعــددی می گی ــر ســاله قربانی ه
ــی  ــگ تحمیل ــخ جن ــوان در تاری ــا را می ت مخاطــرات و بحران ه
عــراق علیــه ایــران مشــاهده کــرد. بــا افزایــش گســترده ســوانح 
ــن  ــق در ای ــرورت تحقی ــی از آن، ض ــای ناش ــرات ناامنی ه و اث
ــوع  ــت. موض ــده اس ــکار ش ــارزی آش ــو ب ــه نح ــز ب ــه نی زمین
تأمیــن امنیــت و ســازوکارهای مناســب بــرای آن، چالشــی 
ــه  ــر را متوج ــای بش ــته های  دور ابن ــه از گذش ــت ک ــدی اس ج
خــود ســاخته اســت. اگرچــه امــروزه دامنــه تهدیــدات گســترده 
اســت و تحــوالت ســریع فنــاوری، ارتباطــات در مقیــاس 
جهانــی را تســهیل کــرده و انباشــت وســیع ســاح های کشــتار 
ــا  ــداری را ب جمعــی نتیجــه قطعــی پیروزی هــا، اســتقامت و پای
ابهــام روبــرو کــرده اســت امــا حداقــل بــه منظــور کاهــش اثــر 

ــهرها در  ــظ ش ــده و حف ــاد ش ــوارد ی ــی از م ــای ناش بحران ه
ــه تهدیــدی، بایســتی اقدامــات اساســی را مطــرح  ــر هرگون براب
همــواره  شــهری  مدیریــت  و  طراحــی  برنامه ریــزی،  در  و 

ــت. ــر داش ــی را در نظ ــای دفاع جنبه ه
توجــه بــه دفــاع نظامــی شــهرها در مقابــل تهدیــدات خارجــی 
امــری اســت کــه از آغــاز شــکل گیری شــهرها همــواره مــورد 
توجــه ســاکنان آن هــا بــوده اســت. از ایــن رو در فرآینــد 
ــتند  ــر هس ــیاری مؤث ــل بس ــه عوام ــا اگرچ ــی کاربری ه مکان یاب
ــی و  ــل دفاع ــت عوام ــا رعای ــه آن در فضــا ب ــتقرار بهین ــا اس ام
پدافنــدی در پهنــه شــهر باعــث می شــود کــه کاربری هــا 
به گونــه ای در شــهر اســتقرار یابــد کــه حداکثــر امنیــت و 

ــد. ــته باش ــیب پذیری را داش ــل آس ــی و حداق ــت دفاع قابلی
ــول  ــات و اص ــرای ماحظ ــد، اج ــا تهدی ــه ب ــای مقابل از راه ه
ــازی و  ــته از شهرس ــه در ۲6 رش ــت ک ــل اس ــد غیرعام پدافن

ــرد دارد. ــرزمین کارب ــش س ــا و آمای ــا جغرافی ــاری ت معم
ــی و  ــوان بازدارندگ ــش ت ــبب افزای ــه س ــل ب ــد غیرعام پدافن
ــازی در  ــش ممت ــازی نق ــی و قدرت س ــدرت مل ــردن ق ــاال ب ب

کاهــش احتمالــی آغــاز درگیری هــای نظامــی داشــته و در 
ــار مخــرب  صــورت پیاده ســازی صحیــح، خواهــد توانســت آث
جنگ هــای پیــش رو را تقلیــل دهــد. راهبــرد پدافنــد غیرعامــل 
في ذاتــه از برخــی قابلیت هــای کلیــدی برخــوردار  اســت 
ــم  ــد. اه ــوب گردن ــن محس ــعه ام ــن توس ــد ضام ــه می توان ک
ــدار  ــعه پای ــب توس ــتر مناس ــد از: بس ــا عبارتن ــن قابلیت ه ای
ــن و  ــی، پایدارتری ــت های تنش زدای ــتا باسیاس ــور، هم راس کش
ارزان تریــن روش دفــاع، مناســب ترین راهــکار افزایــش آســتانه 
مقاومــت ملــی، پشــتوانه اقتــدار ملــی، یکــی از مهم تریــن 
ــن و مناســب ترین شــیوه کاهــش  ابزارهــای بازدارندگــی، بهتری
مخاطــرات و کاهــش آســیب پذیری و صلح آمیزتریــن روش 
ــا  ــی ب ــت همخوان ــه عل ــان طــرح باغشــهر ب ــن می ــاع. در ای دف
ــش  ــا و پوش ــتتار، اختف ــل اس ــل از قبی ــد غیرعام ــول پدافن اص
ــد. ــته باش ــاق داش ــز انطب ــهر نی ــی ش ــه دفاع ــا جنب ــد ب می توان

امنیت شهری
ــترین  ــان بیش ــرای جه ــل، فق ــازمان مل ــزارش س ــاس گ ــر اس ب

آســیب ها را از جــرم، خشــونت، عــدم امنیــت در ابعــاد گوناگون، 
ــاخت در  ــی و انسان س ــای طبیع ــرات بای ــاری، اث ــراج اجب اخ
ــت  ــه اس ــن نکت ــر ای ــدی ب ــم تأکی ــن مه ــد. ای ــهرها می بینن ش
ــه اقشــار آســیب پذیر اجتماعــی  ــه بیشــینه آســیب های وارد ب ک
ــردی  ــاد کارک ــت در ابع ــه امنی ــه مقول ــه ب ــدم توج ــی از ع ناش
گوناگــون آن اســت، چنانچــه به طــور مثــال در شــرح گــزارش 
ــی و  ــت جان ــدم امنی ــه ع ــونت ب ــرم و خش ــل، ج ــازمان مل س
ناموســی، اخــراج اجبــاری بــه عــدم امنیــت سیاســی و حقوقــی، 
ــدم  ــان ع ــا هم ــی ی ــت محیط ــدم امنی ــه ع ــی ب ــای طبیع و بای

ــد. ــدی شــهر اشــاره دارن ــی ســاختار کالب ایمن
ــی  ــا جهان بین ــگ ب ــر فرهن ــه ه ــت ک ــن اس ــخن در ای ــر س اگ
ــد  ــژه ای باش ــرایط وی ــا و ش ــه ویژگی ه ــد متصــل ب خــاص بای
کــه آن را از فرهنــگ و جوامــع دیگــر بــا جهــان بینــی و شــرایط 
فکــری متفــاوت متمایــز می کنــد. در واقــع ســخن ایــن خواهــد 
ــازی  ــرا و شهرس ــهر امنیت گ ــد ش ــامی بای ــهر اس ــه ش ــود ک ب

ــود. ــداد ش ــرا قلم ــازی امنیت گ ــامی، شهرس اس
نظریات طراحی، رشد و توسعه شهری

از جملــه نظریاتــی کــه توســط اندیشــمندان مختلــف در 
خصــوص طراحــی و ســاخت شــهری بیــان شــده می تــوان بــه 

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی م
ــه ســاخت عمومــی شــهرها ۳-  ــه باغشــهرها ۲- نظری ۱- نظری
ــت  ــه ران ــهری 4- نظری ــی ش ــبز و طراح ــای س ــات فض نظری
ریــکاردو ۵- نظریــه توســعه پایــدار 6- نظریــه توســعه پایــدار 

شــهری.
ساختار منطقه و پدافند غیرعامل

ســاختار هــر شــهری تحــت تأثیــر نــوع و میــزان روابطــی قــرار 
ــا  ــی ی ــی پیرامون ــا مصنوع ــی ی ــط طبیع ــا محی ــه ب ــرد ک می گی
ــا  ــبکه ی ــهر در ش ــع ش ــهری دارد. در واق ــه ش ــارج از پهن خ
ــط  ــا محی ــردی ب ــدی، عملک ــط کالب ــی از رواب ــله مراتب سلس
ــی،  ــی دفاع ــوع بررس ــر ن ــت و ه ــه اس ــرار گرفت ــی ق پیرامون
ــه  ــا منطق ــه ب ــی و... شــهر در رابط سیاســی، اقتصــادی، اجتماع

معنــا می یابــد.
ــهر  ــاع از ش ــت دف ــه جه ــی ک ــن طرح ــی ترین و کلی تری اساس
ــش  ــرح آمای ــت، ط ــرح اس ــدی مط ــوع تهدی ــر ن ــر ه در براب
ســرزمین اســت چــرا کــه اساســی ترین مؤلفه هــای ایــن طــرح 
ــه  رابطــه مــا بیــن انســان، فضــا و فعالیت هــای آن اســت کــه ب
ــاوه  ــع ع ــد. در واق ــم می انجام ــعه ه ــداری توس ــت و پای تثبی
بــر محتــوای نظامــی و سیاســی دفــاع در مقیــاس شــهری، ملــی 
ــای  ــه فض ــت یافت ــای تثبی ــاع از موجودیت ه ــه ای، دف و منطق
ــای او در  ــان و فعالیت ه ــت انس ــر امنی ــت. اگ ــر اس ــورد نظ م

مقاالت علمیمقاالت علمی

الزامات شهرسازی و باغشهر با رویکرد 
پدافند غیرعامل 

تهیه و تنظیم: میررضا میریحیوی )کارشناس امریه اداره کل پدافند غیرعامل(

منابع: 

1. تبار، نرصالله؛ حکمت پناه، مسعود؛ دولتی، غالم؛ حسینی امینی، حسن. خالصه کتاب الزامات شهرسازی و باغشهر با رویکرد پدافند غیرعامل )قسمت اول(
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طرح هــای منطقــه ای ازجملــه آمایــش ســرزمین مــد نظــر 
ــر  ــن خط ــی اصلی تری ــداری و بی ثبات ــا ناپای ــرد نه تنه ــرار نگی ق
تهدیــد فیزیکــی و عملکــردی فضــا می شــود بلکــه عــدم 
رعایــت عوامــل دفاعــی و امنیتــی در مکان یابــی شــهرهای 

ــود. ــی می ش ــل توجه ــیب پذیری قاب ــث آس ــد، باع جدی
مبانی نظری

شــهر یــک فضــای جغرافیایــی اســت کــه در رابطــه بــا پیرامــون 
خــود دارای اثــرات دوســویه اســت. هــم تحــت تأثیــر اوضــاع   
ــون خــود  ــر پیرام ــم ب ــرد و ه ــرار می گی ــی ق ــوال پیرامون و اح
ــه یــک  ــوان شــهر را به مثاب ــد می ت اثرگــذار اســت، در ایــن رون
سیســتم بــاز تصــور نمــود کــه به طــور مــداوم بــا پیرامــون خــود 
در حــال تبــادل مــاده و انــرژی اســت. در طــی رونــد تبــادل این 
سیســتم به طــور مســتمر در حجــم خــود می افزایــد بــه  طوریکــه 
ــی را در  ــای پیرامون ــردد و زمین ه ــترده تر می گ ــه گس ــه رفت رفت
خــود فــرو می بــرد تــا جایــی کــه به صــورت یــک ضــد سیســتم 
عمــل نمــوده و شــروع بــه اضمحــال می نمایــد. ایــن تعاریــف 
ــی اســت.  ــد از انقــاب صنعت ــی از شــهر بع ــا حــدودی نمای ت
ــداف  ــرات و اه ــا نظ ــدد، ب ــمندان متع ــخ اندیش ــول تاری در ط
ــر  ــای مض ــی از جنبه ه ــون رهای ــابه، پیرام ــاوت و گاه مش متف
ــان  ــنهاداتی بی ــون آن پیش ــهر و پیرام ــر ش ــی ب ــاب صنعت انق
نمودنــد. از ایــن میــان  هــاوارد بــا هــدف کســب آســایش بیشــتر 
ــی پیشــنهاد  ــار در عصــر انقــاب صنعت ــرای شــهروندان گرفت ب
ایجــاد باغشــهرهایی را نمــود تــا بتوانــد انســان صنعــت زده را 
بــه دامــان طبیعــت بازگردانــد در همیــن دوران نظریــات فضــای 
ســبز و طراحــی شــهری بــا هــدف ایجــاد محیــط زیســت ســالم 
شــهری و انســانی بیــان گردیــد کــه بــرای فضاهــای ســبز درون 

و بیــرون شــهرها ارزش باالیــی قائــل بــود.
بــه تدریــج بــا گســترش شــهرها و دســت انــدازی بــه اراضــی 
پیرامونــی کــه گاهــی دارای قابلیت هــای کشــاورزی و باغــداری 
بســیاری بودنــد، مســئله رانــت زمیــن مطــرح گردیــد. در ایــن 
زمینــه ریــکاردو کــه یکــی از پیشــگامان نظریــه رانــت محســوب 
می شــود بــه بیــان رونــد شــکل گیری رانــت در شــهرها 
ــهری  ــک ش ــائل الینف ــی از مس ــئله را یک ــن مس ــت و ای پرداخ
ــعه  ــز توس ــدار و نی ــعه پای ــه توس ــال آن نظری ــه دنب ــت! ب دانس
پایــدار شــهری مطــرح شــد. در ایــن نظریــه موضــوع نگهــداری 
منابــع بــرای حــال و آینــده از طریــق اســتفاده بهینــه از زمیــن و 
وارد کــردن کمتریــن ضایعــات بــه منابــع تجدیــد ناپذیــر مطــرح 
ــدار  ــوی پای ــهر، الگ ــکل ش ــداری ش ــه، پای ــن نظری ــت. ای اس
ــرف  ــه مص ــل در زمین ــر حمل ونق ــوی مؤث ــکونتگاه ها، الگ س
ــهری  ــه ش ــب ناحی ــله مرات ــهر را در سلس ــز ش ــوخت و نی س
ــذت  ــرای ل ــط ب ــهر را فق ــاد ش ــرا ایج ــد، زی ــی می کن بررس

شهرنشــینان می دانــد.
ــون  ــده پیرام ــه ش ــات ارائ ــهر و نظری ــف ش ــی تعاری ــا بررس ب
شــهر و محیــط زیســت شــهری و پایــداری آن هــا و نیــز 
مطالعــه تاریخچــه احــداث باغــات و ویاهــا در طــول تاریــخ و 
همچنیــن در ایــران بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه طــرح باغشــهر 
به عنــوان راهــکاری بــرای جلوگیــری از تخریــب منابــع طبیعــی 
ــوان  ــه شــده کــه همچنیــن می ت پیرامــون شــهرها در نظــر گرفت
بــا پیاده ســازی اصــول پدافنــد غیرعامــل شــهری از قبیــل 
اســتتار، اختفــا، فریــب و پوشــش، پراکنده ســازی، تمرکززدایــی، 

ــز عملــی ســاخت. ــر را نی اســتحکام، اعــان خب
تهدید

ــت  ــه ای تح ــی را به گون ــع اساس ــق و مناف ــه عای ــده ای ک پدی
ــا  ــی در آن ه ــوع دگرگون ــم وق ــه بی ــد ک ــرار می ده ــره ق مخاط
پیــدا شــود، تهدیــد اســت. ریچــارد اولمــان معتقــد اســت کــه 
ــا سلســله ای از  ــی، یــک عمــل ی ــه امنیــت مل ــد نســبت ب تهدی
وقایــع اســت کــه بــه  شــدت و در خــال دوره نســبتًا کوتاهــی از 
زمــان کیفیــت زندگــی بــرای اهالــی کشــور را کاهــش می دهــد، 
ــود  ــی موج ــای سیاس ــه انتخاب ه ــمگیری دامن ــور چش ــا به ط ی
بــرای دولــت، شــهر یــا واحدهــای خصوصــی و نیمه دولتــی در 

داخــل دولــت را تهدیــد بــه کاهــش نمایــد.
دسته بندی تهدیدات

بــر اســاس روش اعمــال و پــی آمــد، تهدیــدات را بــه ســه نــوع 
ــد: ــیم کرده ان تقس

ــه  ــدات نیم ــی(، ۲( تهدی ــگ نظام ــخت )جن ــدات س ۱( تهدی
ــب  ــی، بم ــدات الکترومغناطیس ــتی، تهدی ــد زیس ــخت )تهدی س
ــدات فرهنگــی،  ــرم )تهدی ــدات ن ــی و...(، ۳( تهدی ــای گرافیت  ه

ــانه ای و...( ــادی، رس ــی، اقتص ــی، اجتماع سیاس
تهدیــد می توانــد ســخت باشــد تــا بــا اســتفاده از تــوان فیزیکــی 
)لشکرکشــی، اشــغال خــاک و زمیــن و نابــودی و کشــتن 
ــز اقتصــادی( اجــرا شــود  ــا و مراک ــی زیربناه انســان ها و ویران
ــون  ــی همچ ــای غیرنظام ــر روش ه ــه ب ــا تکی ــد ب ــا می توان و ی
اقدامــات سیاســی، روانــی، رســانه ای، اقتصــادی، اجتماعــی و در 
مفهــوم کان، یعنــی فرهنگــی بــا بهره گیــری قــدرت نــرم بــرای 

تأثیرگــذاری بــر دشــمن انجــام گیــرد.
ــه مجموعــه وســیعی از نظریه هــا،  ــوان ب ــرم را می ت تهدیــدات ن
ــوان  ــو به عن ــمن، از یک س ــن دش ــاخص های تبیی ــا و ش مؤلفه ه
زمینه هــای ایجــاد و بسترســازی بــرای انــواع اقدامــات و 
فعالیت هــای وســیع فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و 
از ســوی دیگــر اقدامــات و فعالیت هــای متعــدد درصحنه هــای 
ــکار،  ــر اراده، اف ــذاری ب ــرای تأثیرگ ــدف، ب ــور ه ــف کش مختل
احساســات و اعتقــادات مخاطبیــن عنــوان نمــود. یــا در نگاهــی 

ــن و  ــا ذه ــرم دشــمن ب ــدات ن ــت در تهدی ــوان گف ــر می ت دیگ
ــا و  ــخیر قلب ه ــعی در تس ــروکار دارد و س ــب س ــب مخاط قل
ــدات،  ــی تهدی ــی در گونه شناس ــن دارد. از طرف ــان مخاطبی اذه
بــر اســاس منبــع و محــل وقــوع، تهدیــدات عبارتنــد از: الــف( 

تهدیــدات خارجــی ب( تهدیــدات داخلــی
در بســیاری از مــوارد منشــأ تهدیــدات داخلــی، از خارج نشــأت 
گرفتــه اســت و به عکــس، گاهــی اوقــات مســائل و مشــکات 
ــب  ــور رقی ــا کش ــمنان و ی ــا دش ــوند ت ــث می ش ــی باع داخل
تحریــک شــده، امنیــت آن کشــور را بــه مخاطــره اندازنــد. لــذا 
ــی را از  ــی و خارج ــدات داخل ــوان تهدی ــه نمی ت ــه  هیچ وج ب

ــًا جــدا دانســت. یکدیگــر کام
تهدیــدات بــر اســاس بعــد و موضــوع، شــامل تهدیــدات 
سیاســی، نظامــی، اقتصــادی، فرهنگــی، زیســت محیطــی و 
ــرزی،  ــاوزات م ــل تج ــی: مث ــه: )۱( نظام ــند ک ــه می باش فناوران
بمبــاران مراکــز خرابــکاری، )۲( سیاســی مثــل دخالــت و نفــوذ 
ــوخ  ــل رس ــی مث ــی و فرهنگ ــور، )۳( اجتماع ــت کش در سیاس

ــه. ــگ بیگان فرهن
ــد  ــرات عبارتن ــدات و مخاط ــر تهدی ــی دیگ ــیم بندی کل در تقس

از:
ــه و ...  ــل ســیل، زلزل - طبیعــی: شــامل حــوادث طبیعــی از قبی

می باشــد.
- غیرطبیعــی: بــه مخاطــرات انسان ســاخت تصادفــی و عمــدی 

ــردد. ــیم می گ تقس
بیوتروریســم  قبیــل  از  عمــدی  انسان ســاخت  مخاطــرات 
)شــیمیایی، میکروبــی(، جنــگ، شــورش و... می باشــد. در 
مــورد مخاطــرات انسان ســاخت تصادفــی، مــواردی مثــل 
ــت و... را  ــط زیس ــی محی ــاختمان، آلودگ ــزش س ــار، ری انفج

می تــوان نــام بــرد. 
تهدیدات تأسیسات شهری

شــهرها از نــگاه مختلــف و بــر اســاس عوامــل متفاوتــی، 
همــواره در صــدر تهدیــدات قــرار دارنــد و تأسیســات شــهری 
تأثیرگذارتریــن و مشــخص ترین اهــداف در یــک شــهر هســتند

الف( از نگاه تهدیدات انسان ساخت
جنگ هــا  اجمالــی  بررســی  از  حاصــل  تجــارب  نظــر  از 
ــر  ــای اخی ــدس و جنگ ه ــاع مق ــته دف ــای دوران گذش )جنگ ه
در کشــورهای همســایه و ســایر نقــاط دنیــا(، نظریه هــای 
جدیــد نظامــی )کــه بــا تغییــرات اساســی بــا گذشــته در گوشــه 
ــل  ــای نس ــخصات جنگ ه ــرد(. مش ــام می گی ــا انج ــار دنی و کن
جدیــد )تأکیــد بــر جنــگ نــرم، بکارگیــری موضعــی و مقطعــی 
ــر شــبکه  ــه ب جنــگ ســخت، جنــگ الکترونیــک پیشــرفته، تکی
گســترده و ســامانه های پیشــرفته و هوشــمند، گســترش عرصــه 

جنــگ بــه فضــای انهــدام زیرســاخت های ملــی و مراکــز 
ــام  ــه تم ــرد ب ــه نب ــترش عرص ــم، گس ــاس و مه ــی، حس حیات
ســطوح جغرافیــای کشــور هــدف و طراحــی جنــگ برق آســا( 
ــه در صــدر  ــد ک ــده شــهرها، باعــث گردی و اســتعداد تعیین کنن
ــد و تأسیســات و مراکــز شــهری  ــرار گیرن ــدات نظامــی ق تهدی

ــا اســت. ــداف مشــخص آن ه اه
ب( از نگاه تهدیدات صنعتی )مشترک انسان و طبیعت(

شــهرها بــه دلیــل تجمــع گســترده، عرصــه وســیع جغرافیایــی، 
نیــروی انســانی، مرکزیــت تصمیم گیــری سیاســی، اداری و 
ــتیبانی  ــش پش ــراوان و نق ــات ف ــورداری از امکان ــی، برخ نظام
ــهرها  ــزون ش ــد روزاف ــا، رش ــت و اداره جنگ ه ــر در هدای مؤث
ــودرو(،  ــزی و خ ــا برنامه ری ــی )ب ــودی و افق ــترش عم و گس
تأسیســات و تجهیــزات گوناگــون تســخیر شــهرها توســط 
ــه و  ــهرها هم ــی ش ــل و حواش ــی داخ ــز صنعت ــین، مراک ماش
ــد و ســریع  ــدات کن همــه بســتر شــکل گیری و گســترش تهدی
ــه ای  ــاخته اند به گون ــم س ــت( را فراه ــان و طبیع ــب انس )ترکی
ــن  ــت مطمئ ــرایط زیس ــد ش ــهرها فاق ــی ش ــروزه بعض ــه ام ک

ــتند. هس
ــاک،  ــوا، آب  و خ ــی ه ــت، ۲. آلودگ ــط زیس ــب محی ۱. تخری
۳. آلودگــی صوتــی، 4. کاهــش مســتمر شــرایط زیســت، 
۵. آتش ســوزی های صنعتــی 6. نشــت نفــت، گاز و مــواد 

ــیمیایی ش
پ( از نگاه تهدیدات طبیعی

ــترده  ــه گس ــعت، عرص ــل وس ــه دلی ــی ب ــور طبیع ــهرها به ط ش
آســیب پذیری تهدیــدات طبیعــی هســتند بســیاری از شــهرهای 
ــادل  ــعه نامتع ــه شهرنشــینی، توس ــر رشــد بی روی ــر اث کشــور ب
افقــی و عمــودی شــهرها، توزیــع نامتــوازن تأسیســات و مراکــز 
خدمــات شــهری و کم توجهــی بــه مکان یابــی مناســب، عرصــه 
ــوادث  ــی و ح ــوانح طبیع ــل س ــیب پذیری را در مقاب ــیع آس وس
غیرمترقبــه همچــون ســیل، زلزلــه، طوفــان، آتش ســوزی، 
شکســتن ســد و... بــه وجــود آورده انــد کــه تهدیــدی جــدی در 
بــر هــم زنندگــی فضــای امــن زیســت اســت. دخالت هــای غیــر 
ــبکه  ــعه ش ــی، توس ــازهای غیراصول ــی در ساخت وس کارشناس
ــردن مســیر  ــن ب ــز، از بی ــبکه آب ری ــتکاری در ش ــی، دس ارتباط
ــطح  ــن در س ــر زمی ــه نفوذپذی ــردن الی ــن ب ــا، از بی رودخانه ه
ــه  ــا جاییک ــت، ت ــوده اس ــاد نم ــی را ایج ــرایط ناامن ــهرها ش ش
ــد تحــوالت هیدرولوژیکــی  ــی مانن ــانحه طبیع ــن س کوچک تری
ــکل آفرین در  ــیابی مش ــه س ــل ب ــریع را تبدی ــای س و بارش ه
ــار باعــث توقــف فعالیت هــا  ســطح معابــر می نمایــد کــه هــر ب

ــوند. ــراوان می ش ــارات ف ــردد و خس ــال در ت و اخ
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مهم ترین اخبار و رویدادها مهم ترین اخبار و رویدادها

 آسیب پذیری
WordPress احتمال وقوع حمالت فریب سایبری موسوم به فیشینگ در سایت های مبتنی بر

طراحــی  منظــور  بــه  کــه  اســت  افزونــه ای    WP HTML Mail
ــی  ــای سفارش ــی پیام ه ــور کل ــه ط ــا و ب ــی، اعان ه ــای سفارش ایمیل ه
بــکار بــرده می شــود کــه در بســترهای آنایــن بــرای مخاطبــان موجــود 
 WooCommerce ــا ــه ب ــن افزون ــود، ای ــال می ش ــاس ارس ــرم تم در ف
Ninja Forms و BuddyPress نیــز ســازگار اســت. بــا وجــود اینکــه 
ــاد نیســت  ــد زی ــه اســتفاده می کنن تعــداد ســایت هایی کــه از ایــن افزون
ــود  ــث می ش ــه باع ــد ک ــادی دارن ــان زی ــا مخاطب ــی بســیاری از آن ه ول
ایــن ضعــف امنیتــی تعــداد قابل توجهــی از کاربــران اینترنــت را هــدف 
قــرار دهــد. بــر اســاس گزارشــی از گــروه تحقیقاتــی وردفنــس، 
یــک مهاجــم بــدون احــراز هویــت می توانــد از ضعــف امنیتــی 
بــه شناســه CVE-۲0۲۲-0۲۱۸ سوءاســتفاده کــرده و بــا تغییــر 
ــرار  ــود را در آن ق ــر خ ــورد نظ ــای م ــل، داده ه ــوی ایمی الگ
ــن  ــی از همی ــا بهره جوی ــد ب ــن می توان ــم همچنی ــد. مهاج ده
ــه در  ــی ک ــه کاربران ــینگ را ب ــای فیش ــیب پذیری، ایمیل ه آس
ســایت های آلــوده شــده ثبت نــام کرده انــد، ارســال کنــد. 
اشــکال اصلــی در ثبــت دو مســیر از توابــع REST-API اســت 

ــل،  ــب ایمی ــات قال ــی تنظیم ــانی و بازیاب ــرای به روزرس ــه ب ک
ــدازه  ــه  ان ــع API ب ــی تواب ــاط پایان ــن نق ــود؛ ای ــتفاده می ش اس
ــوند،  ــت نمی ش ــاز محافظ ــی غیرمج ــه دسترس ــبت ب ــی نس کاف
ــع  ــن تواب ــد ای ــز می توانن ــران غیرمجــاز نی ــی کارب ــن حت بنابرای
را فراخوانــی و اجــرا کننــد. مهاجــم همچنیــن می توانــد عــاوه 
بــر حمــات فیشــینگ، کــد JavaScript مخــرب را بــه قالــب 
ــر  ــه مدی ــی ک ــر زمان ــن صــورت ه ــد. در ای ــق کن ــل تزری ایمی
ســایت بــه ویرایشــگر HTML ایمیــل دسترســی پیــدا می کنــد، 
ــوه  ــور بالق ــه ط ــوع ب ــن موض ــود. ای ــرا می ش ــرب اج ــد مخ ک
هدایــت  جدیــد،   Admin حســاب های  افــزودن  می توانــد 
بازدیدکننــدگان ســایت بــه ســایت های فیشــینگ، تزریــق 
درب هــای پشــتی بــه فایل هــای قالــب و حتــی تصاحــب کامــل 
ــود در  ــه می ش ــد. توصی ــهیل کن ــم تس ــرای مهاج ــایت را ب س
 WP HTML ــه ــزار WordPress و افزون ــت، نرم اف ــرع وق اس

ــد. ــانی کنن ــا به روزرس ــخه آن ه ــن نس ــا آخری Mail را ب

Windows هشدار در خصوص ضعف امنیتی روز - صفر در 
ایــن ضعــف امنیتــی از نــوع »افزایــش ســطح دسترســی« بــوده 
ــر  ــازات کارب ــه امتی ــتیابی ب ــه دس ــر ب ــتفاده از آن منج و سوءاس
ــی نســخ  ــی در تمام ــاال به صــورت محل ــا ســطح دسترســی ب ب
Windows از جملــه Windows ۱۱ ،Windows ۱0 و ۲0۲۲ 
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــی ب ــه عبارت ــود. ب Windows Server می ش
ــد  ــدود، می توانن ــی مح ــان دارای دسترس ــیب پذیری، مهاجم آس
ــطح  ــازات و س ــده، امتی ــک ش ــتگاه ه ــک دس ــی در ی به راحت
آلودگــی را در شــبکه  افزایــش داده و  دسترســی خــود را 
توســعه دهنــد. شــرکت مایکروســافت یــک آســیب پذیری 
 Windows Installer Elevation of Privilege« نــوع  از 
ــرف  ــه CVE-۲0۲۱-4۱۳۷۹ برط ــا شناس Vulnerability« را ب
ــه  ــی اصاحی ــس از بررس ــی پ ــان امنیت ــی از محقق ــرد. یک ک
ــیب پذیری،  ــه آس ــن وصل ــافت و ای ــر مایکروس ــی نوامب امنیت
ــد دیگــری را شناســایی  ــد و قدرتمن ــی جدی یــک ضعــف امنیت
کــرده کــه منجــر بــه افزایــش ســطح دسترســی شــده و از نــوع 

ــود.  ــی می ش ــر« تلق »روز صف
 – Proof-of-Concept( ــر ــه اثبات گ ــک نمون ــق ی ــن محق ای
به اختصــار PoC( نیــز از آن ضعــف امنیتــی »روز - صفــر« 

ــت  ــه تح ــت ک ــرده اس ــر ک ــر منتش ــه آدرس زی در GitHub ب
ــی SYSTEM را  ــطح دسترس ــه س ــتیابی ب ــی دس ــرایط خاص ش
ــخ  ــه نس ــه هم ــح داده ک ــن توضی ــد. وی همچنی ــم می کن فراه
 Windows Server و   Windows  ۱۱ جملــه  از   Windows

ــوند. ــر می ش ــی متأث ــف امنیت ــن ضع ۲0۲۲ از ای
محققــان، ایــن ضعــف امنیتی را بــا بکارگیــری نمونــه اثبات گری 
کــه ایــن محقــق ارائــه داده، بــر روی یــک سیســتم عامل کامــًا 
ــرض  ــا در ع ــان تنه ــد. آن ــش کرده ان ــانی شــده، آزمای به روزرس
ــا  ــری »Standard« ب ــه، از طریــق یــک حســاب کارب ــد ثانی چن
ــا  ــان ب ــه بازکــردن خــط فرم ــق ب ــن، موف ســطح دسترســی پایی
ــن  ــازات SYSTEM باالتری ــده اند. امتی ــازات SYSTEM ش امتی
حــق دسترســی بــرای کاربــران Windows اســت کــه انجــام هــر 

ــازد. ــن می س ــتم عامل را ممک ــن سیس ــک از فرامی ی
 Group Policy اگرچــه می تــوان از طریــق اعمــال و پیکربنــدی
 »Standard« کاربــران  توســط   MSI فایل هــای  نصــب  از 
جلوگیــری کــرد، ضعــف امنیتــی »روز - صفــر« جدیــد همچنــان 
ــد و به هرحــال کار خواهــد کــرد. ایــن پیکربنــدی را دور می زن

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

بــرای  را  به روزرســانی  آخریــن  مایکروســافت،  شــرکت 
ایــن  سیســتم  عامل هــای  و  نرم افزارهــا   آســیب پذیری های 
شــرکت منتشــر کــرده اســت. مرکــز پاســخگویی امنیتــی 
ــی  ــیب پذیری های امنیت ــای آس ــام گزارش ه ــافت تم مایکروس
ــی  ــافت را بررس ــات مایکروس ــوالت و خدم ــر محص ــر ب مؤث
می کنــد و اطاعــات را بــه عنــوان بخشــی از تاش هــای 
ــی و کمــک  ــرات امنیت ــت خط ــه مدیری ــرای کمــک ب ــداوم ب م
بــه حفاظــت از سیســتم های کاربــران فراهــم می نمایــد.   در 
ــه ۲0۲۲ مایکروســافت  ــه امنیتــی سه شــنبه هشــتم فوری اصاحی
یــک آســیب پذیری روز صفــرم و در مجمــوع 4۸ آســیب پذیری 
را برطــرف کــرده اســت. تمامــی 4۸ نقــص در ایــن مــاه دارای 

درجــه حساســیت مهــم طبقه بنــدی شــده اند.
این 4۸ نقص شامل آسیب پذیری های زیر بوده اند:

Elevation of Privilege ۱6 مورد    
Security Feature Bypass ۳ مورد    

Remote Code Execution ۱6 مورد    
Information Disclosure ۵ مورد    

Denial of Service ۵ مورد    
Spoofing ۳ مورد    

اطاعــات مربــوط بــه آســیب پذیری  روز صفــرم گــزارش شــده 
در ایــن اصاحیــه امنیتــی به صــورت زیــر اســت:

 CVE-۲0۲۲-۲۱۹۸۹
Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability  
طبــق گــزارش مایکروســافت، در ایــن مــاه از هیچ آســیب پذیری 
ــرداری نشــده  روز صفــری در حمــات به صــورت فعــال بهره ب

 . ست ا
در نهایــت مایکروســافت اکیــداً توصیــه بــه به روزرســانی 

ــت. ــته اس ــر داش ــت تأثی ــوالت تح ــوری در محص ف
موزیــا بــرای رفــع تعــدادی  آســیب پذیری در مرورگــر 
ــن  ــود. ای ــر نم ــی منتش ــانی امنیت ــود،  به روزرس ــِس خ  فایرفاک
ــک  ــوده و ی ــط ب ــاال و متوس ــدت ب ــیب پذیری ها دارای ش آس
ــا  ــیب پذیری ه ــن آس ــی از ای ــرداری از برخ ــا بهره ب ــم ب مهاج
می توانــد کنتــرل سیســتم آســیب پذیر را در دســت بگیــرد.
 Firefox ESR ۹۱.6 و Firefox ۹۷ ــل از ــخه های قب ــام نس تم

ــد. ــرار دارن ــور ق ــیب پذیری های مذک ــر آس ــت تأثی تح

ــریع تر  ــه س ــر چ ــود، ه ــه می ش ــران توصی ــران و مدی ــه کارب ب
ــا  ــخه  Firefox ۹۷   و ی ــه نس ــود را ب ــس خ ــر فایرفاک مرورگ

نماینــد. Firefox ESR به روزرســانی   ۹۱.6
ــی  ــود وصله های ــانی خ ــن بروزرس ــی در آخری ــرکت ادوب ش
ــی  ــک  آســیب پذیری امنیت ــه شــامل ی ــرده اســت ک را منتشــر ک
بحرانــی اســت کــه بــر محصــوالت Commerce و محصــوالت 
اوپــن ســورس Magento تأثیــر می گــذارد و بــه طــور عمومــی 
ــی  ــن آســیب پذیری امنیت ــرد. ای ــرار می گی ــرداری ق ــورد بهره ب م
ــیب پذیری  ــدت آس ــه CVE-۲0۲۲-۲40۸6، دارای ش ــا شناس ب
۹.۸ از ۱0 می باشــد و یــک نقــص اعتبارســنجی نامناســب 
ــد  ــرای ک ــه اج ــتیابی ب ــرای دس ــد ب ــه می توان ــت ک ورودی اس
ــص  ــک نق ــورد ی ــن م ــرد. ای ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس دلخــواه م
پیــش فــرض معتبــر اســت بــه ایــن معنــی کــه می توانــد بــدون 
ــرد.  ــرار گی ــورد سوءاســتفاده ق ــر م ــه اعتبارســنجی کارب ــاز ب نی
امــا شــرکت معقتــد اســت کــه ایــن آســیب پذیری تنهــا توســط 

ــرداری اســت. ــل بهره ب ــر قاب ــازات مدی ــا امتی مهاجمــی ب
آن  از  قبــل  نســخه های  و   p۱-۲.4.۳ نســخه  نقــص،  ایــن 
همچنیــن نســخه p۲-۲.۳.۷ و نســخه های قبــل از آن مربــوط بــه 
 Magento Open Sourceو Adobe Commerce محصــوالت
ــد. Adobe Commerce ۲.۳.۳ و  ــرار می ده ــر ق ــت تأثی را تح

ــتند. ــیب پذیر نیس ــل از آن آس ــخه های قب نس
 - Sansec ــرکت ــه ش ــد ک ــت آم ــی بدس ــا زمان ــن یافته ه ای
ــارت  ــزار تج ــیب پذیری  و بداف ــده آس ــایی کنن ــرکت شناس ش
ــا  ــه Magecart را افش ــک حمل ــته ی ــه گذش ــک- هفت الکترونی
 Magento کــرد کــه ۵00 ســایت در حــال اجرا بــر روی پلتفــرم
۱ را تحــت تأثیــر قــرار داد. در ایــن حملــه یــک اســکیمر کارت 
اعتبــاری بــرای دریافــت اطاعــات حســاس پرداخــت طراحــی 

شــده بــود.
ــای  ــی بروزرســانی و وصله ه ــه شــرکت ادوب ــه می شــود ک گفت
ــوز  ــا هن ــرده اســت ام ــف ک ــرای Magento ۱ متوق خــود را ب
هــم بســیاری از پلتفرم هــای تجــارت الکترونیــک بــه آن متکــی 
 Magento ــخه های ــود نس ــه می ش ــن رو توصی ــتند. از ای هس
ــه طــور مرتــب از وصله هــای خارجــی بروزرســانی کنیــد. را ب
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شماره 65/ یهمن ماه 1400

ماهنامه اداره کل پدافند غیر عامل
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شماره 65/ بهمن ماه 1400

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

ــت  ــل و مدیری ــد غیرعام ــاخص های پدافن ــاب ش کت
ــا  ــته حامدرض ــازی نوش ــای راهس ــران در پروژه ه بح
ــه شــما نشــان می دهــد  ــدری و احســان کاشــی، ب حی
ــی چــه  ــل و ارتباطات ــل و نق ــه زیرســاخت های حم ک
ــی و  ــای طبیع ــگیری از بحران ه ــی در پیش ــش مهم نق
غیرطبیعــی دارنــد و بــرای جلوگیــری از آســیب پذیری 

آن هــا چــه کارهایــی را بایــد انجــام داد.
کلمــه  زیرســاخت در قــرن نوزدهم ریشــه داشــته اســت 
ــه تأسیســات  ــرن بیســتم از آن جهــت اشــاره ب و در ق
نظامــی اســتفاده می کردنــد. امــا کــم کــم بهره گیــری از 
ــی  ــران، علم ــت بح ــد. مدیری ــترده تر ش ــن واژه گس ای
ــل  ــه و تحلی ــه وســیله تجزی ــه ب محســوب می شــود ک
ــزاری  ــردن اب ــدا ک ــال پی ــه دنب ــین، ب ــای پیش بحران ه

ــک آن  ــه کم ــه ب ــت ک اس
بتــوان از وقــوع اتفاقــات 
ــری کــرد و  ســنگین جلوگی
ــا  ــا آن ه ــه ب ــرای مقابل ــا ب ی
آمادگــی الزم را پیــدا نمــود. 
ــه  ــت ک ــت اس ــی وق خیل
ــترده  ــاد گس ــه ابع ــه ب توج
بــه  غیرعامــل  پدافنــد 
صــورت جــدی در کشــور 
می شــود.  احســاس 
عامــل  غیــر  پدافنــد 
فعالیت هــای  مجموعــه 
اســت  غیرمســلحانه ای 
ــن  ــاال رفت ــه ب ــر ب ــه منج ک
پایــداری  بازدارندگــی، 

عملکردهــای ضــروری، کــم شــدن آســیب پذیری، 
ــران  ــت بح ــازی مدیری ــی، ساده س ــداوم مل ــش ت افزای
در مقابــل اقدامــات و تهدیــدات دشــمن خواهــد شــد. 
ــی از  ــی یک ــاخت های ارتباطات ــل و زیرس ــل و نق حم
پنــج حلقــه مهــم یــک کشــور بــه شــمار می آیــد کــه 
ــردد. ــج می گ ــز فل ــور نی ــود کل کش ــود ش ــر ناب اگ
حساســیت شــدید اقتصــادی - اجتماعــی زیرســاخت ها 
بــر روی جامعــه در رویارویــی بــا مشــکات مختلــف 
دولــت  تــا  شــده  منجــر  غیرطبیعــی  و  طبیعــی 
تــا  کنــد  ملــزم  را  زیرســاخت ها  از  بهره بــرداران 
ــا را  ــواع بحران ه ــا ان ــرای مواجــه ب ــی ب ــه  ای قبل برنام
تدویــن نماینــد و منفعانــه عمــل نکننــد. همانطــور کــه 
ــوان یکــی  ــه عن ــد زیرســاخت حمــل و نقــل ب می دانی
از عوامــل مهــم و حیاتــی 
زمان هــای  در  جامعــه 
مختلــف یعنــی شــرایط 
بهره بــرداری،  عــادی 
زمــان بحــران و یــا بعــد از 
ــف  ــای مختل آن، فعالیت ه
و  اجتماعــی  اقتصــادی، 
ــد. ــا می کن ــی را ایف سیاس
ایــن کتــاب بــرای افــرادی 
حوزه هــای  در  کــه 
و  ســاز  و  ســاخت 
راهســازی فعالیــت دارنــد، 
می شــود.  پیشــنهاد 

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

معرفی کتاب


