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شماره 67/ فروردین ماه 1401
ماهنامه اداره کل پدافند غیرعامل

در این شامره می خوانید:

مالحظات پدافند غیرعامل در سدها

الزامات شهرسازی و باغشهر با رویکرد پدافند غیرعامل

استاندار آذربایجان شرقی: 
ــانی  ــط کس ــت و فق ــی اس ــگاه ها الزام ــدارس و دانش ــور در م حض
ــد در کالس حاضــر شــوند ــاری هســتند نبای ــم بیم ــه دارای عالی ک

جلســه قــرارگاه پدافنــد زیســتی اســتان بــا حضــور معــاون سیاســی، 
امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری و مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل برگــزار 

شد

آسیب پذیری
apache آسیب پذیری در وب رسور

Drupal و Contao آسیب پذیری در سیستم مدیریت محتوا

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

ماهنامه دیجیتالی
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ــایی  ــه بازگش ــاره ب ــا اش ــه ب ــن جلس ــّرم در ای ــن خ عابدی
ــران و مســئوالن  ــار داشــت: مدی ــدارس و دانشــگاه ها، اظه م
مراکــز آمــوزش عالــی و مــدارس بایــد نســبت بــه وضعیــت 
ــرایط  ــک و ش ــتفاده از ماس ــا، اس ــب کالس ه ــه مناس تهوی
بهداشــتی خوابگاه هــا توجــه جــدی داشــته باشــند. جــزو 10 
ــدارس  ــی در م ــزان تعطیل ــن می ــه باالتری کشــوری هســتیم ک
و دانشــگاه ها را در دوران کرونــا داشــته ایم و ایــن امــر 
خســارت های زیــادی را بــه وضعیــت آموزشــی کشــور 
وارد کــرده اســت کــه بایــد تــالش کنیــم بیــش از ایــن افــت 
ــق  ــت تزری ــیار جه ــای س ــیم. گروه ه ــته باش ــی نداش آموزش
واکســن در دانشــگاه ها و مــدارس اســتان و همچنیــن در بیــن 
ــه  ــه دسترســی ب ــر و اقشــاری ک ــرض خط ــای در مع گروه ه

ــد. ــد حضــور یابن ــیون ندارن ــز واکسیناس مراک
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه ضــرورت افزایــش تزریق واکســن 
بــه خصــوص دوز ســوم آن، ادامــه داد: تزریــق واکســن تأثیــر 
ــه  ــال ب ــر و ابت ــرگ و می ــش م ــزان کاه ــی در می ــیار باالی بس
بیمــاری دارد. طبــق آمــار، 51 درصــد ســفرهای نــوروزی در 
ــز نســبت  ــه ســال گذشــته و 20 درصــد نی کشــور نســبت ب
ــر  ــه تأثی ــته ک ــش داش ــا افزای ــیوع کرون ــل ش ــال ماقب ــه س ب
ــی  ــه بیمــاری در روزهــای آت ــال ب ــد ابت ــن ســفرها در رون ای

ــال  ــوروزی امس ــفرهای ن ــد داد. در س ــان خواه ــود را نش خ
بــا هماهنگــی و همــکاری و تــالش همــه دســتگاه های 
ــزان تصادفــات در اســتان  خدمت رســان و مســئول اســتان می
ــش  ــد کاه ــا 47 درص ــزان فوتی ه ــد و می ــدود 40 درص ح

ــه اســت. یافت
ــا  ــز ب ــتانداری نی ــی اس ــی و اجتماع ــی، امنیت ــاون سیاس مع
اشــاره بــه ضــرورت ثبت نــام اصنــاف در ســامانه ایــران مــن، 
گفــت: بیــش از 150 هــزار صنــف در اســتان فعــال اســت کــه 
حــدود 3 درصــد از آن هــا در ایــن ســامانه ثبت نــام کرده انــد. 
ضــروری اســت ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت و اتــاق 
ــام در ســامانه  ــرای ثبت ن ــه توجیــه افــراد ب اصنــاف نســبت ب
ایــران مــن بیــش از پیــش تــالش کننــد. صــدور بلیــط بــرای 
ــی و  ــی، ریل ــق هوای ــفر از طری ــد س ــه قص ــانی ک ــام کس تم
ــه قصــد حضــور در  ــانی ک ــن کس ــد و همچنی ــاده ای دارن ج
ــد  ــد بای ــری دارن ــی و هن ــای فرهنگ ــرت ها و برنامه ه کنس

بعــد از اســتعالم از ســامانه ایــران مــن صــورت گیــرد.
محمــدی همچنیــن بــا اشــاره بــه کمبــود ســرویس مــدارس 
و دانشــگاه ها از شــهرداری خواســت در ایــن خصــوص 
ــه  ــت ارائ ــدارس و دانشــگاه ها جه ــا م ــرده و ب مســاعدت ک

ــد.  ــکاری کنن ســرویس هم
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اخبار اداره کل پدافند غیرعامل

بررسی عملکرد کمیته های ستاد مقابله با کرونا  و 
مدیریت هوشمند کرونا در بستر سامانه ایران من

جلسه قرارگاه پدافند 
زیستی استان 

ــان  ــتاندار آذربایج ــی اس ــی و اجتماع ــی، امنیت ــاون سیاس  مع
ــه اهمیــت روزافــزون موضــوع آلودگــی  ــا اشــاره ب شــرقی ب
ــئول  ــتگاه های مس ــرد: دس ــد ک ــتان، تأکی ــای اس رودخانه ه
بایــد بــا درک حساســیت و اهمیــت موضــوع، اقدامــات الزم 
را بــا هماهنگــی یکدیگــر انجــام داده و نســبت بــه رفــع هــر 

ــد. ــدام کنن ــه اق ــن زمین ــه تناقــض و مــوازی کاری در ای گون
متولــی  را  اداره کل حفاظــت محیــط زیســت  محمــدی 
اصلــی مســأله آلودگــی رودخانه هــای اســتان دانســت و 
خواســتار هماهنگــی و تعامــل دســتگاه های ذیربــط از جملــه 
ــاورزی  ــاد کش ــه ای، جه ــکی، آب منطق ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــدی  ــن جمع بن ــد، همچنی ــن اداره کل ش ــا ای ــکی ب و دامپزش
ــط  ــتگاه های ذیرب ــط دس ــرد توس ــات و عملک ــه اقدام و ارائ

ــدات و  ــاذ تمهی ــت اتخ ــت جه ــط زیس ــه اداره کل محی را ب
ــرار داد. ــد ق ــورد تأکی ــی الزم م ــی و فرامل ــای مل پیگیری ه
وی بــا یــادآوری لــزوم اســتمرار تحقیــق و اقــدام در خصوص 
آلودگــی رودخانه ارس توســط کارخانجات کشــور ارمنســتان، 
گفــت: کلیــه دســتگاه های اجرایــی و نظارتــی بایــد تهدیــدات 
حوزه هــای مختلــف زیســتی از جملــه انســان، دام و طیــور را 
مــورد رصــد و پایــش قــرار داده و ضمــن ایجــاد آمادگــی الزم 
در برابــر تهدیــدات احتمالــی، هرگونــه تهدیــد بالقــوه را بــه 
همــراه تمهیــدات مقابلــه ای الزم بــه قــرارگاه زیســتی جهــت 

اتخــاذ تصمیمــات مــورد نیــاز گــزارش کننــد.
ــاد  ــی مف ــریح برخ ــه تش ــز ب ــل نی ــد غیرعام ــرکل پدافن مدی
ــه  ــد زیســتی کشــور از جمل ــی پدافن ــع عملیات ــه جام نظام نام
تأکیــد بــر دیده بانــی زیســتی، تشــخیص و ردیابــی، فرهنــگ 
ــی،  ــی و تخصص ــوزش عموم ــانی، آم ــالع رس ــازی و اط س
پاســخ ســریع، امــداد و نجــات و نهایتــًا مصون ســازی و 
ــی در  ــاء آمادگ ــتی و ارتق ــاخت های زیس ــازی زیرس ایمن س

ــتان پرداخــت. ــی زیســتی اس ــدات احتمال ــر تهدی براب
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ــتانی  ــتاد اس ــل س ــای ذی ــرد کمیته ه ــی عملک ــه بررس  جلس
مدیریــت مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا و همچنیــن راهــکار هــای 
الزم در خصــوص ثبــت نــام اصنــاف در »ســامانه ایــران مــن« 
ــتاندار  ــی اس ــی و اجتماع ــاون سیاســی، امنیت ــه ریاســت مع ب

آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد.
در ایــن جلســه مســئوالن ســامانه »ایــران مــن« و کمیته هــای 
ــن«  ــران م ــامانه »ای ــرد س ــی از عملک ــتانی گزارش ــتاد اس س
ــوب  ــرد مطل ــع عملک ــه و از موان ــور ارائ ــای مذک و کمیته ه
ســامانه بــه اشــکاالت زیرســاختی، بــه روز نبــودن اطالعــات 
ثبــت شــده در اســتان، عــدم اقنــاع و اطــالع رســانی عمومــی 

ــد. اشــاره کردن
تــراب محمــدی، معــاون اســتاندار و جانشــین ســتاد اســتانی 
ــه گــزارش  ــا اشــاره ب ــا ب ــا بیمــاری کرون ــه ب مدیریــت مقابل
ارائــه شــده، اقدامــات انجــام گرفتــه در زمینــه ســامانه ایــران 
ــت  ــری جــدی ثب ــی دانســت و پیگی ــف و ناکاف ــن را ضعی م
ــام صنــوف در ایــن ســامانه را خواســتار شــد. در صــورت  ن
ــه  ــا، جامع ــت هوشــمند کرون ــوب طــرح مدیری اجــرای مطل
ضمــن همزیســتی بــا بیمــاری کرونــا بــا کمتریــن آســیب بــه 

رونــد طبیعــی خــود ادامــه خواهــد داد.

ــه  ــا و باالخــص کمیت ــئولیت کمیته ه ــن مس ــدی همچنی محم
ــی  ــکار عموم ــاع اف ــی را در اقن ــو روان ــانی و ج ــالع رس اط
ــتانی  ــتاد اس ــای س ــرد و فعال ســازی کمیته ه ــداد ک ــم قلم مه

ــه را خواســتار شــد. ــر اســاس شــرح وظایــف محول ب
ــت  ــود در ثب ــات موج ــع ابهام ــزوم رف ــه ل ــاره ب ــا اش وی ب
ــام صنــوف در ســامانه ایــران مــن، تــالش جــدی و نقــش  ن
دســتگاه های ذی ربــط نظیــر اتــاق اصنــاف و شــهرداری ها را 
در ایــن امــر مهم مــورد تأکیــد قــرار داد و در انتهــا از اقدامات 
کمیتــه بســیج مردمــی در تأمیــن و توزیــع کمک هــای مؤمنانــه 
در بیــن خانواده هــای کــم برخــوردار و آســیب پذیــر ناشــی 

از بیمــاری کرونــا تشــکر کــرد.

استاندار آذربایجان رشقی بر پایش وضعیت سالمت دانش آموزان و دانشجویان در دانشگاه ها و 	 

مدارس تأکید کرد و گفت: حضور در مدارس و دانشگاه ها الزامی است و فقط کسانی که دارای عالیم 

بیامری هستند نباید در کالس حارض شوند. 
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مقدمه
بــا توجــه بــه افزایــش تهدیــدات دشــمن در جوامــع مختلــف، 
لــزوم رعایــت تمهیداتــی در راســتای حفــظ پایــداری و قابلیــت 
ســرویس دهی در شــهرها به وضــوح قابــل  درک می باشــد. 
ــالل در  ــاد اخت ــرای ایج ــمن ب ــداف دش ــتین اه ــه نخس از جمل
ــد و ایجــاد آســیب در  ــی کشــور، تهدی ــزرگ مدیریت ســطوح ب
ــا وارد  ــد. ب ــاس می باش ــی و حس ــت حیات ــز دارای اهمی مراک
شــدن آســیب بــه ایــن مراکــز، تــوان نظامــی و اقتصــادی کشــور 
ــر اســاس نظریــه مراکــز ثقــل  ــه کاهــش خواهــد رفــت. ب رو ب
ــد از  ــکا بع ــش آمری ــرای ارت ــردی واردن« ب ــه راهب ــج حلق »پن
ــرف  ــودی ط ــرای ناب ــردی ب ــه راهب ــج حلق ــام، پن ــگ ویتن جن
ــزی  ــه در طرح ری ــن وظیف ــه مهم تری ــده ک ــه معرفی ش مخاصم
یــک جنــگ، شناســایی مراکــز ثقــل کشــور بــرای تهاجــم اســت، 
کــه اگــر دقیــق شناســایی و مــورد هــدف قــرار گیــرد، کشــور 
ــت را  ــم شکس ــگ طع ــای جن ــن روزه ــم در اولی ــورد تهاج م
خواهــد چشــید. ازجملــه ایــن مراکــز حســاس، ســدها و مخازن 
آبــی می باشــند. ازجملــه شــریان های حیاتــی هــر کشــور، 
ــرب،  ــوان تأمین کننــده آب ش ســدها می باشــند. ســدها به عن

آب کشــاورزی و نیــز منبعــی بــرای تولیــد بــرق، امــروزه بســیار 
ــود و  ــازی، بهب ــم سدس ــداف مه ــتند. از اه ــت هس ــز اهمی حائ
ــت  ــای پایین دس ــاورزی زمین ه ــاری و کش ــبکه آبی ــعه ش توس
می باشــد. یکــی دیگــر از اهــداف عمــده سدســازی، اســتفاده از 
نیــروی برق آبــی اســت، اســتفاده از ایــن منبــع کــه ارزان تریــن 
ــاز  ــه نی ــا اســت بســته ب ــرژی در اغلــب کشــورهای دنی ــوع ان ن
و ویژگی هــای ســاختمانی، اهــداف متفاوتــی دارد. امــروزه 
ــر  ــک ام ــی، ی ــرژی برق آب ــد ان ــدف تولی ــا ه ــد ب ــداث س اح
ــی در حــال رشــد  ــوده و کشــورهای پیشــرفته و حت ــداول ب مت
نیــز کمــال اســتفاده را از ایــن پتانســیل می برنــد. بــا توجــه بــه 
ــه  ــدها و هزین ــاده س ــت فوق الع ــوق و اهمی ــه گانه ف ــوارد س م
هنگفتــی کــه صــرف ایجــاد آن هــا شــده اســت بایــد چنــان از 
ــرای  ــه اهــداف ســهل الوصولی ب ــه ب ــاع کــرد ک ــن مراکــز دف ای
دشــمن تبدیــل نشــوند. بــرای دفــاع تنهــا اســتفاده از تســلیحات 
نظامــی کافــی نیســت بلکــه دفــاع دیگــری نیــز مدنظــر اســت که 
ــد. ــروف می باش ــل مع ــد غیرعام ــا پدافن ــل ی ــاع غیرعام ــه دف ب

ــد  ــر پدافن ــدها از منظ ــاخت س ــه س ــت ک ــه داش ــد توج بای
غیرعامــل می توانــد یــک عمــل بازدارنــده و دفاعــی نیــز 

باشــد و حتــی ممکــن اســت نخســتین هــدف از ایجــاد ســدها، 
ــه  ــوان ب ــوارد می ت ــن م ــه ای ــند. ازجمل ــی باش ــای دفاع نیازه

ــود:  ــاره نم ــر اش ــداف زی اه
- فرصــت اســتفاده به عنــوان ســالح آبــی در مرزهــا: مکان یابــی 
ــی  ــالح آب ــوان س ــد به عن ــه از س ــد ک ــه ای باش ــدها به گون س

علیــه کشــور اســتفاده نگــردد.
ــور دشــمن در مرزهــا: در ســدهای مــرزی،  - عــدم امــکان مان
ــد انتخــاب شــود  ــی می توان ــه صورت ــی ب ــکان ســدهای برقاب م
کــه امــکان فــروش بــرق بــه کشــور همســایه و ایجــاد وابســتگی 

ــته باشــد. پایین دســتی وجــود داش
- تغییــرات کمتــر آب هــای ســطحی: از نظــر پدافنــد غیرعامــل 
ــی  ــان تلق ــت اطمین ــای ســطحی، در جه ــر آب ه ــرات کمت تغیی
ــمن  ــدید، دش ــرات ش ــوع تغیی ــورت وق ــرا در ص ــردد. زی می گ
ــه زدن و  ــه ضرب ــا ایــن تغییــرات نســبت ب ــد هم زمــان ب می توان

تخریــب ســد اقــدام نمایــد. 
- پیــچ  وخــم در مســیر رودخانــه: وجــود پیــچ  وخــم در مســیر 
ــی را  ــه  پشــت ســد، انفجــار ســد در بمباران هــای هوای رودخان
مشــکل می ســازد و در واقــع باعــث عــدم دسترســی بمب هــای 

ــن مســئله  ــه ســد می گــردد. ای ــه بدن ــا ب هواپیماهــای جنگنده ه
از دیــدگاه پدافنــد غیرعامــل نیــز مــورد تأکیــد اســت، چــرا کــه 
ــر  ــک ســد، عــالوه ب ــای مخــزن ی ــزش دیواره در صــورت لغ
ــد شــد  ــد مخــزن، امواجــی تشــکیل خواهن کاهــش حجــم مفی
ــر  ــد نزدیک ت ــی س ــه  اصل ــه بدن ــواج ب ــن ام ــه ای ــر چ ــه ه ک
می شــوند، ارتفــاع بیش تــری و در نتیجــه قــدرت تخریــب 
ــا  ــر برخــورد ب ــد و ممکــن اســت در اث ــدا می کنن ــری پی بیش ت
ســد یــا در ســدهای خاکــی بــا عبــور آب از تــاج ســد موجــب 

ــب آن شــوند. تخری
تأسیســات انــرژی بــا توجــه بــه نقــش اساســی کــه در اســتمرار 
ــه  ــداف اولی ــد از اه ــد، می توانن ــردم دارن ــره م ــی روزم زندگ
ــات  ــرای تأسیس ــل ب ــدات محتم ــد. تهدی ــی گردن ــمن تلق دش
ــه شــرح ذیــل دســته بندی نمــود: صنعــت انــرژی را می تــوان ب

ــالح های  ــواع س ــتفاده از ان ــا اس ــمن ب ــتقیم دش ــه مس 1- حمل
موشــکی،  حمــالت  هوایــی،  بمبــاران  ازجملــه  متعــارف 
توپخانــه ای و خمپــاره ای و خرابــکاری در خطــوط انتقــال 

تأسیســات و تجهیــزات الکتریکــی و الکترونیکــی و...
ــالح های  ــواع س ــتفاده از ان ــا اس ــمن ب ــتقیم دش ــه مس 2- حمل
غیرمتعــارف از قبیــل: شــیمیایی، میکروبــی، هســته ای، نوترونــی 
ــه خدمــات ناشــی از قطــع  ــا ایجــاد نقصــان در ارائ 3- قطــع ی
جریــان بــرق و آب بــه دلیــل از کارافتــادن ســامانه وزارت نیــرو 

ــی و ... ــا بمب هــای گرافیت ــه ب ــد حمل توســط دشــمن مانن
ــواد  ــازی م ــا رهاس ــاب و ی ــا پرت ــی حجــم مخــزن ب 4- آلودگ

ــده ــوده  کنن آل
5- قطــع ارتبــاط و عــدم امــکان اِعمــال مدیریــت و هماهنگــی 

ــی ــا ســایر تأسیســات و پشــتیبانی های فن ب
طراحــی و احــداث تأسیســات حیاتــی و حســاس به گونــه ای کــه 
ــاوم باشــد  ــت بمــب و موشــک مق ــل اصاب ــی در مقاب به طورکل
در خیلــی از مــوارد اصــوالً عملــی نبــوده و به صرفــه و صــالح 
نیــز نمی باشــد زیــرا هزینــه ایجــاد تأسیســات ایمنــی بــا چنیــن 
ــزات  ــه کل تجهی ــب بیــش از هزین ــد به مرات مشــخصاتی می توان
ــزای  ــه اج ــت ک ــورت اس ــوارد بدین ص ــر م ــذا در اکث ــد ل باش
ــب  ــی بم ــت احتمال ــه اصاب ــی ک ــتقل تأسیســات و تجهیزات مس
ــادن تجهیــزات و توقــف فعالیــت  ــا موشــک موجــب ازکارافت ی
بخشــی از مجموعــه گردیــده امــا خســارت جانبــی زیــادی بــه 
بــار نمــی آورد تنهــا در برابــر مــوج انفجــار و ترکــش بمــب یــا 
ــه  ــی از مجموع ــی بخش های ــوند ول ــت می ش ــک محافظ موش
ــتم  ــادن کل سیس ــب ازکارافت ــا موج ــدن آن ه ــه دی ــه صدم ک
ــا  ــردد، ب ــت می گ ــام فعالی ــبی در انج ــا نس ــل ی ــه کام و وقف

ــت بمــب ســاخته شــوند.  ــی اصاب مقاومــت کاف

مالحظات پدافند غیرعامل در سدها
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آمایــش  پراکندگــی و  اولیــه، رعایــت  مکان یابــی صحیــح 
دفاعــی و ســرزمینی، احتــراز از ســاخت و احــداث مجتمع هــای 
بــزرگ و حجیــم، مقاوم ســازی و ایجــاد ســازه های امــن، 
ازجملــه اقدامــات پیشــگیرانه ای اســت کــه می بایســت قبــل از 
ــزء  ــی ج ــای مل ــی و طرح ه ــز حیات ــاز مراک ــروع ساخت وس ش
ــرار  ــده ق ــای یادش ــزام آور طرح ه ــط ال ــر و ضواب جدایی ناپذی

ــرد. بگی
ــاد  ــر ایج ــی نظی ــل و هوای ــد غیرعام ــات پدافن ــی از اقدام بخش
پــرده پوششــی، اقدامــات درون ســازمانی به منظــور آمــاده 
ــاکنان  ــان و س ــت کارکن ــرک فعالی ــت ت ــط جه ــودن محی نم
ــتفاده  ــدها و اس ــاورت س ــتقر در مج ــکونی مس ــای مس واحده
ــاه و پناهــگاه اندکــی قبــل از وقــوع حمــالت هوایــی  از جان پن
ــد در  ــراد بای ــه اف ــن کلی ــرد و بنابرای ــورت می گی ــکی ص موش
حداقــل زمــان بــه نحــوی از وقــوع ایــن حمــالت مطلــع گردند. 
ــر در  ــالم  خط ــراری سیســتم اع ــدام برق ــن اق ــن مهم تری همچنی
نقــاط حیاتــی و حســاس بــا تشــکیل یــک مرکــز اعــالم  خطــر و 
گمــاردن یــک نفــر مســئول در هــر زمــان و اســتفاده از بلندگــو، 

ــرد. ــورت می پذی ــره ص ــر و غی ــر خط آژی
مانیتورینگ و مدیریت بحران

دو راهــکار بســیار توانمنــد مانیتورینــگ و مدیریــت بحــران در 
بســیاری از کشــورهای دنیــا ازجملــه ژاپــن بــا موفقیــت مــورد 
اســتفاده قرارگرفته انــد. ایــن دو روش هــم در زمــان پیــش 
ــر  ــردی و مؤث ــران، راهب ــان بح ــم در زم ــران و ه ــوع بح از وق
می باشــند. مانیتورینــگ بــه معنــای پایــش دقیــق شــرایط 
موجــود بــا اســتفاده از ابزارهــای دقیــق الکترونیکــی و مکانیکــی 
ــری  ــا به کارگی ــدها ب ــًا در س ــتم خصوص ــن سیس ــد. ای می باش
ــورت  ــب ص ــای مناس ــده در محل ه ــق نصب ش ــای دقی ابزاره
می گیــرد. مجهــز نمــودن نقــاط مهــم و حســاس ســدها و 
ــنجش،  ــامانه های س ــه س ــه این گون ــا ب ــراف آن ه ــای اط زمین ه
ــان  ــم در زم ــازه ها و ه ــن س ــادی ای ــرد ع ــان کارک ــم در زم ه
وقــوع بحران هــا امــکان دفــاع و حفاظــت هــر چــه بیشــتر و بهتر 
ــگ  ــی آورد. مانیتورین ــم م ــی را فراه ــازه های حیات ــوع س ــن ن ای
ــای الزم  ــام پیش بینی ه ــکان انج ــان، ام ــت اطمین ــن قابلی همچنی
و ســرعت تبــادل اطالعــات را افزایــش می دهــد کــه ایــن امــر 
ــت  ــراری از اهمی ــرایط اضط ــًا در ش ــرایط خصوص ــه ش در کلی

ــد.  ــوردار می باش ــزایی برخ بس
ــت  ــای پایین دس ــدات دارایی ه ــش تهدی ــای کاه راهکاره

سد
ــا، بندهــای  - زیســت محیطی  و کشــاورزی: ایجــاد ســیل بنده

انحرافــی
ــاد  ــی و ایج ــاختن، پیش بین ــاوم س ــی: مق ــات زیربنای - تأسیس

ــاال،  ــرض ب ــا ع ــر ب ــبکه معاب ــازی ش ــف، بهس ــیرهای مختل مس
ــی ــای انحراف ــا، بنده ــیل بنده ــاد س ایج

اطــراف  در  ســبز  فضــای  افزایــش  مســکونی:  مناطــق   -
ــداث در  ــری از اح ــنی، جلوگی ــوار ش ــاد دی ــاختمان ها و ایج س
ــای  ــا، بنده ــیل بنده ــاد س ــر، ایج ــتعد خط ــق مس ــم مناط حری

ــی انحراف
ــیرهای  ــی مس ــی: پیش بین ــز جمعیت ــانی و مراک ــروی انس - نی
ــزاری  ــن و برگ ــوزش، تمری ــانی، آم ــت امدادرس ــف جه مختل
ــتجو  ــراری، جس ــکان اضط ــه و اس ــوص تخلی ــور در خص مان
ــی در معــرض خطــر  ــز جمعیت ــال مراک ــداد و نجــات، انتق و ام
ــای  ــر تهدیده ــات در براب ــا مالحظ ــب ب ــن متناس ــاط ام ــه نق ب
انســانی، ایجــاد مســیرهای مختلــف فــرار جهــت تخلیــه 
ــتی و ...،  ــدات تروریس ــن تهدی ــر گرفت ــا در نظ ــراری ب اضط
تشــویق و حمایــت مســئوالن بــرای مشــارکت افــراد در کمیتــه 
ــازمان های  ــکل ها و س ــای تش ــری ظرفیت ه ــران و بکارگی بح
ــی لشــکری و کشــوری، نصــب  ــتگاه های اجرای ــاد، دس مردم نه
ــی،  ــز جمعیت ــانی در مراک ــداردهی و اطالع رس ــامانه های هش س
ــردم و  ــار م ــیب پذیر در اختی ــق آس ــه های مناط ــرار دادن نقش ق
ــا  دســتگاه های اجرایــی لشــکری و کشــوری، ایجــاد ســاختار ی
چــارت مدیریــت بحــران و طــرح اضطــراری )EAP( و تشــکیل 

گروه هــا و کارگروه هــای مختلــف
عوامل مؤثر در پدافند غیرعامل تأسیسات آبی

ــب  ــه ترتی ــات ب ــک از تأسیس ــر ی ــت ه ــه اهمی ــی درج بررس
ــه  ــات ب ــن قطع ــرای تأمی ــتگی ب ــزان وابس ــن می ــت، تعیی اولوی
کشــورهای خارجــی و نــام کشــورها )انحصــاری بــودن(، 
بررســی تــراز ارتفاعــی تأسیســات و تجهیــزات و میــزان افزایش 
ــامانه های  ــی س ــا، بررس ــی آن ه ــقوط احتمال ــر س ــر در اث خط
ــرداری،  ــا در بهره ب ــر آن ه ــود و اث ــه ای موج ــی و رایان اطالعات
ــارج  ــل و خ ــی در داخ ــاط مخابرات ــامانه های ارتب ــی س بررس
مجموعــه ســد و نیــروگاه، بررســی وضــع حفاظــت و نگهــداری 
ــاء  ــالم و اطف ــامانه های اع ــایی س ــزات، شناس ــامانه ها و تجهی س
ــری  ــد آبگی ــی فرآین ــی کل ــدی، بررس ــدار پدافن ــق و هش حری
ــی  ــاس، بررس ــع حس ــی مواق ــدول زمان ــه ج ــه و تهی و تخلی
مشــترکین حســاس)نیروهای نظامــی، ُشــرب عمومــی، نیروگاه ها 
و...(، بررســی و توصیــف وضعیــت عمومــی پدافنــد غیرعامل در 
تأسیســات )مزایــا و معایــب(، بررســی عوامــل ایجــاد خطــر در 
ــز  ــی، مراک ــای عموم ــود راه ه ــروگاه )وج ــد و نی ــات س تأسیس
تفریحــی و...(، بررســی امکانــات حفاظــت از نیــروی انســانی در 

ــگاه و...(  ــاه، پناه ــاد جان پن ــد )ایج ــات س تأسیس
نمونه بحران های حاصل از تخریب سدها

ــل در  ــر روی رود نی ــن ســد کــه ب 1- ســد آســوان )مصــر(: ای

کشــور مصــر احــداث گردیــده، در مهــر و موم هــای 98 – 
 RVF ــروس ــترده وی ــار گس ــرداری، انتش ــس از بهره ب 1997 پ
ویــروس مربــوط بــه دام هــا  را باعــث شــد کــه نتیجــه آن شــیوع 
ــانی در  ــات انس ــان و دام و تلف ــن انس ــترک بی ــای مش بیماری ه
ســاکنین ســواحل دریاچــه ســد همــراه بــا تلــف شــدن هــزاران 
ــه از  ــن ناحی ــچ گاه در ای ــاًل هی ــاری قب ــن بیم ــود. ای رأس دام ب

مصــر مشــاهده نشــده بــود.
ــم  ــره عظی ــقوط صخ ــزش و س ــا(: لغ ــت )ایتالی ــد وایان 2- س
ــزن آن در  ــه درون مخ ــا ب ــت ایتالی ــد وایان ــی س ــواره طبیع دی

ــد. ــانی گردی ــات انس ــب تلف ــال 1960 موج س
3- آب بندهــای نیواورلئــان )آمریــکا(: شکســتن آب بندهای شــهر 
نیواورلئــان، در توفــان کاترینــا، باعــث فرورفتــن هشــتاد درصــد 
ــان  ــتر از طوف ــارت آن بیش ــد و خس ــر آب ش ــه زی ــهر ب از ش

ــرآورد گردیــد. ب
4- ســد موصــل )عــراق(: ســد موصــل در ســال 1984 بــر روی 
ــدار  ــر هش ــا ب ــد، بن ــداث گردی ــرات اح ــه و ف ــه دجل رودخان
ــه  ــه دولــت عــراق ایــن ســد ب اداره مهندســی ارتــش امریــکا ب
ــر پایه هــای آن در حــال  ــگام خــاک زی ــل خوردگــی زودهن دلی
ــوج  ــک م ــر باعــث ایجــاد ی ــن ام ــه ای خــراب شــدن اســت ک
ــه  ــد، ازجمل ــت س ــق پایین دس ــده و کل مناط ــری آب  ش 20 مت
ــور  ــر به ط ــون نف ــدود 2 میلی ــت ح ــا جمعی ــل را ب ــهر موص ش
کامــل تخریــب می کنــد. نتایــج تحقیــق اداره کل بازرســی بــرای 
بازســازی عــراق نشــان می دهــد کــه در صــورت تخریــب ســد، 
شــهر بغــداد نیــز ممکــن اســت در معــرض تهدیــد ســیل قــرار 

بگیــرد.
ــزرگ  ــد ب ــار س ــی از چه ــد یک ــن س ــفیدرود: ای ــد س 5- س
ــه  ــی بدن ــب آن در نواح ــث تخری ــه باع ــه زلزل ــت ک ــی اس بتن
ــر  ــه دلیــل قرارگیــری ایــران ب و تــاج ســد و… شــده اســت. ب
ــی و  ــر طبیع ــا از منظ ــپ – هیمالی ــز آل ــد لرزه خی روی کمربن
ــی و  ــی، در طراح ــای سیاس ــر جغرافی ــه از نظ ــه خاورمیان منطق
ــی  ــی – امنیت ــای دفاع ــان بحث ه ــد هم زم ــدها بای ــداث س اح
ــرا  ــز لحــاظ شــود، زی ــه نی ــش مهندســی زلزل ــتفاده از دان و اس
ــز کشــور احــداث  ــق زلزله خی ــران، در مناط ــدهای ای ــتر س بیش
ــال: تنهــا  ــا در دســت احــداث هســتند. به طــور مث ــده و ی گردی
در خوزســتان 8 ســد از ایــن نــوع را داریــم کــه 6 مــورد از آن هــا 
روی رود کارون احداث شــده و یــا در دســت احــداث هســتند.

حمالت سایبری
ــه  ــزارش حمل ــرز، 198 گ ــزارش رویت ــه گ ــال 2011 و ب در س
وزارتخانه هــای  از ســوی  امنیتــی  تهدیــدات  یــا  ســایبری 
ــم  ــن رق ــه ای ــت ک ــده اس ــده گزارش ش ــف ایاالت متح مختل
نســبت بــه ســال 2010 چهــار برابــر شــده اســت. نکتــه جالــب 

ــه در  ــن حمــالت ک ــش از 40 درصــد از ای ــه بی ــن اســت ک ای
ــرار داده  ــدف ق ــش آب را ه ــدند بخ ــزارش ش ــال 2011 گ س
ــکا از  ــه ای در آمری ــازمان های آب منطق ــیاری از س ــد. بس بودن
ــرای کنتــرل اســتفاده می کننــد کــه از طریــق  سیســتم خاصــی ب
ــره ای  ــتم دارای حف ــن سیس ــت. ای ــترس اس ــت قابل دس اینترن
ــا  ــازد. ب ــیب پذیر می س ــا آس ــر هکره ــه آن را در براب ــت ک اس
ــه مــوردی ذکرشــده، به وضــوح روشــن اســت  ــه نمون توجــه ب
کــه حمــالت ســایبری نیــز ازجملــه مهم تریــن تهدیــدات 

ــد. ــمار می رون ــه ش ــدها ب س
بررسی سد و نیروگاه آبی کارون 3 

اســتان خوزســتان و در 28  ایــن ســد در شــمال شــرقی 
ــه آن  ــذه احــداث  شــده و فاصل ــری شــرق شهرســتان ای کیلومت
ــرس  ــت. زاگ ــر اس ــدود 610 کیلومت ــه ح ــب رودخان ــا مص ت
ــزی  ــه ای، لرزه خی ــوبی الی ــنگ های رس ــی س ــا ویژگ ــی ب غرب
ــی آن  ــد و حواش ــن س ــتر ای ــی، بس ــی مارن ــنگ های آهک و س
می باشــند. ایــن ســد از نــوع بتنــی دو قوســی نــازک بــا ارتفــاع 
ــول  ــت. ط ــه اس ــف رودخان ــر از ک ــی و 185 مت ــر از پ 205 مت
تــاج ســد 462 متــر، عــرض آن در بــاال 5/5 متــر و در پــی، 29.5 
متــر اســت. حجــم بتن ریــزی بدنــه و ســرریز آن بالــغ بــر 1/3 
ــن مقــدار بیــش از یــک  ــون مترمکعــب می باشــد کــه از ای میلی
میلیــون مترمکعــب بــه حجــم بتن ریــزی بدنــه ســد اختصــاص 
ــرداری )845  ــراز بهره ب ــر ت ــزن در حداکث ــم کل مخ دارد. حج
ــل آن )800  ــب، در حداق ــون مترمکع ــدود 3000 میلی ــر( ح مت
متــر( حــدود 1250 میلیــون مترمکعــب، مســاحت دریاچــه ســد 
در حداکثــر تــراز بهره بــرداری حــدود 2/48 کیلومترمربــع، طــول 
دریاچــه در همیــن تــراز حــدود 60 کیلومتــر و عمــر مفیــد آن 
200 ســال تخمیــن زده می شــود. تولیــد بــرق بــه میــزان 4172 
ــل ســاخت ســد کارون  ــن دالی ــگاوات - ســاعت از مهم تری گی
3 می باشــد. همان طــور کــه در قبــل اشــاره شــد ایمنــی و 
پایــداری ســدها در مقابــل زلزلــه از مــوارد مهــم طراحــی ســدها 
می باشــد و مهندســان معیارهــای طراحــی را در راســتای مقابلــه 
ــر  ــاس ه ــن اس ــر همی ــد؛ و ب ــه کار می گیرن ــرات آن ب ــا اث ب
ســدی کــه خــوب ســاخته شــود، مقاومــت خوبــی از خــود در 
برابــر بارهــای ناشــی از زلزلــه نشــان می دهــد. انهــدام ســاختار 
ــه  ــی و چ ــل طبیع ــر عوام ــت اث ــه تح ــد چ ــن س ــی ای فیزیک
توســط تهدیــدات نظامــی و خرابکارانــه، موجــب ایجــاد امــواج 
عظیمــی از آوار آب بــه ارتفــاع چندیــن متــر و ســیالب مخــرب 
خواهــد شــد کــه ممکــن اســت تخریــب کامــل شهرســتان ایــذه 
و شــهرهای پایین دســت رودخانــه و غــرق شــدن ایــن شــهرها 
ــکا در برداشــته باشــد. ــان آمری ــد نیواورلئ را در آوار آب، همانن
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مقدمه
در قســمت اول بــه نظریــات رشــد شــهرها، ســاختار منطقــه و 
ــد  ــدگاه پدافن ــدات شــهرها و دی ــواع تهدی ــل، ان ــد غیرعام پدافن
ــن  ــد. در ای ــه ش ــدات پرداخت ــن تهدی ــل ای ــل در مقاب غیرعام
قســمت بــه معرفــی و مشــکالت بــاغ شــهرها و مباحــث پدافنــد 

ــود. ــه می ش ــون آن پرداخت ــل پیرام غیرعام
معرفی طرح باغشهر

ــری از  ــرای جلوگی ــت ب ــی اس ــوان طرح ــهر عن ــرح باغش ط
تغییــر کاربــری باغــات کــه در طــرح جامــع برخــی از شــهرها 
لحــاظ و پذیرفتــه شــده اســت. در داخــل شــهرها متولیــان ایــن 
طــرح شــهرداری ها می باشــند و در خــارج از محــدوده قانونــی 
ــتان  ــازی اس ــکن و شهرس ــازمان مس ــا س ــت آن ب ــهرها تولی ش
ــژه  ــوان تراکــم وی ــا عن ــاًل هــم طرحــی ب مربوطــه می باشــد. قب
باغــات در محــدوده قانونــی بــا هــدف حفــظ باغــات و اراضــی 
ــه دادن  ــدام ب ســبز در شــهرداری اجــرا می شــد کــه طــی آن اق
ــای مســکونی در باغــات  شــده،  ــرای ســاخت واحده مجــوز ب

ــت  ــن امنی ــه تأمی ــکالتی ازجمل ــا مش ــه ب ــل مواج ــه دلی ــا ب ام
ــات  ــودن خدم ــم نم ــی در فراه ــدم توانای ــاکنین و ع ــرای س ب
ــرای  ــودن آن ب ــه نب ــرون به صرف ــن مق ــی و همچنی ــهری کاف ش
ــون طــرح » باغشــهر«  ــن طــرح لغــو شــده و اکن شــهرداری، ای

ــد. ــابق می باش ــرح س ــن ط جایگزی
ازجملــه اهــداف ایــن طــرح در مدیریــت و برنامه ریــزی 

ــامل: ــهری ش ش
باغ هــای  در  دائــم  یــا  موقتــی  ســکونتگاه های  ایجــاد   )1
ــاء  ــات و احی ــدن باغ ــوده ش ــری از فرس ــی و جلوگی خصوص

ــا. آن ه
2( مقــرون به صرفــه شــدن نگهــداری از باغــات و اراضــی ســبز 
ــه  ــی در نتیج ــن اراض ــدن ای ــه ش ــه قطع ــری از قطع و جلوگی

ــه ارث. ــوط ب قوانیــن مرب
3( بــاال رفتــن ســطح تولیــد محصــوالت و کســب درآمــد بــرای 

. لکین ما
4( جلوگیــری از مبــدل شــدن باغــات بــه فضاهــای امــن بــرای 

افــراد ســودجو و بزهــکاران.
ــداث و  ــع اح ــرح در واق ــن ط ــدگان ای ــه تهیه کنن ــه گفت ــا ب بن
ــه  ــه ب ــرد ک ــورت می گی ــدی ص ــی فرآین ــهر ط ــترش باغش گس
موجــب آن بــه مالکیــن باغــات و اراضــی ســبز پیرامــون شــهرها 
اجــازه داده می شــود تــا بــا توجــه بــه اهــداف طــرح، بخشــی از 

زمیــن خــود را بــه ســاخت مســکن اختصــاص دهنــد.
ــری  ــرای جلوگی ــران ب ــه در ای ــری ک ــای دیگ ــه طرح ه از جمل
ــورد  ــات م ــبز و باغ ــای س ــی، فضاه ــی طبیع ــب اراض از تخری
ــرار  ــران ق ــاری ای ــازی و معم ــی شهرس ــورای عال ــب ش تصوی
ــت.  ــور اس ــتان ها در کش ــداث باغس ــرح اح ــت؛ ط ــه اس گرفت
ــا هــدف حفــظ محیــط  طــرح احــداث باغســتان ها در کشــور ب
زیســت و جلوگیــری از تغییــر کاربــری اراضــی طبیعــی تصویب 

شــده اســت.
ضوابــط کلــی مطالعــات امــکان ســنجی، مکان یابــی و احــداث 

ــور: ــتان های کش باغس
شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران نحــوه بررســی و 

ــه  ــه ای و ب ــی، ناحی ــران محل ــعه عم ــای توس ــب طرح ه تصوی
منظــور بهره بــرداری بهینــه از عرصه هــای مســتعد ملــی، دولتــی 
و غیــر دولتــی و حفاظــت از عرصه هــای مذکــور و جلوگیــری 
از ساخت وســازهای بی رویــه و تخریــب اراضــی بــا ارزش 
پیرامــون شــهرها و روســتاها و همچنیــن بهــره منــدی از مواهــب 
جــذاب طبیعــی، نســبت بــه ایجــاد کانون هــای ســر زنــده و بــا 
ــرج و  ــت، تف ــت موق ــرای اقام ــتان ها ب ــب باغس ــاط در غال نش
گــذران اوقــات فراغــت و نیــز اســتفاده در زمان هــای اضطــراری 
)حــوادث غیرمترقبــه( ضوابــط کلــی مطالعــات امــکان ســنجی، 
مکان یابــی و احــداث باغســتان ها را در حریــم و خــارج از 

حریــم شــهرها را بــه شــرح ذیــل تصویــب نمــود:
الف - جایگاه طرح:

طــرح باغســتان ها در سلســله مراتــب طرح هــای توســعه و 
ــر اســاس  ــژه محســوب می شــود و ب عمــران کشــور طــرح وی
شــرح خدماتــی کــه بــه تصویــب شــورای عالــی شهرســازی و 

ــردد. ــه می گ ــید، تهی ــد رس ــران خواه ــاری ای معم
 ب - ضوابط مکان یابی باغستان ها به شرح زیر می باشد:

ــا  ــی ب ــر دولت ــی و غی ــی، دولت ــتعد مل ــی مس ــود اراض 1- وج
ــع در  ــی واق ــر باغ ــر مثم ــر و غی ــان مثم ــت کاشــت درخت قابلی
حریــم شــهرها و روســتاها ترجیحــًا در خــارج از حریم شــهرها.

2- وجــود منابــع آب کافــی و پایــدار بــه تأییــد شــرکت ســهامی 
فاضــالب  و  آب  شــرکت های  و  اســتان ها  منطقــه ای،  آب 

ــتان. ــتایی در اس ــهری و روس ش
3- وجــود موقعیــت مناســب از لحــاظ بهره گیــری از امکانــات 
زیربنایــی موجــود از قبیــل خطــوط راه هــای مواصالتــی و 

ــن. ــرق، گاز و تلف ــال آب، ب ــبکه های انتق ش
ج - مراجع بررسی و تصویب طرح باغستان ها:

ــتان ها  ــازی باغس ــی و آماده س ــنجی، مکان یاب ــکان س ــرح ام ط
ــکن و  ــی مس ــروه تخصص ــد در کارگ ــی و تأیی ــس از بررس پ
شهرســازی بــه تصویــب شــورای برنامه ریــزی و توســعه 

اســتان ها خواهــد رســید.
موانع حفظ باغات:

 1( افزایش جمعیت و نیاز به مسکن
2( ارزش زمین در حاشیه خیابان ها

3( عایدات کم حاصل از فروش میوه
4( تعریض خیابان ها جهت حل ترافیک شهری

5( فروش باغات به افراد غیر کشاورز و غیر بومی
6( طرح قانون تفکیک و صدور سند )70 و 30 درصد(

ــه  ــوط ب ــن مرب ــک اراضــی کشــاورزی در نتیجــه قوانی 7( تفکی
ارث

مقاالت علمیمقاالت علمی

الزامات شهرسازی و باغشهر با رویکرد پدافند 
غیرعامل )قسمت دوم(

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

منابع: 

1. تبار، نرصالله؛ حکمت پناه، مسعود؛ دولتی، غالم؛ حسینی امینی، حسن، کتاب الزامات شهرسازی و باغشهر با رویکرد پدافند غیرعامل
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8( پیــری و ناتوانــی برخــی مالکیــن از ادامــه نگهــداری باغــات 

و فــروش آن هــا
ــای  ــرای کســب درآمده 9( ســودجویی برخــی زمین خــواران ب

بیشــتر
در خصــوص مــورد یــک مربــوط بــه افزایــش جمعیــت و نیــاز 
ــه اشــاره نمــود کــه مســکن  ــه ایــن نکت ــوان ب ــه مســکن می ت ب
یکــی از اساســی ترین نیازهــای هــر فــرد جوانــی اســت کــه پــا 
ــزی از  ــه گری ــته و هیچ گون ــد گذاش ــی جدی ــه زندگ ــه عرص ب
ــا  ــته ب ــکن در گذش ــای مس ــد. نیازه ــته باش ــد داش آن نمی توان
مســتقر شــدن خانــواده جدیــد در داخــل یــک واحــد مســکونی 
بــزرگ تــا حــدودی مرتفــع  شــده و مســئله را ماننــد زمــان حــال 
بــرای جوانــان دشــوار نکــرده بــود. بــا تغییــر نظــام ســکونتگاهی 
در خانــوار دســته جمعــی بــه تــک خانــواری نیــاز بــه واحدهای 
ــد و  ــی احســاس  گردی ــد در ســطح بســیار باالی مســکونی جدی
ــم  ــز صرف نظــر نمایی ــراد جمعیــت مهاجــر نی اگــر از تعــداد اف
کــه قســمت اعظــم جمعیــت نیازمنــد مســکن را تشــکیل 
می دهنــد، کمبــود مســکن را در ســطح بســیار باالیــی احســاس 
ــد  ــای جدی ــرای خانواره ــه ب ــی ک ــن موضوع ــم. اولی می نمایی
ــد و  ــدری می باش ــاورزی پ ــک کش ــا مل ــن ی ــود دارد زمی وج
عــدم درآمــد کافــی کــه پــس از حــل مشــکل تفکیــک آن مقــدار 
ــئله  ــن مس ــردد و ای ــته می گ ــکالت کاس ــی از مش ــل توجه قاب
خــود دلیلــی بــرای تخریــب اراضــی کشــاورزی و تبدیــل آن بــه 
ــبتًا  ــاختمان های نس ــار س ــکونی در کن ــک مس ــای کوچ واحده
قدیمــی شــهر و یــا در جــوار خیابان هــای اصلــی جدیــد شــهر 

می باشــد.
از مــوارد دیگــر قابــل بحــث، ارزش زمیــن در حاشــیه خیابان هــا 
ــث  ــه باع ــواردی ک ــی از م ــد. یک ــا می باش ــض خیابان ه و تعری
ــده و  ــبز گردی ــای س ــی و فضاه ــع حیات ــم مناب ــب عظی تخری
ــه  ــک آن ب ــاورزی و تفکی ــای کش ــب زمین ه ــت تخری در جه
ــر شــده  ــری مؤث ــر کارب ــا تغیی واحدهــای کوچــک مســکونی ی
ــد.  ــی می باش ــای اصل ــیه خیابان ه ــن در حاش اســت، ارزش زمی
دیــر زمانــی نیســت کــه یکــی از مباحــث عمــده مســئولین شــهر 
ــان جهــت  ــورد دیگــر آن تعریــض خیاب ــا م ــان ی احــداث خیاب
ــان  ــن می ــوان شــده و می شــود. در ای حــل ترافیــک شــهری عن
ــدن  ــا ارزش ش ــی ب ــل اصل ــی از عوام ــا یک ــداث خیابان ه اح
امــالک حاشــیه ای بــوده و بهــای آن را تــا چندیــن برابــر 
ــاالنه  ــدات س ــا عای ــه ب ــاورزان در مقایس ــش داده و کش افزای
زمیــن و فــروش آن بیشــتر فــروش زمین هــا را مــد نظــر داشــته 
ــای  ــاری زمین ه ــدم آبی ــت را در ع ــن جه ــدم در ای ــن ق و اولی
ــه خشــکانیدن آن  ــد کــه خــود عمــاًل ب خــود معطــوف می دارن
منتهــی می شــود کــه یکــی از عوامــل تخریــب و دگرگونــی در 

اراضــی کشــاورزی و باغــات گردیــده اســت. مــورد بعــدی کــه 
منجــر بــه تخریــب فضــای ســبز باغــات گردیــده عایــدات کــم 
حاصــل از فــروش میــوه را می تــوان عنــوان نمــود. عایــدات کــم 
حاصــل از فــروش میــوه یکــی از دالیــل اصلــی تغییــر کاربــری 
اراضــی در ســطح کشــور گردیــده اســت همیــن مســئله در طول 
کمتــر از ســه دهــه باعــث شــده انــواع و اقســام محصــوالت در 
ــاد محصــوالت  ــت ازدی ــه عل ــد و ب ــن رون ــوق از بی اراضــی ف
ــروش مناســب منجــر  ــازار ف ــود ب ــی و نب و عــدم تقاضــای کاف
ــر  ــًا تغیی ــر کشــت مجــدد و نهایت ــه قطــع آن و در نتیجــه تغیی ب

ــده اســت. ــری جهــت امــور ســاختمانی گردی کارب
ــه  ــت کشــاورزی ب ــز کشــاورزان از فعالی ــر، گری ــوارد دیگ از م
انحــاء مختلــف نظیــر عــدم صرفــه اقتصــادی، خســتگی، پیــری 
و ... اقــدام بــه فــروش زمیــن خــود بــه افــراد غیــر کشــاورزی 
کــه نســبت بهــای زیــادی را جهــت خریــد بــاغ نــه بــه جهــت 
اســتفاده از محصــوالت آن بلکــه جهــت گذرانــدن اوقــات 
فراغــت و تعطیــالت خــود بــه کشــاورزان پرداخــت می نماینــد 
ــتان  ــارج از شهرس ــداران خ ــترین خری ــه بیش ــی ک و از آن جای
ــاغ را  ــد ب ــدف خری ــند و ه ــتان می باش ــز اس ــًا مرک و مخصوص
تفریــح یــک روز در هفتــه خــود می داننــد اطالعــی از مشــکالت 
مربــوط بــه آن را نداشــته و از رســیدگی بــه آن از هــر نظــر مانند 
ــخم و ...  ــی، ش ــات نبات ــع آف ــی و دف ــع، سم پاش ــاری به موق آبی
کوتاهــی نمــوده و بعــد از گذشــت کمتــر از یــک دهــه تبدیــل 
بــه مخروبــه ای کــه نــام دیگــری بــرای آن نمی تــوان گذاشــت، 

می شــود.
پدافند غیرعامل و باغشهر

بــا اجــرای طــرح باغشــهر اصــول پدافنــد غیرعامــل نیــز اجرایی 
خواهــد شــد از قبیــل اســتتار، اختفــا، فریــب، پوشــش، پراکنــده 
ــش  ــوان پوش ــات به عن ــرا باغ ــازی و ...؛ زی ــازی، کوچک س س
ــعه  ــد داد و توس ــز خواهن ــاع نی ــرد دف ــهر کارک ــه ش ــی ب طبیع
ــش  ــهری، آمای ــاع ش ــد و دف ــد ش ــی خواه ــز اجرای ــدار نی پای
ــرزمین  ــش س ــرزمین و آمای ــی س ــش دفاع ــهر، آمای ــی ش دفاع
لحــاظ خواهــد شــد. لــذا بــرای جمــع بنــدی کلــی از تهدیــدات 

ــت: ــان داش ــر را بی ــوارد زی ــوان م ــهرها می ت در ش
- در جنگ هــای اخیــر هــدف اصلــی تضعیــف و انهــدام 

اداره مــردم می باشــد. قــدرت دولــت در 
ــوط  ــهر مرب ــاخت هایی از ش ــه در زیرس ــدرت اداره جامع - ق
ــی  ــهیل زندگ ــا تس ــی و ی ــر زندگ ــتقیمًا ب ــه مس ــردد ک می گ

کمــک می نمایــد.
- زیرســاخت های آب، نــان و غــذا، امنیــت، بهداشــت و درمــان 
ــی و  ــای حیات ــه نیازه ــرژی ک ــا و ان ــات و پناهگاه ه و ارتباط
ــمن  ــی دش ــداف نظام ــوان اه ــد، به عن ــردم می باش ــروری م ض

محســوب می گــردد.
- افــکار عمومــی، قــدرت و نمایــش کشــتار غیرنظامیــان 
ــش  ــاء نق ــده ایف ــم بازدارن ــر مه ــک عنص ــوان ی ــد به عن می توان

ــد. نمای
ــهری در  ــت ش ــه مدیری ــی و برنام ــت آمادگ ــدرت و ظرفی - ق
ــیار  ــت بس ــدات از اهمی ــی تهدی ــرایط بحران ــهر در ش اداره ش

باالیــی برخــوردار می باشــد.
ــی  ــهرها یک ــی در ش ــای نظام ــتقیم نیروه ــه مس ــدم مداخل - ع
ــًا  ــود و صرف ــوب می ش ــمنان محس ــدی دش ــای ج از راهبرده
بــرای دخالت هــای نظامــی محــدود نیــاز بــه واحدهــای نیــروی 
ــرا  ــل اج ــاص قاب ــای خ ــی و آموزش ه ــا آمادگ ــوص ب مخص

ــود. خواهــد ب
- تصویــر عمومــی جنــگ در شــهرها بــا راهبــرد »جنــگ تمیــز« 

مبتنــی اســت بــر:
• اهداف انتخاب شده و مشخص

• دقت باال در اصابت به هدف
• پرهیز از وارد شدن تلفات عمده به غیرنظامیان

ــذاری  ــرای تأثیرگ ــی ب ــات روان ــزار عملی ــوی از اب • اســتفاده ق
ــردم ــر روی م ب

• تولید نارضایتی در مردم با انهدام اهداف مرتبط با مردم
ــدن  ــر ش ــورش و درگی ــمت ش ــه س ــا ب ــت نارضایتی ه • هدای

ــا دولــت ب
ــام  ــت و انج ــا دول ــده ب ــک ش ــردم تحری ــردن م ــر ک • درگی

ــی ــل نظام ــات مکم عملی
امنیت شهر و توسعه پایدار

ــت.  ــدار اس ــن و پای ــط ایم ــه محی ــول ب ــدار موک ــعه پای توس
ایمنــی در برابــر ســوانح طبیعــی و غیرطبیعــی و هرگونــه 
خطــری کــه جــان انســان را تهدیــد می کنــد، از الزامــات 
برنامه ریــزی فضایــی و مکانــی اســت. در دســتور کار 21 ســند 
ریــو )ریودوژانیــرو - ژوئــن 1992( فصــل هفتــم آن بــا عنــوان 
ــعه  ــوان توس ــت عن ــد »و« آن تح ــکان و در بن ــای اس محله ه
برنامه ریــزی و مدیریــت اســکان بشــر در نواحــی مســتعد 
ــی شــده اســت  ــت مشــخص پیش بین ــه ســه حــوزه فعالی فاجع

ــد از: ــه عبارتن ک
- ایجاد فرهنگ ایمنی و فرهنگ سازی مداوم

ــرای کاهــش تلفــات و  ــروز فاجعــه ب ــزی پیــش از ب - برنامه ری
خســارات

ــاز  ــت ب ــزی جه ــه و برنامه ری ــس از فاجع ــازی پ ــاز بازس - آغ
توانــی

ویژگی های شهر امن و پایدار در برابر تهدیدات

بــا توجــه بــه اهــداف دفــاع غیرعامــل و تهدیــدات، شــهر امــن و 
پایــدار می بایســتی دارای چنیــن ویژگی هایــی باشــد:

• امن، پایدار و مقاوم در برابر تهدیدات دشمن
امــن شــهری و چنــد  • دارای زیرســاخت های مطمئــن و 
منظــوره در برابــر تهاجــم دشــمن و دارای کارکردهــای متــوازن 

ــهر ــتره ش ــده در گس ــع ش و توزی
• دارای تعامــل مناســب بــا خــارج از شــهر بــرای امــکان 

جابجایــی جمعیــت 
• دارای قابلیــت مدیریــت مطلــوب بحــران ناشــی از جنــگ در 

شــهرها 
ــه شــده  ــه، نهادین ــت شــهری توســعه یافت • دارای نظــام مدیری

و امــن
ــاس و  ــی، حس ــز حیات ــیب پذیری در مراک ــل آس • دارای حداق

مهــم شــهری
ــهروندان در  ــرای ش ــی ب ــی کاف ــن عموم ــای ام • دارای فضاه

ــن ــدات نوی ــر تهدی براب
ــا و  ــه حوزه ه ــران در کلی ــت بح ــن مدیری ــای ام • دارای فض

دســتگاه ها.
الزامات پدافند غیرعامل در حوزه مدیریت شهری

از وظایــف خطیــر مدیــران شــهری امــکان اداره شــهر در 
ــه ای  ــگ می باشــد به گون ــاده اضطــراری جن ــوق الع ــت ف وضعی
کــه بایســتی تــالش نماینــد بــا آمادگــی الزم در جهــت کاهــش 
ــود اوضــاع  ــه ســریع و بهب ــه مقابل ــی ب ــی و مال خســارات جان
ــه  ــی اســت ب ــد. بدیه ــدام نماین ــادی اق ــت ع ــا ســطح وضعی ت
ــر  ــه تدابی ــوع، کلی ــل از وق ــن آمادگــی الزم اســت قب منظــور ای
ــا  ــد ت ــه باش ــورت پذیرفت ــای الزم ص ــات و پیش بینی ه و اقدام
ــوب  ــت مطل ــرداری و مدیری ــت بهره ب ــوع، قابلی ــان وق در زم
شــهری میســر گــردد؛ کــه اهــم آن شــامل مــوارد زیــر می باشــد:
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
ــی  ــراری پیش بین ــع اضط ــر و مناب ــدی از ذخای ــکان بهره من - ام

شــده
- تأمین و تسهیل خدمات ضروری شهری و شهروندان

- انجــام مانورهــای دوره ای بــه منظــور تمریــن و کســب 
الزم آمادگــی 
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مهم ترین اخبار و رویدادها مهم ترین اخبار و رویدادها

 آسیب پذیری
apache آسیب پذیری در وب سرور

آسیب پذیری CVE-2022-23943 در وب سرور آپاچی: 
آســیب پذیری بحرانــی )9.8 از 10( در نســخه های 2.4.0 تــا 
2.4.52 در مــاژول mod_sed وب ســرور apache وجــود دارد 
کــه بــه مهاجــم ایــن امــکان را می دهــد تــا حافظــه heap را بــا 

داده هــای دلخــواه بازنویســی نمایــد. 
آسیب پذیری CVE-2022-22721 در وب سرور آپاچی:

نســخه های  در   )10 از   9.8( بحرانــی  آســیب پذیری  یــک 
ــر  ــر پارامت ــل از 2.4.52 وب ســرور آپاچــی وجــود دارد. اگ قب
بــا  پیش فــرض  بصــورت  کــه   LimitXMLRequestBody
مقــدار 1 مگابایــت مقداردهــی شــده اســت، بــا مقــداری بزرگتــر 
ــی(  ــت مقداردهــی شــود )در سیســتم های 32 بیت از 350 مگابای

ــد. ــرریز رخ می ده ــک س ی
آسیب پذیری CVE-2022-22720 در وب سرور آپاچی

در نســخه های ماقبــل 2.4.52 وب ســرور apache چنانچــه 
ــا  ــر ب ــن فیلت ــه درخواســت باشــد و اگــر ای ــر بدن ــه فیلت ــاز ب نی
 apache ــرور ــورت وب س ــن ص ــردد، در ای ــه گ ــا مواج خط

موفــق بــه بســتن کانکشــن های ورودی نخواهــد بــود. ایــن امــر 
ــه HTTP Request Smuggling را  ــکان حمل ــم ام ــه مهاج ب

ــازد. ــم می س فراه
آسیب پذیری CVE-2022-22719 در وب سرور آپاچی

یــک آســیب پذیری بــا شــدت بــاال )7.5 از 10( در نســخه 
2.4.52 و نســخه های قبلــی وب ســرور آپاچــی وجــود دارد کــه 
ــه  مهاجــم از طریــق ارســال یــک درخواســتی کــه قســمت بدن
ــود  ــر موج ــدن مقادی ــکان خوان ــت، ام ــده اس ــتکاری ش آن دس
ــه  ــی آورد ک ــت م ــه را بدس ــی از حافظ ــای تصادف در آدرس ه
درنهایــت منجــر بــه crash شــدن وب ســرور آپاچــی می شــود. 
ــه در نســخه های  ــیب پذیری ک ــه آس ــن مجموع ــع ای ــت رف جه
ــت  ــود دارد، الزم اس ــی وج ــرور آپاچ ــل وب س 2.4.52 و ماقب
ــده اســت،  ــتفاده ش ــرور اس ــن وب س ــه از ای در ســرورهایی ک
ــه آخریــن نســخه جــاری و stable کــه 2.4.53 اســت  آپاچــی ب
ــاوم هســت،  ــری مق ــیب پذی ــورد آس ــار م ــر چه ــر ه و در براب

ــد. ارتقــاء یاب

Drupal و Contao آسیب پذیری در سیستم مدیریت محتوا
مدیریــت  سیســتم  در   CVE-2022-26265 آســیب پذیری 

Contao محتــوای 
نســخه 1.5.0 مــاژول Managed Edition در سیســتم مدیریــت 
محتــوای Contao یــک آســیب پذیری بحرانــی )9.8( دارد کــه 
در صــورت بهره بــرداری مهاجــم از ایــن آســیب پذیری از 
 php_cli$طریــق ارســال ورودی مشــخص بــه مؤلفــه پارامتــری
ــر  باعــث اجــرای کــد از راه دور )RCE( می گــردد. اگــر پارامت
ــتمی  ــتورات سیس ــاوی دس ــط $php_cli ح ــده توس ارسال ش

ــه اجــرا می شــود. ــد مربوط باشــد، ک
مدیریــت  سیســتم  در   CVE-2022-24729 آســیب پذیری 

Drupal محتــوای 
 WYSIWYG ــوع ــگر از ن ــک ویرایش ــه CKEditor ی کتابخان
اســت کــه در هســته اصلــی سیســتم مدیریــت محتــوای دروپــال 
ایــن  در  موجــود   »dialog« افزونــه  می شــود.  بکارگرفتــه 
ــا شــدت  ــا 4.17.0 آســیب پذیری ب ــه از نســخه 4.0.0 ت کتابخان
 Drupal بــاال )7.5 از 10( دارد. اگــر سیســتم مدیریــت محتــوای

ــه  ــا 9.3.3 ب ــخه 9.3.0 ت ــا 9.2.11 و از نس ــخه 8.0.0 ت از نس
نحــوی کانفیــگ و پیکربنــدی شــده باشــد کــه بــرای ویرایــش 
ــورت  ــد، در اینص ــتفاده نمای ــه اس ــن کتابخان ــگ از ای ویزیوی

ــود. ــد ب ــیب پذیر خواه آس
ــه  ــی ب ــدون دسترس ــی ب ــم حت ــیب پذیری، مهاج ــن آس در ای
ــا  ــاد ی ــوا را ایج ــد محت ــگر CKEditor می توان ــود ویرایش خ
ــن  ــردای از ای ــف بهره ب ــناریوهای مختل ــد، در س ــش کن ویرای
ــرداری از  ــق بهره ب آســیب پذیری ممکــن اســت مهاجــم از طری
 CKEditor ــگر ــه ویرایش ــه ب ــی ک ــیب پذیری XSS، کاربران آس
ــز  ــایت( را نی ــران س ــه مدی ــد )از جمل ــتقیم دارن ــی مس دسترس

ــرار دهــد. ــورد هــدف ق م
بــرای رفــع ایــن آســیب پذیری الزم اســت کــه کتابخانــه 
CKEditor بــه نســخه 4.18.0 آپدیــت گــردد و خــود سیســتم 
مدیریــت محتــوای دروپــال در نســخه های 8.0.0 تــا 9.2.11 بــه 
ــه نســخه 9.3.8  ــا 9.3.3 ب نســخه  9.2.15 و نســخه های 9.3.0ت

ارتقــاء یابــد.

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

 Windows شــرکت مایکروســافت، بیش از 90 آســیب پذیری در
و دیگــر محصــوالت مختلــف شــرکت مایکروســافت را ترمیــم 
کــرد. درجــه اهمیــت 9 مــورد از آســیب پذیری های ترمیــم 
شــده  مــاه  ژانویــه »حیاتــی« و دیگــر مــوارد »مهــم« اعــالم شــده 
اســت. شــرکت مایکروســافت، مجموعــه اصالحیه هــای امنیتــی 

ماهانــه خــود را بــرای مــاه میــالدی ژانویــه منتشــر کــرد. 
ــواع مختلفــی از آســیب پذیری ها  ایــن مجموعــه اصالحیه هــا، ان
را بــه شــرح زیــر در محصــوالت مختلــف مایکروســافت ترمیــم 

ــد: می کنن
)Elevation of Privilege( »ترفیع امتیازی«

)Remote Code Execution( »اجرای کد از راه دور«
)Information Disclosure( »افشای اطالعات«

)Spoofing( »جعل«
)DoS به اختصار - Denial of Service( »منع سرویس«

)Security Feature Bypass( »عبور از سد امکانات امنیتی«
ــوع  ــاه، از ن ــن م ــده ای ــم ش ــیب پذیری های ترمی ــورد از آس 6 م
-36976  ،CVE-2021-22947 )شناســه های  »روز-صفــر« 

 ،CVE-2022-21836  ،CVE-2022-21919  ،CVE-2021
CVE-2022-21839 و CVE-2022-21874( هســتند، اگــر 
ــزارش نشــده  ــا گ ــوردی در خصــوص اکســپلویت آن ه چــه م

اســت. 

 Spring در  بحرانــی  2022،  آســیب پذیری  مــارس   29 در 
نســخه های  بــر  کــه   Cloud Function Framework
قدیمی تــر  نشــده  پشــتیبانی  نســخه های  و   3.2.2 و   3.1.6
تأثیــر می گــذارد افشــا شــد. در تاریخ هــای 1 و 4 آوریــل 
ــر و در  ــورک منتش ــن فریم ــده ای ــانی ش ــخه های به روزرس نس

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــران ق ــترس کارب دس

ــا شناســه CVE-2022-22963 و شــدت  ــن آســیب پذیری ب ای
 Spring Cloud 9.8 مربــوط بــه اجــرای کــد از راه دور در
در  اســت.  مخــرب   Spring Expression بــا   Function
نشــده  پشــتیبانی  نســخه های  و   3.2.2  ،  3.1.6 نســخه های 
از  ، هنــگام اســتفاده   Spring Cloud Function قدیمی تــر 
عملکــرد مســیریابی، بــرای یــک کاربــر ایــن امــکان فراهم اســت 
ــارت  ــوان یــک عب ــه عن ــا یــک SpEL ســاختگی خــاص را ب ت
مســیریابی ارائــه کنــد کــه ممکــن اســت منجــر بــه اجــرای کــد 

ــود.  ــی ش ــع محل ــه مناب ــی ب از راه دور و دسترس

ــخه های  ــخه های 3.1.6، 3.2.2 و نس ــور، نس ــیب پذیری مذک آس
 Spring Cloud Function قدیمی تــر  نشــده  پشــتیبانی 

Framework را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد.  
 Cisco )APIC) ــد کــرده اســت کــه محصــوالت سیســکو تأیی
و   Application Policy Infrastructure Controller
ــن  ــر ای )Cisco Identity Services Engine )ISE تحــت تأثی

نمی گیرنــد. قــرار  آســیب پذیری 
ــن  ــه آخری ــود را ب ــزار خ ــود نرم اف ــه می ش ــران توصی ــه کارب ب

ــد. ــاء دهن ــده ارتق ــروز و وصله ش ــخه ب نس
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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 سایربی

کتــاب الزامــات امنیتــی نــرم افــزار، پایــگاه داده و 
زیرســاخت هوشــمندی علــم و فنــاوری نوشــته  یاســر 
حســن پور بــه منظــور تقویــت دانــش امنیتــی موجــود 
در کشــور در قلمــرو فنــاوری اطالعــات راهکارهایــی 
را ارائــه داده اســت. ایــن کتــاب از جملــه اســناد بســیار 
ــاوری  ــت فن ــرو امنی ــر در قلم ــع و متأخ ــد، جام مفی
ــی،  ــای واقع ــت در دنی ــوم امنی ــت. مفه ــات اس اطالع
ــا پیشــرفت  ــی ملمــوس و شــناخته شــده دارد. ب معنای
تمــدن و شــکل گیری جوامــع انســانی، امنیــت، شــکل، 
معنــا و ابعــاد بســیار گســترده تری پیــدا کــرد. بــا 
ــوع  ــان در حــال وق ــه در جه ــی ک تحــوالت روزافزون
ــر،  ــای اخی ــا در دهه ه ــم داده ه ــش حج ــت و افزای اس

معــادالت  از  بســیاری 
طــور  بــه   گذشــته 
و  کــرده  تغییــر  کامــل 
ــردی و  ــی ف ــاًل زندگ عم
اجتماعــی بشــر دگرگــون 
ــاور  ــه ب ــت. ب ــده اس ش
بســیاری ورود انســان ها 
مجــازی،  فضــای  بــه 
ــدن  ــدی از تم دورۀ جدی
بشــریت را رقــم زده و 
انقــالب عصــر اطالعــات 
اندیشــه،  فنــاوری،  و 
را  و...  مصــرف  تولیــد، 
ــت. ــاخته اس ــول س متح
بــه وجــود  آمــدن مفاهیــم 
نویــن امنیــت مجــازی یــا 

ــن  ــن و بزرگ تری ــایبر از مهم تری ــای س ــت در فض امنی
الزامــات ایــن تحــول بــزرگ می باشــد. داشــتن امنیــت 
مطلــق، چــه در فضــای مجازی و چــه در دنیــای واقعی 
امــری نشــدنی اســت، ولــی بــه دســت آوردن ســطحی 
ــرمایه گذاری های  ــا و س ــا نیازه ــب ب ــت متناس از امنی
ــا حــدودی  ــاز و ت ــه حــد نی کــه انجــام  شــده باشــد ب

ــر اســت. همیشــه امکان پذی
ــرم  ــت ن ــۀ امنی ــم در زمین ــتانداردهای مه ــی از اس یک
ــای  ــت پروژه ه ــازمان امنی ــت وب، س ــای تح افزاره
برنامــۀ کاربــردی اســت. ایــن ســازمان، پــروژه ای 
غیردولتــی اســت کــه در آن معیارهایــی تشــریح شــده 
اســت کــه کارشــناس برنامه نویــس تحــت وب بایســتی 
شــدن  امن تــر  بــرای 
نرم افــزار خــود بــه کار 
ســازمان  ایــن  ببرنــد. 
نوعــی متدولــوژی اســت؛ 
ــا  ــه م ــکار را ب ــی راه یعن
ایــن  می دهــد.  نشــان 
منحصــر  متدولــوژی 
ــا  ــرد ی ــا ف ــه شــرکت ی ب
ــوده  ــی نب ــازمان خاص س
ــروژۀ  ــک پ ــت و ی و نیس
ــت  ــاز اس ــن ب ــاًل مت کام
ــر  ــی در ه ــر کس ــه ه ک
می توانــد  دنیــا  جــای 
بــه آن بپیونــدد و در آن 

ــد.  ــرکت کن ش

طرح های کرس خدمت رسبازی 

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

  http://www.mafpa.ir                        :وب ســایت مرکز مطالعات فنی و مهندســی پایداری ملی کشــور

      http://www.pdrc.ir                                           :وب ســایت مرکز مطالعات پدافند غیرعامل کشــور
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