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دک ر محمدرضا پ رمحمدی در جلسه   رای پدافند یررااما اسد اند  
با تأکرد بر ضرورت فعال ساای کمر ه پدافند یررااما در همده ادارات  

سطح بندی انرساخت های مهم اس ان و رااندت الزامدات   : اس اند افزود
پدافند یررااما در کلره طرح ها و پروژه های امراندی اسد ان ضدروری    

 .است
معاون بسرج و ام ر اس ان های ساامان پدافند یررااما ک د ر نردز در   
انن جلسهد با تبررن اهمرت ژئ پل رک ک د ر بدا وجد د سدرمانه هدای      

راهبدرد پدافندد یرراامدا در    : اظرم طبرعی و انسدانید اههدار دا دت   
خص   صرانت اا سرمانه های انسانید فرزنکید سدانبری و مقابلده بدا    

 .به ط ر جدی باند م رد ت جه  رار گررد( ترکربی)جنگ های هربرندی 

بررس  طرح جامع پدافند غیرعامل استان آذربایجان شری  با حضرور  جلسه 
 معامن فن  م نظامات سازمان پدافند غیرعامل برگوار شد

طرح های جامع پدافند یرراامدا ک د ر در سده سدطح  د اه اید منطقده ای و       : در انن جلسه مهندس پ ربرات اههار دا ت
ان ان . دس گاهی در  ال ت سعه می با ند و در سطح منطقه ای دو دس ه طرح های جامع اس انی و  هری تعرنف  ده است

هدف اا اجرای طرح پدافند یررااما اس ان ها را  ناسانی دارانی ها و انرساخت های  ائز اهمرت و تهدندات و بسرب پذنری 
 .و  ابا اس ناد با دکاربردی خروجی طرح بانس ی برای مسئ لرن و مدنران اس انی : های دارانی ها ان ان کردند و افزودند

مهندس خسروجردی نرز اا همکاری اداره کا پدافند یررااما اس ان و اا ا دامات ان ام  ده در راس ای مطالعات طرح جدامع  
سااماند با بررسی د رق ن انج مطالعات پدافند یررااما اس ان هاد هرگ نه انحراف : پدافند یررااما اس ان تقدنر کرده و افزودند

 .اا  رح خدمات و ضعف های ا  مالی را ا صاء کرده و رفع بن ها را پرگرری می نماند
 

 
 بازدید مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شری  از مجووعه مرزش  یادگار اما 

مدنرکا پدافند یررااما اس انداری باربان ان  ر ی به همراه مددنرکا وراش  
 .و ج انان اس ان اام م اه ورا ی نادگار امام تبرنز باادند کرد

انن باادند ضدمن باارسدی اا امکاندات و ت هردزات ورا دگاهد در خصد         در 
الزامات پدافند یررااما ااجمله دس رسی راه های م اصالتی و تسدهرا ابد ر و   

 .بحث و بررسی ان ام  د  مرور خ دروها و اابران پراده
کرنمید مددنرکا پدافندد یرراامدا اسد انداری باربان دان  در ی در       الررضا 

جلسه ای با مسئ الن انن م م اه ورا ید بدا ا داره بده ضدرورت تهرده طدرح       
ا صای تهدندات و راانت : مطالعات پدافند یررااما ورا گاه نادگار امامد گفت

 .الزامات پدافند یررااما باند به ص رت مس مر ان ام گررد
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 مقاله علو 
 بخش دوم –پدافند غیر عامل درحوزه صنعت  

 :ماهیت کالبدی صنعت
اا ب ن ا که بر اساس تئ ری پنج  لقه ی واردن ا  مال  مله ی د من به تأسرسدات  رداتید  سداس و مهدم و نردز امداکن       

ها و ساخ مان های پدر اهمردت در  دد امکدان مال ظدات پدافندد       سااه ت معی و صنع ی وج د داردد الام است برای تمامی 
طرفید راانت اص ل اا . با دیررااما راانت   د و سااه های اصلی بن ها در برابر بثار تهدندات انف اری مقاومت کافی دا  ه 

د در بررسی ماهرت سااه ای صنعت باند اا دو اا انن رو. کندمعماری نرز  درت دفاای را ارتقا داده و  دا ا امنرت را تأمرن می 
 .گرردو معماری م رد ارانابی  رار سااه ای منظر 

 :وضعیت معماری صنعت
 فاهت اا جان ساکنان نا  ایالند درخدمت که باند کاربریدمعماری بنست فارغ اا ن ع هربنانی نخس رن مظهر اا بعد کالبدی 

ساخ مان و ترکرب   می و اجزای پررام نید پالن معمارید ب دن فرم . با ددارانی های درونی و اس مرار فعالرت نا کاربرد بن 
امن نا پناهگاه در داخا پالن معمارید سه لت  ناسانی مسررهای  رک ی به سمت پناهگاه ها و نقاط امدن  مکانهای نا نب دن 

 .  اخ  هانی اند که بسرب پذنری نک مکان را در برابر تهدندات د من تعررن می کننداا ... و داخا کالبد معماری 
 :وضعیت سازه ای صنعت

ی بن است که بع اً در منظر اول به رؤنت برننده نمی رسدد اما نقش مهمی در پانداری کننده ساا ه ی هر کالبدد ااما پاندار 
در کالبد م م اه های صنع ید سااه ام ماً به دلرا وسعت بر  ر ف اها نا ی اا ن ع املکرد ف اد م فاوت اا . بن انفا می کند

د باند بدرای افدزانش   بنانرانن. استمعم لی مانند خانه ها نا ساخ ما نهای اداری ساخ مان های سااه های به کاررف ه در کالبد 
پانداری و کاهش بسرب پذنری بن در برابر نف ا بارهای یرراادید افزون بر بارهای طبرعی مانند بار نا ی اا انف ارهای خارجی 

و پدی  و ت ان جذب نا اس هالک انن بارهاد کاهش بسرب پذنری خداک  لراه ای و داخلی نا اصابت پرتابه هاد پاسخ به ارتعا ات 
برخی مد ارد  در .   دا داماتی م فاوتی پرش برنی ... م م اه وکاهش بسرب پذنری بن در برابر تهدندات الک رومغناطرسی و 

 .نرز سااه ی م م اه  دنمید خا  نا منحصر به فرد است که درک رف ار بن را در برابر نرروهای جانبی م کا می سااد

 :ماهیت شناسایی صنعت
اا بن ا که اهداف تاک رکی پدافند یررااما در امان جنگد م ارد انر را ضرورت می بخ دد هر م م اه ای که پرش برنی می 

سه گام اول با هدف ممانعت اا و  ع خسارت و در )   د اا س ی د من م رد هدف  رار گرردد باند در هر نک اا گام های انر 
د من را اا دس رابی به اهداف بر  ر باا دارد و م م اه ی صدنع ی را هدر   د (خسارات در دو گام بعدی با هدف کاهش مرزان 
 . چه اودتر به فرانند ت لرد ملی بااگرداند

ان اد اهداف مانند ) فرنب برای دنده ن دن مراکز اا س ی د مند با اس فاده اا اس  ارد اخ فا و تالش  :"ن دندنده  "گام اولد 
 ؛( کااب

و فرنب  ( اس  ار) پ  ش ص رت دنده  دن ت سط د مند  ناخ ه ن دن مرکز با اس فاده اا در   :" ناخ ه ن دن "گام دومد 
 در  ناخت ن ع ماهرت هدف؛

ت سدط د دمن بدا اسد فاده اا ا امدا      هدفگرری ص رت  ناخ ه  دند سلب امکان در  :"گرریسلب امکان هدف  "دگام س م
 ؛... طبرعی و مصن اید اس فاده اا ت نا و 

ص رت هدف  رارگرف ند بسرب پذنر نب دن نا به  دا ا رساندن بسدرب پدذنری بدا    در  :"پذنرسلب نقاط بسرب  "دگام چهارم
 ؛ ...اس فاده اا مقاوم ساای و راانت اص ل انمنی نا کم بسرب پذنر ب دن با پراکندگی بخش های مهم و  ساس و 

ص رت بسرب دندند ان اد  ابلرت سرنع بااساای و ا را  دن و امکان تداوم در  :"فعالرتمدنرنت بحران و اس مرار  "پن مگام 
 .جانگزننفعالرت با سل ل ساای اجزا و نرز طرح های مرمت و 

گام اول و دوم اا م م اه مرا ا باالد به نح ه ی  ناسانی صنانع و انرساخت ها اا روی  کا هاهری و ن دانه هدای بصدری    
انن رود نکی اا ارکان بسرب پدذنری م م اده هدای صدنع ی اا نگداه  ابلردت       اا . می کندهنگام م رد هدف  رار گرف ن ا اره 

 .  د ناسانی بن بررسی می 

 1397دی ماه -هشتمبیست و شماره                                                                                         نشریه داخلی اداره کل پدافند غیرعامل استان آذربایجان شرقی  



 ادامه
 ادامه

 1397دی ماه  -هشتمبیست و شماره                                                                                         نشریه داخلی اداره کل پدافند غیرعامل استان آذربایجان شرقی  

6 

های صنع ید خص صاً  هرک های صنع ید م م اه هانی  اوی صنانع مخ لف هس ند که در نک نقطه تمرکز ناف ه م م اه 
هدف گرری اند و در برخی م ا عد بس ه به ن ع تسلرحات م رد اس فاده اا س ی د من در سنارن ی نقطه انید تنها با نک بار 

صنانع نرز من ر به سده لت  ناسدانی بنهدا خص صداً در  مدالت      وسعت .  دبه بخش وسرعی اا صنعت خسارت وارد خ اهد 
 .  ده انی می 

کندار هدمد ند ع  صدار     بن هدا  اا س ی دنگرد انن ن ع  هرک ها اا وا دهای صنع ی م عددی ت کرا  ده اند که  رار گرری 
پررام نی بن و مسررهای دس رسی من هی به بنهاد دود نا بخار م صااد  ده اا فعالرت صنعتد نظدام  رک دی افدراد و وسدانا     

 درانط  الب ه . اند کا م خ  نا هندسی خاصی به بن می بخ د که به را  ی اا س ی جنگنده ها  ابا  ناسانی ... نقلره و 
 ناسانی در روا نا  ب م فاوت است و با نظر به اننکه د من ت هرزات ردناب و اک  اف خا  خ د را داردد نقاط بسرب پذنر 

صنع ی بر مبنای خ انانی  کا هندسید خ انانی تحرکات و م م اه ی انن اساسد انرساخت نا بر . می   دصنعت  ناسانی 
 .است ابا  ناسانی طرفی  -بصریخ انانی 

 ابلرت  ناسانی را که مرتبط با م خصات سااه اید ابعادی و فرزنکی نک م م اه با ددد  هرگ نه  :خوانایی شکل هندسی
 . کا هندسی  اما وضعرتد  کاد سانهد اندااه و طرح کلی استخ انانی . نامندخ انانی  کا هندسی می 

به ص رت ت ربی با ا کال خا  ندک  دیء ب دنانی دارد و  دادر اسدت اا      انسان  :شکل و وضعیت قرارگیری مجموع  ها
ف اصا دور ا رانی مانند خ درود تانکد م  کد سک ی پرتابد ه اپرماد ت پد برج خنک کنندهد مخزن س ختد بالگرد و سدانر  

وا عد ا رانی که دارای  کا خا  هندسی هس ندد اا سد ی انسدان بده واسدطه ی  افظده ی      در . کندت هرزات را  ناسانی 
تص نری وی سرنع تر  ناسانی می   ند همچنرن انن   ره در م رد وضعرت  رارگرری ا رای مخ لف و نحد ه ی ارتبداط و   

د وج د نک  یء ط نا بر روی دو خط م ااید ن دان دهندده ی   برای مثال. استهم  اری بن با م م اه های اطراف صادق 
وج د  طار در بن محا است نا نک م  مع منظم و  بکه بندی  ده در سا ا درناد ن ان دهنده ی تأسرسات بندری است؛ 

 .ادبه همرن دلراد در اس  ار باند  کا م عارف و هندسی ا را را با اس فاده اا وسانا گ ناگ ن برهم 
طبرعی ندا مصدن ای با دند مانندد     الگ ها می ت انند . ا راستاا طرح کلی نا الگ د ترترب نا برانش مکانی منظ ر  :طرح کلی

س  ن منظم اا خ درو ها و ت هرزات نرز بسرار نک .  هرت کرا دهنده ی در نک ساخ مان های الگ ی خرابان های منظم و 
همرن دلراد اصا پراکنددگی بده   به . گرردسرنع تر اا نک س  ن پراکنده م رد  ناسانیدک ف و هدف گرری د من  رار می 

باند ت جه دا ت که اس فاده اا اصا پراکندگی تدا جدانی م داا    الب ه .   دان ان نکی اا اص ل پدافند یررااما محس ب می 
 .ن  داست که م جب اخ الل در ان ام مأم رنت 

ارتفداای  ااونده  ) روا  دکا بن و نردز  درانط رو دنانی     و (   د  خص   ارتفاع به )  اندااهی ا را در ارتباط با سانه  : یسا
اندن  .  د د ی ا را   ی می ت اند به ر اا خ د  یء و پدنده م جب ک ف و  ناسانی بن سانه .   ندمی م خ  ( خ ر رد 

 .استم ض ع در دنده بانی و اکس برداری ه انی م ه دتر 
اندااه گرری پدنده ای نا دناخ ه بدر روی ندک    با . است یء و پدنده نکی اا مؤثرترنن ن انه های ت خر  بن اندااه  :اندازه

 .گرردتص نر ه انید مفسر می ت اند ا  ماالت ممکن را برای ت خر  در نظر 
 ناسانی را گ نند که به دلرا وج د ان اع طرف های  رارتی و بصری که اا کا ندا اجدزای    ابلرت  : طیفی -خوانایی بصری

مؤلفده  داما بافدتد رندگد  درارت و      اندن  .  دد صنعت م رد نظر ساطع می   دد م جب  ناسانی بن ت سط د من خ اهد 
 .استرخ ندگی 

 جعفرپورمهدی : نگارنده
کارشناس حراست سازمان   

 صنعت، معدن وتجارت
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 علو مطالب 
 (Disaster Recovery Plan)بازیابی از فاجعه طرح 

بر روی برای سرور و نا اطالاات م ج د ( به ص رت طبرعی و نا نا ی اا ا  باهات انسانی) ال ی که  ادثه نا اتفا ی ناگ ار به 
در . گ نندد مدی    Disasterبروددبن اف اده و انن امر بااث   د تا دس رس پذنرید محرمانگی و نا نکپارچگی اطالاات اا برن 

انن  رانط نراا به طر ی جامع و م ناسب که اا  با برنامه رنزی  ده با د خ اهردد دا دت تدا در کم درنن امدان ممکدند       
 .اا و  ع فاجعه بااگردانرد الت  با املکرد ساامان را به 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بسدراری اا بنهدا اا سرسد م    . وج د طرح مناسب باانابی خرابی در  رکت های ت اری ک چک بر  ر  ابا م اهده اسدت ادم 
پ  ربانگرری  دنمی اس فاده می کنند و اا طرح هانی اس فاده می کنند که  طعاً نمی ت اند بنها را  ادر سااد تا اا بسدراری اا  

ساامان هانی که می خ اهند اا انن مصربت رهانی نابند ممکن است اساس ان اد . م کالت و روندادهای بد جل گرری نمانند
در ادامه . با انن وج دد م انع و م کالت بسراری وج د دارد که به را  ی  ابا  ا خ اهد ب د. نک طرح مناسب را درک کنند

 .به تعدادی اا انن م کالت ا اره  ده است
در تدونن انن طرح د رقاً بررسی کنرد که مر له مهمی را اا دست نداده با ردد مر له ای که می ت اند تفاوت بدرن یلبده بدر    

اما دا د ن ندک   . ساامان  ما ممکن است تاکن ن نک فاجعه اظرم را ت ربه نکرده با د. م کالت نا براکس را م خ  کند
طرح واکنش در هنگام خطر با مس ند ساای مناسب و کافید بررسی مناسب و پرسنا م رب و بگاه می ت اند  انس بقای  ما 

 .را در  رن م کالت افزانش دهد
عدم تشخیص چیزی ک  می تواند ب  طور بالقوه ساختارها و اااه هایی را ب  خطر اندازا ک  کسب و کار شما بن    1

 ما باندد هدر نرروندی را کده بدرای      . االوه بر خطرات اکر  دهد ونروس هاد تروجان هاد کرم ها و یرره .آنها وابست  هستند
بنا  ما روی نک گسا امرن لراه نا خط سرا اندگی می کنرد؟ بنا منطقده  دما تدا    . جغرافرای  ما نک است م خ  کنرد

بحال چند بار پی در پی با  طعی برق نا ی اا باد و ط فان م اجه  ده است؟ مطمئن   ند که تمام انن ا  ماالت م  ع ان اد 
 .جدند در نظر گرف ه می   ند DRطرح نا ان خاب مکانی برای پراده ساای طرح 

انن برای ساامان ها نک امر یردر ادادی اسدت کده     . طرحی ک  ب  افراا خیلی مجرب و متخصص بستگی ااراایجاا  -2
 ما باند تعداد بسرار . ان اد طرح واکنش در  رن   ادث سخت افزاری و نرم افزاری فقط به نک م خص  کامپر تر نراا دارد

انادی اا افراد را اس خدام کنرد که  ادر هس ند سرنعاً در  رانط اضطراری پاسخگ  با ند ولی اا طرفدی تمدام اندن افدراد در     
 .هنگام خطر نرز بسرب پذنر می   ند

اگر برق در سداخ مان  دما  طدع     .اعتماا ب  فرآیندهای استی برای آگاهی پرسنل ار حین ایجاا خطر و مشکل -3
 ما اطالع پردا می کنند؟  ما باند نک سرس م خ دکار ان اد کنرد تا پرسنا  DR  د و کسی بنرا گزارش ندهدد بنا پرسنا 

IT ما می ت انرد اا نک سرونس گدروه سد م   .  ما را اا هر گ نه خطر و رونداد بد مطلع کند تا اننکه م کا سرنعاً  ا   د 
 .بم اش دنده با ند DRاس فاده کرده و سرس م خ د را کن رل نمانرد نا افرادی را بکار گررند که برای اجرای طرح 
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مناسبد نک رونکدرد سداخ ار     Disaster Recoveryنک طرح و برنامه
ناف ه برای م اجهه با اتفا ات و   ادث یرر برنامه رنزی  ده ای است که 

انن .  رکت و ساامان های مرب طه را تهدند نماند  ITمی ت اند انرساخت
طرح اس راتژی های باانابی اا   ادث مح ما را به صد رت گدام بده گدام     
برای باانابی سرس م ها و  بکه های خراب  دهد جهت به  دا ا رساندن 

 .تاثررات منفی بر فعالرت های ساامان فراهم می بورد
. اهمرت دا  ن نک طرح واکنش در هنگام خطر را می داندد  ITهر مدنر 

ساامان هانی که اا انن طرح بی بهره هس ند ممکن است پدس اا ت ربده   
 .کردن نک فاجعه اظرم با م گا جدی و یرر ابا جبران م اجه   ند
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در اب ددا   ITکدام نک اا کاربردهای . کنید چ  منابعی باید اول از هم  ذخیره شده و ار اولویت قرار گیرافراموش  -5
 ابا دس رس است؟ بنا م اردی وج د دارد که به مدت نکی دو روا بدون اننکه کسب و کار  ما را تحت تأثرر  رار دهد معلق 

پدس اا ندک بحدران م ددداً  ابدا       onlineبماند؟  ما باند ترتربی را ان خاب کنرد که در بن کاربردها و سرونس ها به ط ر 
به ان ان مثال ممکن است  ما تصمرم بگررند انمرا  رکت خ د را  با اا اخرره ساای سدرورهای  . کاربرد و دس رس با ند
باند اطمرنان  اصا کنرد کده  بدا اا و د ع    . ممکن است سراست هانی در انن تصمرم نهف ه با د. فانا داخلی فعال نمانرد

 .خطر به م کالت بگاه  ده اند و می ت انرد بنها را  ا کنرد
بعد اا ان اد نک طرحد مطمئن   ند که نک دس  ر العمدا مر لده    .DRعدم موفقیت ار مستندسازی مناسب طرح  -6

مطمئن   ند که هر فربنندی کدامالً  . ای کاما ان اد کرده اند که می ت اند ن ان دهد چط ر انن طرح واکن ی را اجرا نمانرد
. م  عرت تمام منابع سرس م را  ناسانی کرده و م خ  کنرد کدام نک برای اجرا مناسب تر اسدت . مس ند ساای  ده است

مطمئن   ند که بنا تمام اسناد را در م  عرت های چندگانه اخرره کرده اند نا خرر و م خ  کنرد تمام افراد مهم به ک ابچه 
 .راهنما دس رسی دارند

اگر اطالاات  ما به روا نبا د فر ی ندارد که انن طرح  ما تا چه اندااه  .عدم وجوا سیستم پشتیبان گیری مطمئن -7
فربنند پ  ربان گرری را . بنچه که مهم است م  عرت هانی است که تحت تأثرر انن فاجعه  رار می گررند. م فق اما می کند

اا ندک تکن لد ژی م داای سداای مثدا      . در نک فاصله امانی م خ  و منظم ان ام دهردد تا اطالاات  دما محفد ب بماندد   
VMware   نمانرد تا سرات باانابی  ما افزانش نابداس فاده . 

 ما باند مطمئن   ند که انن طرح وا عاً در ندک م  عردت    .فراموش کراه اید ک  طرح واکنشی خوا را تست کنید -8
همان ط ر که  بالً اکر  د بسراری اا  رکت ها فرام ش می کنند که طرح هدای واکن دی خد د را    . اضطراری اجرا می   د

 ما باند به ط ر منظم اطالاات خ د را کن رل کرده و م کالت ا  مالی را پرش برنی نمانرد و  بدا اا  . بررسی و تست کنند
در انن ا نرز تکن ل ژی م اای ساای بکار  ما می بند که می ت اند سرور را کن درل  . و  ع رونداد بد به فکر راه  ا بن با رد

 .را بررسی نماند DRکرده و هر د رقه طرح 
با وج د اننکه  فظ کلمدات ابد ر نکدی اا     .کاری کنید ک  ار استیابی ب  کلمات عبور مهم با مشکل مواج  شوید -9

اهداف مهم در امنرت داده ها است  ما باند کلمات اب ر خ د را در دو جای جداگانه  فظ کرده و در هر جا و هدر امدان بده    
می ت اند به تمام کلمه های رمز و کدها  ITمطمئن   ند که برش اا نک فرد م خص  . را  ی به بن دس رسی دا  ه با رد

 .دس رسی پردا کند و اگر افراد مهم  رکت اا بن ا رف ند کلمه رمز ت سط فرد دنگر برا  ی  ابا تغررر با د
امدانی کده   . خ د را به روا کنرد DR ما همر ه باند طرح  .زمانی ک  نمی توانید این طرح واکنشی را ب  روز کنید -10

فهرس ی اا نکات  ابا بحث را تهره کدرده تدا   . ماه نکبار بنرا بررسی کرده و به روا کنرد 3 ما انن طرح را ان اد می کنرد هر 
. بدانرد کدام م رد برای تغررر طرح الام است اا جمله انن م ارد می ت ان به افرادد سرس م هاد م  عرت ها و  رانط ا اره کرد

 ما را  فظ می کند بلکه فرص ی را برای ت سعه روش ها و طرح های جدند فراهم مدی   ITانن کار نه تنها مهارتهای پرسنا 
 .کند

 
 علی ابراهیمی: گراآوری

پدافند غیرعامل اااره کل پدافند غیرعامل کارشناس 
 استانداری آذربایجان شرقی
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عدم موفقیت ار اسنتیابی بن  ینن منبنر اننر ی       -4
تأثرر نک و فده  تددحت  ما سرس دم اگر  .پشتیبان مناسب

محرطی گس رده  رار بگررد ممکدن اسدت بده مددت طد النی      
ن  انرد اا برق  هری اس فاده نمانردد باند مطمئن  د ند کده   

بدا امدر طد النی خرندداری     منددبددع انددرژی مناسدددب  نک 
بددرای ندددک پ دددد ربان اضددافدددی اا سدپددددس . انددددکددرده 

 .نمانردباتددری اسدد فاده 
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 مطالب علو 
 بیوتروریسمبا مقابله 

 دده  امرواه سالح های بر ل ژنک که به ان ان سالح های ک  ار جمعی م رد ت جه  رار گرف ه به نک تهدند ام می تبددنا  
ترورنسدم  . و ممکن است االوه بر نظامران سالمت و اندگی  هروندان بی دفاع را نرز در معرض تهدند جدی  رار دهندد است 

الرده افدراد   و نا ت کسرن های بر ل ژنک بدر  برماری اا بر ل ژنک نا بر ترورنسم ابارت است اا اس فاده اا مرکروارگانرسم های 
ها نسب ا ت لرد اننگ نه سالح . با ندمی منحصربفرد سالح های بر ل ژنک دارای ونژگی های . دفاعیرر نظامی و  هروندان بی 

را گسد رش  ساده و اراان  رمت ب ده و و  ی که در ف ا پراکنده   ند  ادرند خ د بخ د تکثرر کرده و وسدعت منطقده بلد ده    
 . بنابرانن انسان هاد  ر انات و گراهان همه می ت انند در معرض  مالت بر ل ژنک  رار گررند. دهند

ابعاد با سالح های انف اری م عارف و   ی سالح های یرر م عارفی چ ن سالح های  رمرانی و هس ه ای که برخالف  مالت 
هر روا و تلفات پس اا مدتی  ابا محاسبه می با د در  مالت بر ل ژنک وسعت خسارات یرر  ابا پرش برنی ب ده و خسارات 

بر ل ژندک بدا   ت جه دا  ه با رم که در  مدالت  . که می گذرد النه های جدندی اا فاجعه ه ندا و ابعاد بن گس رش می نابد
های امده به ص رت طبرعی نرز بااث همه گرری برماری اا مرکروارگانرسم های . م اجه هس رممرکروسک پی م ج دات انده 

ساله  ربانران ای می   ند و بالنای طبرعی ان اد  ده ت سط انن همه گرری ها که گاه چند  اره جهان را فرا می گررند همه 
 .بی  ماری را اا ابناء ب ر می گررند

 مله بر ترورنسم پس . محدود اس فاده   دنک منطقه در بر ترورنسم ممکن است اا نک نا چند ااما بر ل ژنک الره سکنه   
پس  مله . است به نک بحران بر ل ژنک تبدنا گرددامانی ممکن اا و  ع به ص رت نک اما محدود با ی نمانده و در اندک 

بدا  ( هسد ه ای و انف داری  )تفاوت اصلی ترورنسم  درمرانی و انن بر ترورنسم و و  ع بحران بر ل ژنک دو روی نک سکه ب ده 
وج د دارد که باند  با اا بحراند  رن بحران و پدس اا  بر ترورنسم ام ری در برنامه دفاع در مقابا . ترورنسم بر ل ژنک است

بم اشد اطالع رسانی و طب اورژانسد بامان گاه های ت خر  ای همچ ن در انن برنامه مح رهای امده . بحران ان ام گررند
 .طبید پر گرری و باالخره تحقرقات باند مد نظر رار گرف ه و به پرش برده   ند

و های م ثر مهم کن رل بر ترورنسم و پر گرری اا بن جلب همکاری ه  مندانه مردم می با د و انن مهم بدون بم اش رکن 
و ت جره بم اش های ام می . بم اش م ثر و مفرد به ن به خ د نراامند برنامه رنزی صحرح است. مفرد امکان پذنر نمی با د

ای تعررن کنندده  مردم نسبت به سالم ی بدن و باور بن ها نسبت به دس  رالعما های بهدا  ی فردی و ام می نقش مهم و 
هدای امد می   امرنه بمد اش  در ( مثا روانامه هاد م التد صدا و سرما)هر کدام اا وسائا ارتباط جمعی . در پر گرری دارند

ترنن و در ادرن  د مؤثر بگاهی ام می مردم نسبت به اص ل اولره بهدا  ی. دفاع بر ترورنسم نقش ونژه خ د را خ اهند دا ت
ک دف سدرنع و بم  دع  ملده بر ل ژندک و      .  ال کم خرج ترنن وسرله محافظت ام می بر الره سال ح های بر ل ژنک است
نقش  رداتی دارد اندرا در یرداب    انن   ادث بر ترورنسم و کرفرت بگاهی اا و  ع بن ها اهمرت بحرانی دا  ه و در مقابله با 
اا ونروس ببلهد اسپ ر سراه اخم نا با اس فاده تامرن تدارکات خا  در سطح محلید منطقه ای و ملید نک  مله بر ترورنس ی 

را بهم رنخ ده و ادده کثردری اا برمداران و      اند ملی ا اما بل ده کننده بب و م اد یذانی  ال ده بهدا ت و درمان محلی و 
 .بورنددنگر ه  م می اکز درمانی برای به دست بوردن امکانات درمانی به برمارس ان ها و مر مردم اادی 
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االوه بر انن ممکن است نرروهانی که باند در نقش واکنش سرنع اما نمانندد خ د ان  با اا همه گرف ار و امرن گرر  ده 
 باهت های انادی برن و  ع نک همه گرری طبرعی و مله بر ترورنس ی وجد د دارد و همدرن   . و کاری اا دس  ان بر نراند

 .وا عرت تمانز برن انن دو را م کا می سااد
نک  دبکه وسدرع ثبدت    نراامند انن امر من هی . استامدی ان اد  ده بسرار مهم به ط ر بگاهی اا نک همه گرری که الب ه 

در  هر های مخ لف سراسر ک  ر به د ت و با  ساسرت الام ضبط  دده و اا طرندق   و انع انس ی اگر کلره . با دو انع می 
چنانچه اطالاات م ج د در . استاطالاات پز کی من قا گردند گام اساسی بردا  ه  ده بانک مرکزی  بکه اطالع رسانی به 

واارت بهدا ت بهرنه  ده و با ت هرزات رانانه ای تق نت گردند  دم های بعدی در خص   بگاهی برماری های مرکز مدنرنت 
 . دخ اهند هم ارتر بر ل ژنک امدی ا اما اا ان  ار 

 با اا بنکده سرسد م بهدا د ی درمدانی     اپردمی   د  رانط فعلی ممکن است نک برماری خاصی در گ  ه و کنار ک  ر در 
ااما بر ل ژندک مخ لدف بده    اا چند همزمان خطر اس فاده می   د امرواه نادبور . بک دب  اند م  جه بن   د مدت ها ط ل 

  د که در لرست ا امدا  هانی اس فاده همچنرن ا  مال دارد اا ارگانرسم . داردص رت مخ لط در نک نا چند منطقه و ج د 
به بر ترکی گس رده در بن ها مقاومت بن ی  دند و ژن رک خ ا  برماری اانی بر ل ژنک  رار ندا  ه ولی اا طرنق مهندسی 

بندابرانن باندد   . گدردد لذا با ت خر  هر ااما جدند هم اره باند لرست جدندی اا بن ها تنظدرم و من  در   . با دبمده وج د 
 ناسانی  دده و هرکددام در امرنده    را دارند ها و مراکز تحقرقاتی که ت ان کار ت خرصی بر روی ا اما بر ل ژنک بامان گاه 

 .نقش نمانندخاصی تق نت گردند تا ب  انند به ان ان بامان گاه های مرجع تخصصی انفاء 
و بده   ابا ت جهی اا هراس و نگرانی ام م مردم در هنگام بر ترورنسم با مال ظه بمدادگی در سداامان هدای مسدئ ل     بخش  

بدرای   بکه هدای بهدا دت و درمدان    بمادگی  .  دواارت بهدا ت درمان و بم اش پز کی برطرف می خص   ت کا های 
مد رد مهدم   انن برنامه رنزی ها باند با ت جه به . بدون برنامه رنزی  بلی امکان نداردبر ترورنسم با  مالت بر ل ژنک و مقابله 

به پراکندگی اس عداد ها و امکانات تحقرقات ال م پز کی بات جه . ان ام گررندمی   ند بهدا  ی درمانی که بع ا ت ضرح داده 
و فعالرت های بنان در راس ای نرداا هدای دفداای جهدت دهدی      ک  ر  ناسانی در ک  رد در وهله اول باند نرروهای پژوه ی 

د چ ن   ره دفاع مطرح است پدس  رو ن تربه ابارت . نراامند تحقرقات هس رمدر ارصه های مخ لف دفاع بر ل ژنک . گردد
. کنرمدر همه امرنه ها اس فاده بن هم نباند ان ظار دا  ه با رم که به را  ی ب  انرم اافربورده ها و محص الت دفاای دنگران 

مدی  ار د و دک رای گروه پز کی در مسرر نرااهای دفاای طرا دی و ان دام   تحقرقاتی دان   نان کار ناسی اگر پروژه های 
 . رار دا  رمد امروا در وضعرت به ری  دند

 

 اانشنننگاه آزاا اسنننحمی واحننند کرا،گنننروه زراعنننت و اصنننحح نباتنننات ،کنننرا ، اینننران         - حبیبنننیااوا 
 ایراناانشگاه آزاا اسحمی واحد رواهن،گروه زراعت و اصحح نباتات، باشگاه پژوهشگران جوان، رواهن،  - مهدی ااوای فرا  

 مهرااا مقنی فرساای: گراآوری
کارشناس پدافند غیرعامل اااره کل پدافند غیرعامل 

 استانداری آذربایجان شرقی
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https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF&queryWr=%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF&queryWr=%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF&queryWr=%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C&queryWr=%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D8%AF&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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 فراخوان جذب مقاله در املین کنفرانس مل  پدافند کالبدی

http://ncpd.ir/fa/ 
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 97/12/3: آخرین مهلت ارسال مقاالت
 97/12/8: اعحم نتایج ااوری مقاالت
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 97/12/20: تاریخ کنفرانس

 1397دی ماه -هشتمبیست و شماره                                                                                         نشریه داخلی اداره کل پدافند غیرعامل استان آذربایجان شرقی  

http://ncpd.ir/fa/


 1397دی ماه  -هشتمبیست و شماره                                                                                        نشریه داخلی اداره کل پدافند غیرعامل استان آذربایجان شرقی  

12 

 معرفی کتاب

اصدطال ات پدافندد یرراامدا بده ان دمام      فرهندگ   "ک اب 
ت سدط   "فرهنگ لغات انگلرسی به فارسی پدافندد یرراامدا  

و ان  دارات   دده  ب ای  مرد اسکندری گردبوری و تددونن  
اندن ک داب در دو   . ب س ان  مرد بن را به چاپ رسانده است

اول اندن ک داب بده معرفدی     در بخش . بخش ارائه  ده است
اصطال ات ام می و تخصصی پدافندد یرراامدا بده ترتردب     

به همراه معادل انگلرسدی  ( اصطالح 550 دود ) روف الفبا 
بن اصطالح و همچنرن  رح کاما بن اصطالحد که اا مندابع  
رسمی پدافند یررااما گرف ده  دده اسدتد پرداخ ده  دده      

در بخش دوم انن ک ابد فرهنگ اصطال ات انگلرسدی  . است
( اصطالح 450 دود )پدافند یررااما به ترترب  روف الفبا 

اا انن ک اب مفرد . همراه با معانی لغ ی بنها بورده  ده است
می ت ان برای نگارش م ن های تخصصی پدافند یرراامدا و  
همچنددرن ترجمدده مدد ن هددای انگلرسددی مربدد ط بدده پدافنددد 

 .یررااما اس فاده کرد
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رندزی  دهری و منطقده ای اا منظدر پدافندد      برنامه  "ک اب 
و گدردبوری بن  کده تدالرف    "(  هرسداای دفداای  )یررااما 

ت سط دک ر مرضره م یلی و  سدن  سدرنی امرندی ان دام     
ان  ارات ب س ان  مرد وهرفده ن در بن را بده اهدده      ده و 
در فصدا اول بند بده   . فصا مدی با دد   3استد  اما دا  ه 

پرداخ ده  ان ها تعرنف بحران و ان اع تهدندها و  اخ  های 
در فصا دومد به مفه م پدافند یرراامداد اهدداف   .  ده است

بند سراست هدای کلدی نظدامد مسد ندات  دان نید اصد ل و       
س م در فصا . مال ظات پدافند یررااما پرداخ ه  ده است

به م ض ع جنگ و تهاجمات نظامی به  هرهاد ک اب نرزد انن 
جغرافرای سراسی  هرهاد  هرسداای دفداای و راهبردهدای    
دفاع یررااما در مقابله با انن  بردا تهدنددات ا داره  دده     

 .است
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 طرح های کسر خدمت سربازی

مطالعات پدافندد یرراامدا ک د ر و مرکدز     مرکز )به اطالع می رساند که ساامان پدافند یررااما ک  ر 
بدرای داندش بم خ گدان و فدارغ ال حصدرالن مقداطع       ( مطالعات فنی و مهندسدی پاندداری ملدی ک د ر    

( خدمت سدرباای جانگزنن )کار ناسی ار د و دک ری طرح هانی برای کسر خدمت  سرباای و نخبگی 
اال مندان می ت انند االوه بر مراجعه به وب سانت های مرب طه با مراجعه بده اداره  . در نظر گرف ه است

 .  کا پدافند یررااما اس انداری باربان ان  ر ی اا روند ثبت نام مطلع   ند
 
وب سایت مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایداری ملی کشور                              :http://mafpa.ir/    
 کشوروب سایت مرکز مطالعات پدافند غیرعامل                                           :http://www.pdrc.ir       

 رمیدادهای مهم خبریعنامین 
 

 «برای مشاهده متن کامل خبرها روی آنها کلیک کنید»
 

 تسریر ار جاب  جایی مراکز پرخطر شهری/ لزوم تحش مضاعف برای فرهنگ سازی پدافند غیرعامل
 

دندار مدنرکا پدافند یررااما اس ان باربان ان  ر ی با 
اساترد و دان   نان مهندسی بهدا ت محرط دان گاه 

  ال م پز کی تبرنز

باادند مدنرکا پدافند یررااما اس انداری باربان ان 
  ر ی اا م م اه ورا ی نادگار امام

جلسه فرماندهی ار د پدافند یرر ااما منطقه ک  ار 
 تبرنز برگزار  د

پژوه ی مابرن اداره کا پدافند  -ام ای تفاهم نامه المی
یررااما اس انداری باربان ان  ر ی و دان گاه  هرد 

 مدنی باربان ان
 

دندار معاون بسرج و ام ر اس ان های ساامان پدافند 
یررااما ک  ر با نماننده ولی فقره در اس ان باربان ان 

  ر ی

 
باادند معاون بسرج و ام ر اس ان های ساامان پدافند یرر 
ااما ک  ر اا انس گاه پمپاژ خط ان قال بب ارننه رود به 

 تبرنز
جلسه بررسی طرح جامع پدافند یررااما اس ان 

باربان ان  ر ی با    ر معاون فنی و نظامات ساامان 
 پدافند یررااما برگزار  د

جلسه بررسی طرح های ت سعه و امران  هری و اجرای 
 مقررات ملی ساخ مان 21مبحث 

 سایت های مرتبط با پدافند غیرعامل

http://www.paydarymelli.ir وب سایت پایداری ملی 

http://www.pdrc.ir مطالعات پدافند غیرعامل مرکز 

42as.gov.ir/?PageID=-http://ostan  پدافند غیرعامل –استانداری آذربایجان شرقی 

http://www.cyberpolice.ir/ پلیس فتا 

http://mafpa.ir/ مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایداری ملی 

0&p=1http://www.ncpd.ir/fa/?id= سایت اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی 
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http://mafpa.ir/
http://www.pdrc.ir/
https://www.ostan-as.gov.ir/News/29556/%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b9%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%a7%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84--%d8%aa%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%ac%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c.html
https://www.ostan-as.gov.ir/News/29556/%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b9%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%a7%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84--%d8%aa%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%ac%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c.html
https://www.ostan-as.gov.ir/News/29556/%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b9%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%a7%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84--%d8%aa%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%ac%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c.html
https://www.ostan-as.gov.ir/News/29556/%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b9%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%af%d8%a7%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84--%d8%aa%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%ac%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c.html
http://paydarymelli.ir/fa/news/42578/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
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