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ماهنامه اداره کل پدافند غیرعامل پدافـندپدافـند  غیـرغیـر  عامـلعامـل

در این شامره می خوانیددر این شامره می خوانید::

سازه های زیرزمینی یا مدفونسازه های زیرزمینی یا مدفون

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری :مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری :  
درک درســت از اهمیــت پدافنــد زیســتی و پایبنــدی به اصــول پدافند درک درســت از اهمیــت پدافنــد زیســتی و پایبنــدی به اصــول پدافند 

غیرعامــل، ارتقای ســامتی و بهداشــت جامعــه را فراهــم می آوردغیرعامــل، ارتقای ســامتی و بهداشــت جامعــه را فراهــم می آورد

جلســه پدافنــد زیســتی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا حضــور معــاون جلســه پدافنــد زیســتی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا حضــور معــاون 
قــرارگاه پدافنــد زیســتی کشــور برگــزار شــدقــرارگاه پدافنــد زیســتی کشــور برگــزار شــد

آسیب پذیریآسیب پذیری
بهره برداری از آسیب پذیری در افزونه صفحه ساز وردپرسبهره برداری از آسیب پذیری در افزونه صفحه ساز وردپرس

هشدار در خصوص چند اپلیکیشن  اندرویدی آلوده به بدافزار در گوگل پلیهشدار در خصوص چند اپلیکیشن  اندرویدی آلوده به بدافزار در گوگل پلی

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

https://www.ostan-as.gov.ir/link.aspx?&Type=1&ID=223
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معــاون کشــاورزی قــرارگاه پدافنــد زیســتی ســازمان پدافنــد 
غیرعامــل کشــور بــا اشــاره بــه تجربیــات حاصــل از مدیریــت 
بیمــاری کرونــا در حــوزه پدافنــد زیســتی، از آمادگــی بســیار 
ــود  ــن وج ــور و همچنی ــتی کش ــد زیس ــوزه پدافن ــوب ح خ
زیرســاخت های الزم جهــت افزایــش تــوان مقابلــه بــا 

ــر داد. ــتی خب ــدات زیس تهدی
ــد  ــی پدافن ــام عملیات ــن نظ ــه تدوی ــاره ب ــن اش ــی ضم ایمان
ــه  ــایلی ک ــه داد: مس ــته، ادام ــال گذش ــور در س ــتی کش زیس
ــور  ــتی کش ــد زیس ــی پدافن ــام عملیات ــه نظ ــروز در حیط ام
مطــرح اســت، همگــی ساختارســاز و سیاســتگذار بــوده کــه 
ــرای اعمــال نظــام پدافنــد زیســتی در  از جانــب حاکمیــت ب
ــام  ــداز نظ ــم ان ــده و چش ــت. آین ــده اس ــن ش ــور تدوی کش
ــن  ــور در ای ــازی کش ــون س ــتی، مص ــد زیس ــی پدافن عملیات
حــوزه بــوده کــه در ایــن راســتا تــا بــه امــروز پیشــرفت های 
خوبــی حاصــل شــده و تجربــه کرونــا نیــز نشــانگر آمادگــی 
الزم در حــوزه پدافنــد زیســتی اســت. شــرایط آمادگــی 
در زمینــه کنتــرل بیمــاری کرونــا در کشــور نســبت بــه 
کشــورهای منطقــه و حتــی اروپایــی بســیار مســاعد بــوده و 

ــت. ــه اس ــورت پذیرفت ــته ای ص ــات شایس اقدام
ــه  ــتی ثامن االئم ــش زیس ــزاری رزمای ــه برگ ــاره ب ــا اش وی ب
در آذربایجــان شــرقی افــزود: آذربایجــان شــرقی بــا برگــزاری 
ایــن رزمایــش در ســال 97 در زمینــه حــوزه پدافنــد زیســتی 
ــگام  ــور پیش ــتی در کش ــی زیس ــی و مرزبان ــات امنیت و اقدام

بــوده و پایلــوت کشــوری اســت. بحــث امنیــت غذایــی یکــی 
از مأموریت هــای پدافنــد غیرعامــل در حــوزه زیســتی اســت، 
ــای  ــا مؤلفه ه ــل ب ــد غیرعام ــدگاه پدافن ــی از دی ــت غذای امنی
ــاد  ــرای آح ــذا ب ــودن غ ــترس ب ــداری و در دس ســامت، پای
مــردم دخیــل می باشــد کــه بایــد تحــت پایــش قــرار گیــرد. 
دیده بانــی زیســتی در حــوزه امنیــت غذایــی انجــام می شــود 
گواهی هــای  صــدور  لحــاظ  از  مســئول  دســتگاه های  و 
بهداشــتی، وظیفــه اعمــال الیــه ایمنــی را در ایــن بحــث بــر 

عهــده دارنــد.
ــت: درک  ــز گف ــتانداری نی ــل اس ــد غیرعام ــرکل پدافن مدی
ــول  ــه اص ــدی ب ــتی و پایبن ــد زیس ــت پدافن ــت از اهمی درس
ــه را  ــت جامع ــامتی و بهداش ــای س ــل، ارتق ــد غیرعام پدافن
ــش  ــد و پای ــزوم رص ــر ل ــد ب ــا تأکی ــی آورد. وی ب ــم م فراه
ــدات را  ــواع تهدی ــا ان ــه ب ــوزش مقابل ــدات زیســتی، آم تهدی
از مهم تریــن اقدامــات پدافنــدی عنــوان کــرده و افــزود: 
ــت  ــن کیفی ــده در تضمی ــن کنن ــی تعیی ــی نقش ــت غذای امنی
زیســتی و ســامت مــردم دارد. بــه همیــن دلیــل در راســتای 
پیشــگیری از بیماری هــا و حفــظ و ارتقــاء ســامت جامعــه، 
ــی برخــوردار  ــت باالی ــه از اهمی ــن مقول ــه ای ــژه ب توجــه وی
ــه عملکــرد مطلــوب قــرارگاه  اســت. آقایــی ضمــن اشــاره ب
ــات و  ــال اقدام ــرقی، از اعم ــان ش ــتی آذربایج ــد زیس پدافن
ــدات  ــا تهدی ــه ب ــایی و مقابل ــدات الزم در حــوزه شناس تمهی

ــر داد. ــتان خب ــتی در اس ــیب های زیس و آس
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جلسه کارگروه قضایی و حقوقی پدافند غیرعامل استان جلسه کارگروه قضایی و حقوقی پدافند غیرعامل استان 

جلسه کارگروه حمل ونقل و جلسه کارگروه حمل ونقل و 
جابه جایی پدافند غیرعامل جابه جایی پدافند غیرعامل 

استاناستان
ــتانداری  ــل اس ــد غیرعام ــرکل پدافن ــی، مدی ــر آقای محمدباق
ــف  ــریح وظای ــا تش ــه ب ــن جلس ــرقی در ای ــان ش آذربایج
ــدات،  ــیب ها و تهدی ــش آس ــد و پای ــم از رص ــروه اع کارگ
ــاس  ــاخت ها براس ــدی زیرس ــطح بن ــرورت س ــان ض ــه بی ب
دســتورالعمل های ســطح بنــدی مراکــز ثقــل، مطالعــه و ارائــه 
طرح هــای مطالعاتــی پیوســت پدافنــد غیرعامــل بــرای تمــام 

پروژه هــا پرداخــت.
وی در راســتای ارتقــای پایــداری و افزایــش تــوان بازدارندگی 
جامعــه در برابــر انــواع آســیب ها از قبیــل زیســتی، کالبــدی، 
ــوی، خواســتار طراحــی و اجــرای  ســایبری، شــیمیایی و پرت
ســناریوها و رزمایش هــای متعــدد شــد و ایــن امــر را ضامــن 
ــانی در  ــداوم خدمت رس ــوان ت ــش ت ــی و افزای ــظ آمادگ حف

شــرایط اضطــراری دانســت.
آقایــی بــا اشــاره بــه اهمیــت کارگــروه حمــل و نقــل و جابــه 
جایــی در شــرایط اضطــراری و بحرانــی، محل هــای اســکان 
اضطــراری را مهــم برشــمرد و تکمیــل و تــدارک همــه زیــر 

ــت. ــروری دانس ــا را ض ــن محل ه ــاخت های الزم در ای س
علیــزاده، مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
آذربایجــان شــرقی نیــز ضمــن تشــریح شــرایط و وضعیت راه 
هــای اســتان و ضــرورت ایجــاد ماحظــات پدافنــد غیرعامــل 
در ایــن قســمت، ایجــاد مســیرهای کنارگــذر بــرای پل هــای 

مواصاتــی را ضــروری دانســت.
ــای  ــکات بزرگراه ه ــائل و مش ــه مس ــاره ب ــن اش وی ضم
پاســداران و کســائی و همچنیــن ورودی هــای شــهر تبریــز از 
ســمت مرنــد، آذرشــهر، بســتان آبــاد و اهــر، اصــاح مبــادی 
ــائی و  ــتار شناس ــرار داد و خواس ــد ق ــورد تأکی ورودی را م
ــراری و  ــکان اضط ــای اس ــن و محل ه ــردن اماک ــخص ک مش
ــه  ــز تعییــن مســیرهای دسترســی ب ایجــاد زیرســاخت ها و نی

ایــن نقــاط شــد.

اخبار اداره کل پدافند غیرعامل

موســی خلیل اللهــی، رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان 
شــرقی در ایــن جلســه بــا تأکیــد بــر رعایــت الزامــات پدافنــد 
غیرعامــل در دســتگاه های اجرایــی خصوصــًا در حــوزه 
ســایبری، تشــکیل منظــم و نتیجــه محــور بــودن جلســات را 

خواســتار شــد.
ــه  ــام یافت ــات انج ــزارش اقدام ــه گ ــر ارائ ــن ب وی همچنی
توســط کارگــروه و یکــی از دســتگاه های عضــو در جلســات 

ــرد. ــد ک ــی تأکی ــی و حقوق ــروه قضای ــی کارگ آت
ــتانداری  ــل اس ــد غیرعام ــرکل پدافن ــی، مدی ــر آقای محمدباق
نیــز ضمــن تشــریح وضعیــت فعالیــت کارگروه هــای پدافنــد 
غیرعامــل اســتان، تشــکیل منظــم و مســتمر جلســات کارگروه 
هــا را خواســتار و هرگونــه تعلــل در ایــن خصــوص را 

ــت. ــه دانس ــل توجی غیرقاب
ــه براســاس  ــات انجــام گرفت ــزارش اقدام ــن جلســه، گ در ای
ــتان  ــی اس ــرکل بازرس ــط مدی ــل توس ــه قب ــات جلس مصوب
ــد  ــی پدافن ــی و اجتماع ــور فرهنگ ــروه ام ــده کارگ و نماین

ــد. ــه ش ــتان ارائ ــل اس غیرعام
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مقدمه
ــع  ــا در جوام ــواع جنگ افزاره ــدات و ان ــعه تهدی ــد و توس رش
ــی را در  ــازه های زیرزمین ــواع س ــتفاده از ان ــه اس ــی، زمین کنون
ــوان  ــش ت ــور افزای ــل و به منظ ــد غیرعام ــل پدافن ــتای اص راس
ــت شــرایط اضطــراری فراهــم کــرده اســت.  ــداری و مدیری پای
ســازه های زیرزمینــی ازجملــه نخســتین اقدامــات در ایــن 
ــر  ــز در براب ــی نی ــت باالی ــب امنی ــه دارای ضری ــوده ک ــتا ب راس
ــون در  ــازه های مدف ــول س ــورت معم ــند. به ص ــار می باش انفج
ــازن و ...( در  ــاره و مخ ــا، انب ــا، پناهگاه ه ــا، لوله ه زمین)تونل ه
ــطح آب  ــون و س ــاک پیرام ــار خ ــطحی، فش ــای س ــر باره براب
زیرزمینــی و انتشــار امــواج زلزلــه در خــاک بارگــذاری، تحلیــل 
و طراحــی می شــوند. بــر ایــن اســاس ســازه های زیــادی 
تاکنــون در کشــور طراحــی و ســاخته  شــده اند. از طــرف 
ــر اســاس دســتورالعمل پدافنــد غیرعامــل و همچنیــن  دیگــر، ب
مبحــث بیســت و یکــم از مقــررات ملــی ســاختمان الزم اســت 
ســازه های فــوق در مقابــل بــار ناشــی از انفجــار نیــز تحلیــل و 

ــد.  بررســی گردن
ســازه های زیرزمینــی را می تــوان در زمــان صلــح به عنــوان 
ــد  ــی دور از دی ــري و امنیت ــات س ــام عملی ــراي انج ــی ب محل
دشــمن و همچنیــن بــراي نگهــداري اقــام و تجهیــزات نظامــی 
و حیاتــی اســتفاده کــرد. در زمــان تهدیــدات )طبیعــی و 
ــًا  ــم، مث ــای مه ــراي تصمیم گیری ه ــی ب ــز محل ــاز( نی انسان س
ــگ  ــز فرماندهــی جن ــا مرک ــت بحــران ی ــز مدیری ــوان مرک به عن
و اســتقرار نفــرات، ادوات و تجهیــزات در آن هــا بــراي در امــان 

ــرار داد.  ــتفاده ق ــورد اس ــگاه م ــوان پناه ــودن به عن ب
تهویه سازه های زیرزمینی

تأسیســات ایــن ســازه ها عــاوه بــر اینکــه بایــد شــرایط 
ــی  ــتی از ایمن ــد، بایس ــن نماین ــاکنین تأمی ــراي س ــایش را ب آس
ــد  ــات می توان ــون تأسیس ــند. چ ــوردار باش ــز برخ ــی نی باالی
خــود راه نفــوذ امــواج انفجــار بــه داخــل ســازه باشــد یــا اینکــه 
ــه  ــای تهوی ــق کانال ه ــی از طری ــار میکروب ــل مرگ ب ــک عام ی
بــه داخــل ســازه توزیع شــده یــا اینکــه دود یــا حــرارت ناشــی 

ــا ارتعاشــات موتورهــاي الکتریکــی و  ــه ی از احتــراق موتورخان
... عامــل شناســایی ســازه زیرزمینــی شــود. انــواع دســتگاه های 

ــد از:  ــوع عبارتن ــه مطب تهوی
ــن روش  ــتان: در ای ــور در زمس ــتان و رادیات ــی در تابس کولرآب
کــه سیســتم برودتــی آن بــه نــوع تبخیــري معــروف اســت؛ بــه 
خاطــر رطوبــت زدن بــه هــواي خــارج، دمــاي آن کاهش یافتــه 
و بــا ورود ایــن هــوا بــه فضاي داخــل ســاختمان، بار محســوس 
ــدودي  ــا ح ــل را ت ــاي داخ ــود و دم ــران می ش ــی آن جب برودت
ــا معمــوالً محــدود  ــن دم ــن کاهــش ای کاهــش می دهــد. میانگی
بــوده و رابطــه عکــس بــا رطوبــت نســبی موردنیــاز داخــل دارد. 
به طوریکــه هــر چــه درجــه حــرارت کمتــري مــورد نیــاز داخــل 
باشــد، رطوبــت نســبی هــواي داخــل اجبــاراً افزایــش می یابــد 

ــا آن، میــزان هــواي مــورد نیــاز اضافــه می گــردد. و همــراه ب
سیســتم تهویــه مطبوع هوائــی: در ایــن سیســتم، از چیلر)تراکمی 
ــال  ــت انتق ــاز جه ــرودت، هواس ــد ب ــت تولی ــی( جه ــا جذب ی
بــرودت از طریــق ســیال عامــل هــوا بــه فضــاي مــورد تهویــه 

ــا کندانســور هوائــی جهــت دفــع حــرارت  و بــرج خنک کــن ی
جذب شــده در اپراتــور چیلــر بــه محیــط خــارج اســتفاده 
ــز از مشــعل و دیــگ و ســوختن  می شــود. جهــت گرمایــش نی

ــود. ــتفاده می ش ــیلی اس ــوخت های فس س
ــر  ــز از چیل ــتم نی ــن سیس ــی: در ای ــوع آب ــه مطب ــتم تهوی سیس
جهــت تولیــد بــرودت اســتفاده می شــود بــا ایــن تفــاوت کــه از 
فــن کویــل و سیســتم آبــی به عــاوه هواســاز و سیســتم هوائــی 

ــود. ــتفاده می ش اس
ــل  ــتم ها کوی ــن سیس ــا DX: در ای ــتقیم ی ــاط مس ــتم انبس سیس
اواپراتــور مســتقیمًا در فضــاي تهویــه قــرار می گیرنــد. نمونــه ای 
یونیت هــا و کولرهــاي گازي  اســپلیت  ایــن سیســتم ها،  از 

هســتند.
در مبحــث 21 مقــررات ملــی ســاختمان بــه ایــن مــورد اشــاره 
ــت 1 و 2  ــه اهمی ــا درج ــاختمان های ب ــه: در س ــت ک ــده اس  ش
ــل مســتقیم )DX( و  ــدي داراي کوی از نصــب سیســتم های تبری
ماننــد آن خــودداري گــردد تــا در صــورت شکســتگی لوله هــای 
ــن  ــه ای ــرات ناشــی از نشــت و تخلی ــرد، خط ــواد مب حــاوي م

مــواد بــه فضــاي اصلــی از بیــن بــرود.
انتخــاب ایــن  ماحظــات فنــی و اقتصــادي جهــت 

قبیــل مــوارد زیــر اســت: از  نیــز  سیســتم ها 
ــل  ــط در فص ــب در محی ــرارت مناس ــه ح ــاد درج ــکان ایج ام
ــاز و  ــورد نی ــازه م ــن هــواي ت ــکان تأمی تابســتان و زمســتان، ام
ــرارت  ــه ح ــتقل درج ــرل مس ــکان کنت ــوا، ام ــب ه وزش مناس
ــی،  ــه گرمایش ــت موتورخان ــا جه ــه فض ــاز ب ــدم نی ــا، ع فضاه
ســهولت بهره بــرداری و راه انــدازی سیســتم، امــکان اســتفاده از 
سیســتم بــا توجــه بــه شــرایط هــواي محــل، عمــر مفیــد زیــاد 
ــراد در  ــف اف ــتفاده از سیســتم و توق ــان اس ــدت  زم سیســتم، م
ــا توجــه  محیــط در طــول شــبانه روز، نحــوه اجــراي سیســتم ب
بــه امکانــات معمــاري، هزینــه اولیــه خریــد دســتگاه ها و لــوازم 
ــاز  ــاز، ایجــاد فضاهــاي معمــاري مــورد نی تأسیســاتی مــورد نی
جهــت موتورخانه هــای اصلــی و فرعــی و ســقف های کاذب و 
ــرات  ــه تعمی ــن هزین ــا، تأمی ــور لوله ه ــای تأسیســاتی عب کانال ه
ــوازم تأسیســاتی، تأمیــن هزینــه مصــرف بــرق و  دســتگاه ها و ل
ســوخت و ســرعت عمــل در راه انــدازی و رســیدن بــه شــرایط 

مطلــوب.
شناسایی سازه های زیرزمینی

ــه دارای  ــون ک ــداف مدف ــد اه ــای ض ــعه جنگ افزاره ــا توس ب
قــدرت نفــوذ و تخریــب بــاال هســتند، بایســتي حداکثــر 
ــا  ــام داد. ب ــازه ها انج ــن س ــر روی ای ــتتاری را ب ــات اس اقدام
اســتتار ایــن تأسیســات زیرزمینــي، شناســایي آن هــا با اســتفاده از 
ــن،  ــت. بنابرای ــر نیس ــي امکان پذی ــي و حرارت ــنجنده های مرئ س

سازه های زیرزمینی یا مدفونسازه های زیرزمینی یا مدفون
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شناســایي ایــن اهــداف بــه یکــي از چالش هــای نظامــي بــزرگ 
و مهــم قــرن حاضــر تبدیــل  شــده اســت. بــا ترکیــب روش هــای 
ــا،  ــد روش هــای ژئوفیزیکــي، ماهواره ه مختلــف شناســایي مانن
ــن  ــازی ای ــال آشکارس ــي و ... احتم ــي و صوت ــنجش حرارت س
تأسیســات زیرزمینــي وجــود دارد. ازجملــه راه هایــی کــه بــرای 
ــام  ــوان ن ــي می ت ــای زیرزمین ــل تونل ه ــن مح ــاف و تعیی اکتش
ــس،  ــاری، الکترومغناطی ــرزه ای انکس ــد از: روش ل ــرد عبارتن ب
ــه  ــوذی ب ــي و روش رادار نف ــک، گراویت ــژه الکتری ــت وی مقاوم

زمیــن. 
روش های عددی تعیین رفتار سازه های زیرزمینی

ــاک -  ــی خ ــش دینامیک ــه اندرکن ــی در زمین ــات مختلف مطالع
ــی،  ــه نامتناه ــای نیم ــم فض ــرای نی ــده ب ــور عم ــازه و به ط س
ــای  ــم فض ــخ نی ــه در آن، پاس ــده ک ــان انجام ش ــی و همس خط
ــی تعییــن فرکانــس رزونانــس  االســتیک از طریــق رابطــه تجرب
ــاه  ــه کوت ــا توجــه ب در خــاک مرتعــش بدســت  آمــده اســت. ب
ــه  ــخ اولی ــاری، پاس ــای انفج ــذاری در باره ــان بارگ ــودن زم ب
اجــزا بســیار مهــم اســت کــه ایــن مســاله شــامل تغییــر شــکل 
پاســتیک خــاک در مجــاورت نقطــه انفجــار می شــود. در 
نتیجــه خــواص خــاک در ایــن محــدوده به صــورت پاســتیک 
ــر  ــتیک در نظ ــر از آن به صــورت االس ــه دورت ــا فاصل ــام ب و خ
ــه تحــت بارگــذاری انفجــاری،  گرفتــه می شــود. از آنجاییک
ــد  ــوده خــاک می توان ــدارد، ت ــرای زهکشــی وجــود ن ــی ب زمان
ــح تــک فــاز تحــت ایــن شــرایط در نظــر  به عنــوان یــک مصال

ــی انجــام شــود. ــش کل ــع تن ــک توزی ــه شــود و ی گرفت
ــه  ــکل از ضرب ــه ای متش ــوج ضرب ــورت م ــار به ص ــر انفج تأثی
ــا شــدت فشــار  ــز انفجــار ب ــه از مرک ــاد اســت ک ــا فشــار زی ب
کاهــش یابنــده بــا مســافت بــه اطــراف گســترش پیــدا می کنــد. 
درحالیکــه جبهــه مــوج بــا تونــل برخــورد می کنــد، قســمتی از 
تونــل بــا فشــار شــوک محاصــره می شــود. حجــم و توزیــع بــار 
ــار  ــرام فش ــری دیاگ ــه و انعطاف پذی ــه هندس ــته ب ــار، بس انفج
ــل  ــر تون ــاک، ب ــی خ ــات دینامیک ــان و خصوصی ــل زم در مقاب
ــه  ــک ضرب ــد به صــورت ی ــار انفجــار می توان ــذارد. ب ــر می گ اث
ــی مشــخص  ــان به صــورت نمای ــدار- زم ــرام مق ــک دیاگ ــا ی ب
شــود کــه به ســرعت، از لحــاظ مقــدار و دامنــه در حــال انتشــار 
کاهــش می یابــد. به طورکلــی، یــک انفجــار در خاکــی بــا 
ســرعت انتشــار مــوج بــاال از قبیــل رس اشباع شــده، موج هــای 
ــد.  ــم ایجــاد می کن ــی ک ــاال و جابه جای ــس و شــتاب ب ــا فرکان ب
ــا  ــرکات ب ــح خشــک و سســت، ح ــار در مصال ــن انفج همچنی

ــد. ــاد می کن ــن ایج ــس پایی ــی و فرکان ــای طوالن دوره ه
رفتــار ســازه های زیرزمینــی و حفرشــده زمانــی قابــل پیش بینــی 
دقیــق اســت کــه بتــوان یــک مــدل عــددی از سیســتم انفجــار- 

ــواع مختلــف روش هــای عــددی  خــاک- ســازه توســعه داد. ان
ــت  ــده تح ــر ش ــی حف ــازه های بتن ــخ س ــه پاس ــرای مطالع ب
ــد  ــه کــه می توانن بارگــذاری انفجــاری مــورد اســتفاده قرارگرفت
طبقه بنــدی  مجــرد  یــا  و  پیوســته  به صــورت سیســتم های 

ــد.  گردن
در سیســتم های مجــرد، فراینــد فیزیکــی اصلــی بــه چنــد مرحلــه 
قابل دســتیابی تقسیم شــده اســت کــه نتایــج هــر مرحلــه، 
ورودی هــای مراحــل بعــد می باشــند. حــل مســاله می توانــد در 

ــر اســت: ــه به صــورت زی ــد ک ــه بدســت آی ســه مرحل
1- فراینــد انفجــار و تشــکیل حفــره انفجــار، 2- انتشــار مــوج 

ــازه به صــورت مجــرد انفجــار، 3- پاســخ س
ــار  ــوج انفج ــی از م ــرات ناش ــش اث ــای کاه ــی از راهکاره یک
ــای  ــش طــول گمانه ه ــل، افزای ــد تون ــی مانن ــازه زیرزمین ــر س ب
تزریــق، به منظــور اصــاح حجــم خــاک در بــاالی تونــل اســت 
ــه  ــول بهین ــت آوردن ط ــور بدس ــز به منظ ــاله نی ــن مس ــه ای ک
گمانه هــای تزریــق بایــد مــورد تحلیــل حساســیت قــرار گیــرد. 
پارامترهــای مــورد اســتفاده در تحلیــل مقاومــت در برابــر انفجار 
ــه دو گــروه عمــده تقســیم  ــد ب ــی، می توان ــل زیرزمین ــک تون ی
ــاح  ــخصات س ــاک و مش ــای خ ــامل پارامتره ــه ش ــود ک ش
اســت. پارامترهــای خــاک قابــل تعییــن یــا قابــل کنتــرل توســط 
ــرای طــراح  طــراح می باشــند، درحالیکــه مشــخصات ســاح ب
ــرل اســت. در صــورت  ــا کنت ــن ی ــل تعیی به طــور عمــده غیرقاب
ــرض  ــل، ف ــاک مح ــای خ ــه پارامتره ــبت ب ــی نس ــدم آگاه ع
شــدت زیــاد بارگــذاری انفجــاری بــرای تحلیــل ضربــه پوشــش 
ــی را  ــازه تونل ــاله، س ــن مس ــرا ای ــت زی ــه اس ــل غیرعاقان تون
ــد.  ــرآورده نمی کن ــادی را ب ــد اقتص ــه مقاص ــد ک ــه می ده نتیج
ــب  ــل صل ــازه تون ــک س ــی ی ــای طراح ــد به ج ــراح می توان ط
بــا اســتفاده از یــک پوشــش ضخیــم و تقویــت بیــش از انــدازه 
ــا یــک طــول مشــخص را  ــل ت آن، اصــاح خــاک اطــراف تون
ــر  ــش تأثی ــه کاه ــاله ب ــن مس ــه ای ــد ک ــرار ده ــه ق ــورد توج م
مــوج انفجــار بــر ســازه تونــل کمــک می کنــد و باعــث ایجــاد 

ــود.  ــری می ش ــل اقتصادی ت ــازه تون س
اثر انفجار بر سازه های زیر سطح آب

ــوک و  ــوج ش ــاری م ــاز رفت ــطح آب دو ف ــر س ــای زی انفجاره
ــاری،  ــاز رفت ــن دو ف ــد داد. ای ــعه خواهن ــی را توس ــس حباب پال
ــًا %53  ــتند. تقریب ــره هس ــاده منفج ــرژی م ــیم ان ــه تقس نتیج
انــرژی بــه مــوج شــوک و 47% بــه پالــس حبابــی اختصــاص 
ــی  ــل توجه ــور قاب ــوری به ط ــوک عب ــوج ش ــود. م داده می ش
ســرعت ســیال را افزایــش می دهــد. فشــار حداکثــر)PP( مــوج 
شــوک ایجــاد شــده در زیــر ســطح آب نســبت بــه مــوج شــوک 
ــت،  ــیار باالس ــطحی بس ــای س ــیله انفجاره ــده به وس ــاد ش ایج

ــود،  ــی می ش ــه ای بزرگ ــای ضرب ــث بارگذاری ه ــن، باع بنابرای
ــاه اســت. ــد کــه زمــان مــوج شــوک، خیلــی کوت هرچن

پالــس حبابــی نتیجــه توســعه محصــوالت انفجــار )یعنــی گاز( 
ــان  ــا زم ــده ب ــاد ش ــای ایج ــکل حباب ه ــدازه و ش ــت. ان اس
ــادل  ــبت تع ــه نس ــا )ب ــعاع حباب ه ــدا ش ــت. در ابت ــر اس متغی
هیدرواســتاتیکی( بــه علــت انبســاط اولیــه و اینرســی گازهــای 
ــش  ــا کاه ــار حباب ه ــًا، فش ــت. متعاقب ــتر اس ــرده داغ بیش فش
ــا  ــار آن ه ــدار فش ــا مق ــد ت ــقوط می کنن ــا س ــد و حباب ه می یاب
بــه فشــار هیدرواســتاتیک برســد. وقتــی کــه ســقوط حباب هــا 
فشــرده  دوبــاره  انفجــاری  گازهــای  می کنــد،  پیشــرفت 
ــا  ــاره حباب ه ــط دوب ــه بس ــر ب ــت منج ــه درنهای ــوند ک می ش
ــدا  ــه پی ــا ادام ــاط ها و انقباض ه ــن انبس ــه ای ــود. مجموع می ش
ــرود و  ــن ب ــاده منفجــره از بی ــرژی م ــه ان ــی ک ــا زمان ــد ت می کن
ــی  ــازه زیرآب ــک س ــای ی ــا تماس ه ــطح آب ی ــه س ــا ب حباب ه
ــی  ــکل قارچ ــه ش ــا ب ــانی، حباب ه ــاز نوس ــی ف ــند. در ط برس
ــی  ــه انقبــاض، حباب هــا شــکل هال ــد. در طــی مرحل درمی آین
ــی قــوی از مرکــز هــال آن هــا می گــذرد. ــد کــه جــت آب دارن
ــر  ــادی ب ــرات زی ــتایی آب، تأثی ــطح ایس ــر س ــای زی انفجاره
ســازه های زیــر ســطح آب و روی ســطح آب می گذارنــد. 
دارای ســه  ایســتایی آب  زیــر ســطح  انفجارهــای  در کل، 
ســازوکار تخریــب فشــار بــاال، تأثیــر حرکــت ضربــه ای و جــت 
ــوری  ــوج عب ــوک و م ــیله ش ــه وس ــاال ب ــار ب ــتند. فش آب هس
ایجــاد می شــود و هنگامیکــه بــه ســازه برخــورد می کنــد 
می توانــد باعــث ایجــاد خســاراتی شــود. اگــر فرکانــس پالــس 
حبابی)انقبــاض و انبســاط( بــا فرکانــس ســازه ای کــه حبــاب بــا 
ــه ای  ــت ضرب ــده حرک ــد، پدی ــر باش ــد براب ــورد می کن آن برخ
ــی  ــوم هنگام ــم س ــرانجام مکانیس ــد. س ــاق بیافت ــد اتف می توان
اتفــاق می افتــد کــه حباب هــا بــه ســمت ســازه حرکــت 
ــاال شــکل گیــرد. اگــر جهــت  ــا ســرعت ب کننــد و جــت آب ب
ــد باعــث خســاراتی  جــت آب در جهــت ســازه باشــد، می توان
بــه ســازه شــود. شــدت خســارت تابعــی از فاصلــه الزم بــرای 
نفــوذ مــاده منفجــره ثاقــب در محــل وقــوع انفجــار نســبت بــه 
ســازه اســت. شــدت خســارت بــه وســیله تکــرار شــکل گیری 
ســازه  مجــاورت  در  ضربــه  ایجــاد  و  حباب هــا  دوبــاره 
ــود.  ــی ش ــذاری مختلف ــیکل های بارگ ــث س ــت باع ــن اس ممک
ــازه  ــه س ــک ب ــه نزدی ــت آب در فاصل ــکیل ج ــن، تش همچنی
ــا توجــه  ــد. ب ــش می ده ــذاری را افزای پتانســیل خســارت بارگ
ــر فضاهــای زیرزمینــی و ناشــناخته  ــرات مخــرب آب ب ــه تأثی ب
ــای انفجــاری  ــگام برخــورد باره ــر آن در هن ــزان تأثی ــودن می ب
ــی دارای  ــای زیرزمین ــکان فضاه ــد ام ــا ح ــود ت ــنهاد می ش پیش
اهمیــت اســتراتژیک در محیط هــای خشــک احــداث شــوند. در 

ــش  ــش های زهک ــه پوش ــط، تعبی ــود آب در محی ــورت وج ص
ــت.  ــی اس دار الزام

معادن زیرزمینی با کاربری پدافند غیرعامل
معــادن زیرزمینــی)Underground mines( شــامل مجموعــه ای 
ــک  ــودی کوچ ــیب دار و عم ــي، ش ــي افق ــای زیرزمین از فضاه
ــواع  ــدن کاری ان ــف مع ــل مختل ــه در مراح ــت ک ــي اس و بزرگ
مــواد معدنــي فلــزی و غیرفلــزی در زیــر ســطح زمیــن ایجــاد 
ــنگ های  ــت س ــه مقاوم ــه ب ــا توج ــا ب ــن فضاه ــوند. ای مي ش
ــا طراحــي و  ــا ب ــوده و ی ــدار ب ــا خودنگه ــده خــود ی در برگیرن
ــورد  ــداری م ــه پای ــي ب ــداری مصنوع ــتم های نگه ــب سیس نص
نظــر مي رســند. در اغلــب معــادن زیرزمینــي فضاهــای مذکــور 
بعــد از اســتخراج، خالــي رهــا مي شــوند. بنابرایــن مي تــوان در 
ایــن مــوارد، از ایــن فضاهــا بعــد از و یــا حتــي حیــن اســتخراج 
ــا تغییــر کاربــری بــه عنــوان ســازه های پدافنــد  مــواد معدنــي ب

غیرعامــل چندمنظــوره بــه طــور اقتصــادی بهــره بــرد.
در ایــن رابطــه از فضاهــای اســتخراج شــده معــادن زیرزمینــي 
ــن  ــگاه، تأمی ــگاه، آزمایش ــازی، پناه ــار ذخیره س ــور انب ــه منظ ب
ــع آوری  ــرژی، جم ــره ان ــد و ذخی ــاب، تولی ــه پس آب و تصفی
کشــاورزی،  اهــداف  تولیــدی،  کارخانــه  زبالــه،  دفــن  و 
گردشــگری، آموزشــي، بایگانــي اســناد مهــم، بیمارســتان، دفاتــر 
تجــاری و اداری، ســالن نمایــش و مــوزه اســتفاده شــده اســت. 
ــک و  ــای خن ــارچ در فضاه ــق ق ــت موف ــال کش ــوان مث ــه عن ب
مرطــوب فضاهــای زیرزمینــي در مناطــق مختلــف تجربــه شــده 
اســت. همچنیــن در برخــي از معــادن زیرزمینــي آمریــکا، نهــال 
ــا نــور مصنوعــي کشــت مي گردنــد. ایــن نهال هــا از  درختــان ب
ــوده و  ــان ب ــراض در ام ــرات و انق ــه حش ــا، حمل ــر آفت ه خط
مي تواننــد در زمــان دیگــر و در مکانــي دلخــواه دوبــاره کاشــته 
شــوند. بنابرایــن کاربردهــای مذکــور اغلــب مهــم و اســتراتژیک 
ــذا  ــت. ل ــي اس ــان الزام ــي وجودش ــوارد بحران ــه در م ــوده ک ب
ــوان ســازه های  ــه عن ــور ب ــي مذک ــای زیرزمین اســتفاده از فضاه
پدافنــد غیرعامــل مي توانــد نقــش مهمــي در امنیــت ملــي 

ــد. کشــور ایفــا نمای
از جملــه معــادن تغییــر کاربــری داده شــده در راســتای پدافنــد 
غیرعامــل می تــوان بــه مــواردی از قبیــل معــادن بســتا )ایتالیــا(، 
کامیــوکا )ژاپــن(، اســانیک پراهــووا )رومانــی(، برزنیکــی 
)روســیه(، پیکســلی )آمریــکا(، زنیــت )آمریــکا( و آیــرون 
ــه کاربری هــای  ــب ب ــه ترتی ــه ب ــرد ک ــکا( اشــاره ک ماونتن)آمری
انبــار پس ماندهــای صنعتــی، انبــار هــوای فشــرده- آزمایشــگاه 
ــع  ــی، منب ــزات دریای ــواد منفجــره، بیمارســتان، ســاخت تجهی م

ــده اند. ــل ش ــری تبدی ــای کامپیوت ــار نواره ــرارت و انب ح

مقاالت علمیمقاالت علمی
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مهم ترین اخبار و رویدادها مهم ترین اخبار و رویدادها

 آسیب پذیری آسیب پذیری
بهره برداری از آسیب پذیری در افزونه صفحه ساز وردپرسبهره برداری از آسیب پذیری در افزونه صفحه ساز وردپرس

محققــان Wordfence در خصــوص افزایــش ناگهانــی حمــات 
ــی  ــص امنیت ــک نق ــرداری از ی ــرای بهره ب ــاش ب ــایبری و ت س
 Kaswara ــام ــه ن ــرس ب ــه وردپ ــک افزون ــده در ی ــه نش وصل
ــران  ــه کارب Modern WPBakery Page Builder Addons ب

ــد. هشــدار دادن
ایــن آســیب پذیری بــا شناســه CVE-2021-24284 دارای 
ــوط  ــی )10( می باشــد. آســیب پذیری مذکــور مرب شــدت بحران
بــه آپلــود یــک فایــل دلخــواه تأییــد نشــده اســت و بــه مهاجمان 
ــرل  ــس از اجــرای کــد مخــرب دلخــواه، کنت اجــازه می دهــد پ

ــرد.  ــت بگی ــیب دیده را در دس ــرس آس ــایت های وردپ س
ــه را  ــن افزون ــه ای ــش از 1000 وب ســایتی ک Wordfence از بی
ــور  ــه ط ــاه ب ــدای م ــرده و از ابت ــت ک ــد محافظ ــب کرده ان نص
متوســط روزانــه 443868 حملــه را مســدود کــرده اســت. 
ــایت  ــا 8000 وب س ــن 4000 ت ــه بی ــود ک ــن زده می ش تخمی
مختلــف ایــن افزونــه را نصــب کرده انــد و کاربــران در تاشــند 
تــا آن را از ســایت های وردپــرس خــود حــذف کنند تــا حمات 

احتمالــی را خنثــی و ســپس جایگزیــن مناســبی بــرای آن پیــدا 
ــه  ــمه گرفت ــات از 10215 آدرس IP سرچش ــن حم ــد. ای کنن
ــه  ــدود ب ــرداری از آن، مح ــت بهره ب ــا جه ــه تاش  ه ــت ک اس
10 آدرس IP می باشــد. بــه نظــر می رســد هــدف ایــن کمپیــن، 
ــکریپت  ــاوا اس ــای ج ــای مخــرب دلخــواه در فایل ه درج کده
ــایت های  ــه وب س ــایت ب ــدگان س ــت بازدیدکنن ــی و هدای قانون

مخــرب اســت.
ســایت های وردپرســی کــه از افزونــه  صفحه ســاز اســتفاده 

ــد. ــرار دارن ــیب پذیری ق ــن آس ــر ای ــت تأثی ــد تح می کنن
توســط   2021 مــی   21 از   Wordfence مشــتریان  تمــام 
Wordfence Firewall از ایــن حملــه محافظــت می شــوند، 
امــا اکیــداً بــه کاربــران توصیــه می شــود در اســرع وقــت 
 Kaswara Modern WPBakery Page افزونه هــای 
Builder را بــه طــور کامــل حــذف و جایگزیــن مناســبی بــرای 
آن پیــدا کننــد؛ زیــرا بعیــد اســت کــه اخیــراً بــرای ایــن افزونــه 

ــود. ــر ش ــی منتش ــه امنیت وصل

هشدار در خصوص چند اپلیکیشن  اندرویدی آلوده به بدافزار در گوگل پلی
داخــل  در  کــه   Autolycos نــام  بــه  جدیــدی  بدافــزار 
ــدا شــده اســت.  ــی می شــود پی ــدی مخف اپلیکیشــن های اندروی
ــار  ــون ب ــزار حــدود 3 میلی ــن بداف ــه ای ــوده ب اپلیکیشــن های آل

دانلــود شــده اند.
بدافــزار Autolycos تاکنــون در 8 اپلیکیشــن اندرویــدی در 
ــن اپلیکیشــن ها  ــدا شــده اســت کــه ای ــی پی فروشــگاه گوگل پل
ــده اند.  ــود  ش ــران دانل ــط کارب ــار توس ــون ب ــوع 3 میلی در مجم
Android Webview، URL ایــن بدافــزار بــه جــای اســتفاده از
ــه  ــامل نتیج ــه ش ــد ک ــرا می کن ــر راه دور اج ــا را در مرورگ ه
باعــث  موضــوع  ایــن  می شــود.   HTTP درخواســت های 
ــرد  ــرار نگی ــزار مــورد توجــه ق ــن بداف می شــود فعالیت هــای ای
ــن های  ــود. اپلیکیش ــایی نش ــان، شناس ــط قربانی ــن توس و بنابرای
ــدن  ــوز خوان ــتگاه، مج ــر روی دس ــب ب ــس از نص ــرب پ مخ
بــه  می تواننــد  می کننــد  درخواســت  را  کاربــران  پیامــک 

ــند. ــته باش ــی داش ــی دسترس ــای قربان ــوای پیامک ه محت
ــذف  ــی ح ــگاه گوگل پل ــوده از فروش ــن  آل ــون 6 اپلیکیش تاکن
  Funny Camera شــده اند، امــا 2 اپلیکیشــن دیگــر یعنــی

توســعه یافتــه توســط KellyTech بــا بیــش از 500 هــزار 
دانلــود و Razer Keyboard & Theme توســعه یافتــه توســط 
ــان در  ــود، همچن ــزار دانل ــش از 50 ه ــا بی rxcheldiolola ب
فروشــگاه گوگل پلــی وجــود دارنــد. 6 اپلیکیشــن آلــوده کــه از 

فروشــگاه گوگل پلــی حــذف شــده اند عبارتنــد از:
• Vlog Star Video Editor )با یک میلیون دانلود(
• 3D Launcher Creative )با یک میلیون دانلود(

• Wow Beauty Camera )با صد هزار دانلود(
• Gif Emoji Keyboard )با صد هزار دانلود(

• Freeglow Camera 1.0.0 )با پنج هزار دانلود(
• Coco Camera v1.1 )با هزار دانلود(

ــن  ــی از ای ــه یک ــی ک ــود در صورت ــه می ش ــران توصی ــه کارب ب
اپلیکیشــن های آلــوده را بــر روی گوشــی خــود نصــب کرده انــد 
هــر چــه ســریع تر آن هــا را از تلفــن همــراه خــود حــذف کننــد، 
ــب  ــود نص ــی خ ــر روی گوش ــب ب ــروس مناس ــی وی ــک آنت ی
کننــد، Play Protect را فعــال نگــه دارنــد و ســعی کننــد تعــداد 

ــد. ــش دهن ــد را کاه ــه نصــب می کنن ــی ک برنامه های

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

 80 از  بیــش  در  را  اصاحیه هایــی  مایکروســافت،  شــرکت 
آســیب پذیری در Windows و محصــوالت مختلــف اینشــرکت 
ترمیــم کــرد. تنهــا درجــه اهمیــت 4 مــورد از آســیب پذیری های 
ــوارد دیگــر »مهــم«  ــر م ــی« و اکث ــاه »حیات ــن م ــم شــده ای ترمی
اعــام شــده اســت. ایــن مجموعــه اصاحیه هــا، انــواع مختلفــی 
از آســیب پذیری ها را در محصــوالت مایکروســافت ترمیــم 
دور«،  راه  از  کــد  »اجــرای  اختیــارات«،  »ترفیــع  می کننــد: 
ــور از ســد  ــدازی ســرویس«، »عب ــات«، »ازکاران »افشــای اطاع

ــی« . ــات امنیت امکان
ــوع »روز  ــده از ن ــم ش ــیب پذیری های ترمی ــورد از آس ــک م ی
ــیب پذیری  ــه  CVE-2022-22047 است.آس ــا شناس ــر« ب - صف
ــوده و از  ــم« ب ــت »مه ــه اهمی  CVE-2022-22047 دارای درج
ــر روی  ــارات« اســت. ایــن ضعــف امنیتــی ب ــوع »ترفیــع اختی ن
Windows CSRSS تأثیــر می گــذارد و مهاجــم بــا سوءاســتفاده 
از آن قــادر خواهــد بــود امتیــازات در ســطح System را بدســت 
ــی  ــیب پذیری از باگ ــن آس ــار ای ــوالً در کن ــم معم آورد. مهاج
از نــوع اجــرای کــد از راه دور کــه اغلــب از طریــق یــک 
ــز  ــده، نی ــا Adobe ساخته ش ــده Office ی ــتکاری ش ــند دس س
ــا سیســتم را تحــت کنتــرل قــرار دهــد.  سوءاســتفاده می کنــد ت
ــه  ــده دارای درج ــم ش ــیب پذیری های ترمی ــورد از آس ــار م چه
-22029 ،CVE-2022-30221 ــه های ــا شناس ــی« ب ــت »حیات اهمی
CVE-2022-22039 ،CVE-2022 و CVE-2022-22038 هســتند.

امنیتــی بــا شناســه CVE-2022-22029، از نــوع  ضعــف 
ــاز  ــدون نی ــد ب »اجــرای کــد از راه دور« اســت. مهاجــم می توان
  Network File Systemبــه احــراز هویــت در بســتر شــبکه، از
بهره جویــی کنــد. پیچیدگــی حملــه باالیــی دارد و سوءاســتفاده 
از آن بــه تاش هــای مکــرر مهاجــم از طریــق ارســال داده هــای 

ثابــت یــا متنــاوب نیــاز دارد.
ــه  ــی، CVE-2022-22038 اســت ک دیگــر آســیب پذیری  حیات
بهره جویــی از آن نیــز بــه دلیــل فراهــم کــردن اقدامــات اضافــی 
توســط مهاجــم نســبتًا دشــوار بــه نظــر می رســد. ایــن ضعــف 
 Remote ــر ــوده و ب ــد از راه دور« ب ــوع »اجــرای ک ــی از ن امنیت
 Windows ــخه های ــه نس Procedure Call Runtime در هم
ــت  ــه اهمی ــا درج ــی ب ــف امنیت ــومین ضع ــذارد. س ــر می گ تاثی
»حیاتــی« نیــز از نــوع »اجــرای کــد از راه دور« و دارای شناســه 
ــرد.  ــر می پذی ــه NFS از آن تأثی ــت ک CVE-2022-22039 اس
ــد  ــی می توان ــرایط رقابت ــدن در ش ــده ش ــا برن ــا ب ــم تنه مهاج
ــف  ــن ضع ــاالً ای ــود و احتم ــتفاده از آن ش ــه سوءاس ــق ب موف

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــورد بهره جوی ــر م ــی کمت امنیت
آخریــن آســیب پذیری ترمیــم شــده بــا درجــه اهمیــت »حیاتــی« 
ــی  ــف امنیت ــن ضع ــت. ای ــد از راه دور« اس ــرای ک ــوع »اج از ن
می گــذارد.  تأثیــر    Windows Graphics Componentبــر
 RDP مهاجــم بایــد کاربــر را متقاعــد کنــد کــه بــه یــک ســرور
ــی  ــرب م ــرور مخ ــال، س ــس از اتص ــود. پ ــل ش ــرب متص مخ

ــد. ــی اجــرا کن ــدی را از راه دور در سیســتم قربان ــد ک توان
مختلفــی  امنیتــی  به روزرســانی های   Juniper Networks
را منتشــر کــرد. مهاجــم می توانــد از ایــن آســیب پذیری ها 

ــد. ــرداری کن ــر، بهره ب ــت تأثی ــتم تح ــرل سیس ــت کنت جه
را   Junos Space در  بحرانــی  آســیب پذیری   31  CISA
ــه دارای  ــی ک ــص امنیت ــدیدترین نق ــت. ش ــرده اس ــرف ک برط
 NorthStar Controller ــول ــر محص ــت و ب ــدت 9.4 اس ش
ــادر  ــه ق ــی ک ــه مهاجم ــی ب ــص امنیت ــن نق ــذارد، ای ــر می گ تأثی
اســت بســته های UDP را جعــل کنــد اجــازه می دهــد حافظــه 
ــره در  ــاد مخاط ــه ایج ــر ب ــرده و منج ــی ک ــی را بازنویس 1 بایت
برخــی فرآیندهــا شــود. آســیب پذیری دیگــری وجــود دارد کــه 
مربــوط بــه ســرریز عــدد صحیــح در libgfortran اســت و بــه 
مهاجمــان اجــازه خواهــد داد تــا از راه دور کــد دلخــواه خــود را 

ــکار ســرویس انجــام دهــد. ــا حملــه ان اجــرا کــرده ی
 Juniper محصــوالت  از  برخــی  آســیب پذیری  ایــن 
 Junos Space، Contrail Networking از جملــه Networks
و NorthStar Controller را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد.
منتشــر  امنیتــی  به روزرســانی های  می کنــد  توصیــه   CISA
 Junos شــده بــرای برخــی محصــوالت تحــت تأثیــر از جملــه
 Contrail Networking ،1.1R22ــل از ــخه های قب Space نس
ــد. ــال کنن ــت اعم ــرع وق و NorthStar Controller را در اس

شــرکت گــوگل بروزرســانی امنیتــی را جهــت رفع  آســیب پذیری 
ــرده  ــر ک ــروم منتش ــر ک ــاال در مرورگ ــدت ب ــا ش ــر ب روز صف
اســت. آســیب پذیری وصلــه شــده بــه نقــص ســرریز پشــته در 
مؤلفــه WebRTC مربــوط می شــود کــه بــدون نیــاز بــه نصــب 
قابلیت هــای  اپلیکیشــن های محلــی،  دانلــود  یــا  افزونه هــا 
ــان را در مرورگرهــا فراهــم  ــری همزم ــی و تصوی ــاط صوت ارتب
ــدوز و  ــد. مرورگــر گــوگل کــروم در هــر دو پلتفــرم وین می کن
اندرویــد تحــت تأثیــر ایــن آســیب پذیری قــرار دارنــد. گــوگل 
ــع آســیب پذیری   ــروم را جهــت رف نســخه 103.0.5060.114 ک
ــر  ــود مرورگ ــه می ش ــران توصی ــه کارب ــت، ب ــرده اس ــر ک منتش

ــد. ــانی کنن ــت به روزرس ــرع وق ــود را در اس خ
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سایت های مرتبط با پدافند غیرعاملسایت 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 معـرفی  کتابکتاب
حوزه پدافند حوزه پدافند سایربیسایربی

کتــاب بنیان هــای حقوقــی فضــای ســایبری: مقدمــه ای 
ــه  ــیده حبیب ــادی و س ــی اعتم ــم عل ــه قل ــث ب ــر بح ب
ثاراللهــی، در تــاش اســت تــا دریچــه ای کوچــک بــه 
ــم  ــن حاک ــم بنیادی ــر در مفاهی ــی و تغیی ــمت بازبین س
ــه  ــه طوریک ــاید؛ ب ــایبری بگش ــای س ــوق فض ــر حق ب
ــق و  ــای ح ــن مرزه ــه تعیی ــوط ب ــای مرب نیازمندی ه
تکلیــف در ایــن دنیــای دست ســاز را ســهل تر نمایــد.
حرکــت شــتابان فنــاوری در حــوزه  ارتباطــات و 
ــای  ــزون دنی ــترش روز اف ــه گس ــر ب ــات، منج اطاع
دیجیتــال گردیــده، بــه طــوری کــه بــه مــوازات جهــان 
واقعــی اطــراف، مفاهیــم دیجیتــال و بــه عبارتــی 
مجــازی، رشــد و نمــو خیــره کننــده ای را بــه نمایــش 
ــی  ــترش ناش ــه گس ــهل و رو ب ــط س ــد. رواب گزارده ان
ــبب تحــوالت  ــال، س ــای دیجیت از دســت آوردهای دنی
ــات  ــع اجتماع ــا و بالتب ــا، هنجاره ــی در ارزش ه اساس
انســانی گردیــده بــه گونــه ای کــه ایــن تغییــر در اکثــر 

ــه  ــک جامع ــای ی بخش ه
اســت.  رویــت  قابــل 
حوزه هایــی  از  یکــی 
کــه از هــر تغییــر اساســی 
در عرصــه  اجتماعــی و 
ارزش هــای حاکــم بــر آن 
مســتقیم یــا غیــر مســتقیم 
ــه  ــرد، عرص ــر می بپذی اث
ــل  ــف متقاب ــق و تکلی ح
بیــن انسان هاســت کــه                                   
بســتر مطلوب تأثیرپذیری 
نوظهــور  تحــوالت  از 
می گــردد.  محســوب 
ــی  بنابراین تحوالت اساس

ــروز  ــای ام ــر توســعه فضــای مجــازی در دنی ــی ب مبتن
ــال در  ــاوری دیجیت کــه ناشــی از رشــد و گســترش فن
عرصه هــای مختلــف اجتماعــی اســت، عامــل و وســیله 
مناســبی بــرای تأثیرگــذاری بــر حقــوق افــراد شــمرده 
می شــود، بــه طــوری کــه نیــاز بــه بازنگــری در پــاره ای 
از مفاهیــم بنیادیــن حقوقــی و کیفــری دنیــای طبیعــی، 
مثــل مفهــوم مــال، مالکیــت، حریــم خصوصــی، 
ــای  ــا مرزه ــازد ت ــرم می س ــره را الج ــارکت و غی مش
حــق و تکلیــف حاکــم بــر روابــط انســان غــرق شــده 
ــش را  ــای دست ســاز خوی ــر و یک ه ــوس صف در اقیان
کمــی ســامان دهــد. کتــاب بنیان هــای حقوقــی فضــای 
ســایبری ابتــدا بــه ســازماندهی و ارائــه تعاریفــی جدید 
از مفاهیــم مســتقر در دنیــای دیجیتــال پرداختــه تــا بــا 
ــای  ــف را در فض ــق و تکلی ــم، ح ــر آن مفاهی ــه ب تکی
مجــازی بهتــر و کامل تــر مــورد تجزیــه و تحلیــل 
ــه  ــا فضــای مجــازی ب ــرار دهــد. فضــای ســایبری ی ق
معنــای  بــه  عــام،  طــور 
ــت  ــی اس ــی بین الملل محیط
در  آن،  در  ارتباطــات  کــه 
ــه ای  ــبکه های رایان ــتر ش بس
در  و  می شــود  برقــرار 
عبــارت  واژگان،  فرهنــگ 
مــکان  یــک  از  اســت 
ــوله های  ــه مرس ــی ک انتزاع
هــر                         یــا  و  الکترونیکــی  
اطاعــات،  از  بخــش 
ــن  ــد رفت ــه قص ــی ک هنگام
ــه  ــه رایان ــه ب ــک رایان از ی
ــق آن  دیگــر را دارد، از طری

عبــور می کننــد.

طرح های کرس خدمت رسبازیطرح های کرس خدمت رسبازی  

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