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حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی  در دیدار مردم قم، از »ایمان و معرفت دینی«، »پیشرفت  علمی«، 

»اقتصاد مقاوم« و »حفظ عزت ملی« به عنوان عناصر پنج گانه اقتدار کشور و ملت ایران نام بردند و مهم ترین درس قیام 

۱۹ دی را شناخت دشمن و شیوه و سمت وسوِی دشمنی، و اقدام به هنگام و بادقت در مقابل او دانستند.

باید کشور را مقاوم سازی و نیرومند کنیم 
وظیفه ی ما این است که ما کشور را، هم نیرومند کنیم، هم مقاوم کنیم؛ قدرت کشور را باال ببریم و آن را مقاوم سازی 

کنیم. قدرت کشور چه جوری باال می رود؟ اینها حرفهایی است که باید روی آن فکر کنیم و برنامه ریزی کنیم؛ این برنامه ریزی 

به عهده ی همه است؛ به عهده ی مسئولین هست، به عهده ی سیاستمداران هست، به عهده ی حوزه های علمّیه هست، 

به عهده ی دانشگاه ها هست، به عهده ی عناصر فّعال فرهنگی هست، به عهده ی عناصر فّعال سیاسی هست؛ باید روی 

اینها برنامه ریزی کنند. ما باید مقاوم سازی کنیم و کشور را نیرومند کنیم.

عناصر اقتدار کشور  
یکی  ایمان اسالمی است، ایمان دینی است. ایمان دینی جزو مهم ترین عناصر مقاومت و تحرّک این کشور است؛ مال 

امروز هم نیست، از ۱۳۰  سال، ۱۴۰ سال پیش به این طرف، هر حرکتی در این کشور انجام گرفته است که اثرگذار، جریان ساز 

و مؤّثر بوده است، عنصر ایمان دینی حرف اّول را در آن میزده است.

امروز از همه طرف با انگیزه ی دینی مردم دارد دشمنی میشود؛ برای اینکه ایمانها را اّول در جوانها و بعد در طبقات 

گوناگون دیگر به عناوین مختلف، به اَشکال مختلف از بین ببرند. این کاری است که دارد امروز به وسیله ی دشمن انجام 

میگیرد.  ...عالوه بر ایمان دینی، معرفت دینی ]الزم[ است. ایمان دینی باید با معرفت همراه باشد. ...یکی از عوامل 

قدرت، حرکت سریع علمی است؛ قدرت علمی. ... یک مسئله ی دیگر، پیشرفت اقتصادی و حّل مشکالت مردم است. ... 

باید بتوانیم اقتصاد کشور را مقاوم کنیم، جوری کنیم ]که آن را[ استحکام ببخشیم...  حفظ عزّت مّلی در مذاکرات 

بین المللی، در رفت وآمدها، زیر بار زور نرفتن، عزّت مّلی را حفظ کردن، از عوامل اقتدار کشور است.  ... دشمن دنبال 

این است که این عوامل اقتدار مّلی را از بین ببرد.

دشمن درونی
یک دشمن دیگری وجود دارد و او درون خود ما است. خود ما یعنی چه؟ یعنی من، شما، فالن مسئول، فالن جوان. آن 

دشمن درونی چیست؟ آن دشمن درونی عبارت است از بی انگیزگی، ناامیدی، بی حالی، بی نشاطی ، تنبلی؛ اینها دشمن 

ما است. 

توصیه هیأت  های اندیشه ورز آمریکایی و انگلیسی
امروز یکی از توصیه های اساسی ای که هیئتهای اندیشه ورز آمریکایی و انگلیسی ُدور هم می نشینند، فکر میکنند، طرّاحی 

میکنند، دارند ارائه میدهند و به فّعاالن مطبوعاتی و رسانه ای و اینترنتی و سیاسی و غیره تعلیم میدهند، این است که 

میگویند با دیِن سیاسی باید مخالفت کرد؛ یعنی تبلیِغ جدایی دین از سیاست، یعنی جدایی دین از زندگی؛ دیِن گوشه ی 

مسجد، دین داخل خانه، دین فقط در دل، نه در عمل، که اقتصاد غیر دینی باشد، سیاست غیر دینی باشد، زیر بار دشمن 

رفتن غیر دینی باشد، با دوست جنگیدن، با دشمن همراه شدن -بر خالف نّص دین- وجود داشته باشد، اّما ظاهر هم 

ظاهر دینی باشد؛ 

بیانات مقام معظم رهبری د ر د ید ار مرد م قم

۱۳۹۵/10/19

کالم رهبری
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پدافند غیرعامل یک اصل خواهد 
بود برای همیشه نه برای یک مقطع 

خاص، مستمر و همیشگی است.
مقام معظم رهربی

1391/8/7
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  د کتر محسن محبی
معاون توسعه فرهنگی و اطالع رسانی  

سازمان پدافند غیرعامل کشور

دهه فجر انقالب اسالمی یادآور 

هویت اسالمی انقالبی ملت ایران
سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در ایران و طلیعه صبحدم دهه 
پنجم انقالب، فرصتی است برای باز خوانی گذشته و مسیر طوالنی که مردم 
متدین و انقالبی در طول نیم قرن از مبارزات استقالل طلبانه و آزادی خواهانه در 
سال 1342 تا به امروز طی کرده است و همچنین افقی که در عصر حاضر برای 

تحقق تمدن نوین اسالمی در پیش روی خود می بیند.
در این بین با نگاهی واقع بینانه، دستاوردهای ارزشمند این نهضت دینی با رهبری 
امام خمینی )رحمه اهلل علیه( و تداوم و استمرار آن توسط امام خامنه ای )حفظه 
اهلل( را فرآیند پیروزی انقالب اسالمی، نظام سازی، استقرار دولت اسالمی، تحقق 
جامعه نمونه اسالمی و تمدن سازی نوین اسالمی دانست و با نگاهی نقادانه 
ضعف ها، آفت ها  و موفقیت ها و پیروزی ها را مورد توجه قرار داد و با رویکردی آرمانگرایانه و واقعگرا نسبت به 

حفظ و استمرار دستاوردهای انقالب ا سالمی و تحقق اهذاف آن مجاهدت نمود.
آغاز رویکرد واگرایانه و تجزیه طلبانه، نفوذ جریان  های ضد انقالب در ارکان قدرت، تحمیل جنگ هشت ساله، 
ترور بخش عمده ای از حلقه اولیه و بزرگان و متفکران انقالب اسالمی، تحریم همه جانبه و مستمر اقتصادی 

و سیاسی و غیره، معضالت و بحران هایی بود که هر یک برای سقوط و براندازی یک انقالب کافی بود.
دشمنان انقالب  اسالمی با سرکردگی آمریکا و صهیونیزم به یکباره همه نقشه  های براندازانه خود را پیش 
روی نهضت اسالمی ملت ایران اجرایی کردند و بخش اساسی و عمده توان انقالبیون و مردم متدین و انقالبی 

را به خود مشغول کردند.
در استمرار مقابله و دشمنی استکبار با ملت ایران، جنگ نرم و تهاجم همه جانبه فرهنگی عرصه دیگری بود 
که در دهه هفتاد هجری شمسی در دستور کار دشمن قرار گرفت و با رشد و فراگیری رسانه ها در کنار سناریوی 

تهدید نظامی امنیتی همواره انقالب اسالمی را با تهدیدات مختلف روبرو ساخته  اند.
مردم متدین و منسجم ایران در مقابل تمام دشمنی  های استکبار با روحیه ایثار و از خودگذشتگی بر پایه ایمان 
و باور به نصرت الهی ایستادگی و مقاومت نموده و توانسته با اسقرار ویژگی انقالبی گری  در رفتار و عمل خویش 

بر دشمن پیروز و دسیسه  های آنان را نقش بر آب نماید.
شرایط کنونی انقالب اسالمی بسیار پیچیده و حساس است، در این صحنه و شرایط، صف طوالنی جبهه 
دشمنان انقالب اسالمی دیده می شوند که همه دنیاپرستان، قدرت طلبان و جنایتکاران حرفه ای و بین-المللی 
با هدایت آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی کودک کش و روباه مکار جهانی، انگلیس را دربرگرفته است.

تقابل این جبهه با جمهوری اسالمی ایران به قدری نامتقارن است که امام خامنه ای )حفظه اهلل( آن را با شرایط  
مدینه النبی در زمان جنگ احزاب مقایسه می نمایند.

اصلی ترین حربه این جبهه، نفوذ فکری و سیاسی است که تغییر در باورها و رفتارهای انقالبی مردم و مسئوالن 
را هدف قرار داده است.

در دیگر سوی این صحنه، صف جاماندگان از قطار انقالب اسالمی دیده می شوند که هم به واسطه ی دل بستگی 
به دنیا و خستگی از مبارزه و ترس از هیمنه دشمن به دنبال تحریف مکتب امام )ره( و راه و رسم اصیل انقالب 

سخن سردبیر
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اسالمی هستند و خواسته و ناخواسته جبهه دشمنان انقالب اسالمی را تقویت و یاری می نمایند.
در این اوضاع خطیر و فتنه گون، مقام معظم رهبری )مدظله العالی(  در بیانات و سخنرانی های مختلف، 
ضرورت و اهمیت در گفتمان انقالبی گری  را به عنوان اصلی ترین راهبرد مقابله با آفات و چالش های نظام 
اسالمی تبیین می نمایند. و از طریق دعوت به تبیین و شفاف سازی مرزهای انقالب اسالمی به دنبال حراست 
از این مرزها در مقابل نفوذ نرم دشمنان و جلوگیری از تحریف گری عناصر و جریان های جامانده از حرکت 

انقالب اسالمی هستند.

   گفتمان انقالبی گری 

با توجه به فراوانی زیاد و تکرارها و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری )حفظه اهلل( بر اصالح انقالبی گری ، 
انقالبی بودن، انقالبی ماندن . محور بودن این مفهوم نسبت به دیگر  گفتمان های متأخر، می توان کلیدواژه 

انقالبی گری  را ابر گفتمان امام خامنه ای )مدظله العالی( عنوان کرد.
مقام معظم رهبری )حفظه اهلل( صراحتاً به برخی از ارتباط ها اشاره داشته اند، برای مثال، ایشان اقتصاد مقاومتی 
را به عنوان استقالل اقتصادی و سبک زندگی را به عنوان استقالل فرهنگی، در ذیل مؤلفه استقالل طلبی 

به عنوان یکی از پنج شاخص انقالبی گری  مورد اشاره قرار می دهند.

    ضرورت انقالبی گری 

انقالب اسالمی، حاصل عزم و ایمان و نیروی انقالبی مردم ایران است که حول والیت امام خمینی)ره( بسیج 
شدند و طومار رژیم وابسته 2500 ساله ستم شاهی را در هم پیچیدند و نظام مقدس جمهوری اسالمی را 
تشکیل دادند، طبیعی است که جمهوری اسالمی برای دوام و بقای خود و دستیابی به اهداف واالی انقالب 

اسالمی به همین روحیه و نیروی انقالبی نیازمند است.
مبتنی بر این واقعیت است که مقام معظم رهبری )مدظله العالی( با اطمینان می فرمایند: » قطار نظام اسالمی 
هرکجا روحیه جهادی خود را حفظ کرد و در ریل انقالب حرکت کرد، پیش رفت و هر جا از این شاخص 
غفلت داشت، عقب ماند و ناکام شد، درنتیجه اگر مردم ایران راه را عوض کنند و شیوه انقالبی-گری را فراموش 

نمایند، نه تنها ملت، بلکه اسالم نیز سیلی سختی خواهد خورد.«
دشمنان انقالب اسالمی نیز به علت شناختی که از این حقیقت محوری به دست آورده اند، دائماً در تالش اند 
تا نظام مقدس جمهوری اسالمی را از محتوای اسالمی و انقالبی خود، تهی کنند و در همین راستا، 
برنامه ریزی های همه جانبه ای برای  تغییر محتوا، رفتار و افکار انقالبی مسئوالن و مردم، ولو با حفظ صورت 

و ظاهر جمهوری اسالمی، کرده اند.
بنابراین احیاء و حفظ تفکر و جهت گیری انقالبی، شرط دستیابی به شعارها و آرمان هایی است که امام 
خمینی)ره( و امت در طول نهضت برای تحقق آن ها مبارزه کرد و با حفظ این روحیه است که می توان با 
تهدیدات پیش رو  و نوین روبرو شد و از مشکالت و موانع موجود کشور عبور کرد و به پیشرفت روزافزون 
ایران اسالمی سرعت بخشید. دستاوردهای بزرگ جمهوری اسالمی  ایران و نفوذ چشمگیر آن در منطقه 
در ابعاد و حوزه های مختلف، ناشی از همین روحیه و عملکرد انقالبی است و نباید فراموش کرد که کنار 

گذاشتن یا تضعیف آن فرجامی جز بلعیده شدن در هاضمه استکبار جهانی نخواهد داشت.
درواقع، حفظ هویت انقالبی مردم و مسئوالن، عامل اصلی قدرت و اقتدار ملی و ضامن ایستادگی  ملت ایران در 

برابر دشمنان قسم خورده اسالم و انقالب و مصونیت بخش کشور از تعرض قدرت های استکباری است.

7 دی ماه 1395

JANUARY 2017  VOL 01  NO 03



دیدگاه و نظر

دی ماه 1395

  ماهنامــه   صیانــت پایــدار        زمســتان   1395   پیــش شمــــاره ســوم

8

رئیس قوه قضایه گفت: مساله مهم بحث باور این 
پدیده است. تردیدی وجود ندارد که این پدیده ای 
است و نظام غرب در صدد این نفوذ هستند و اینکه 
در فکر این هستند که انقالب را از طریق نفوذ باز 
بدارند برای ما روشن است، اما متاسفانه عده ای 
باور ندارند و مطرح می کنند که آیا واقعیت است 

یا تشکیک.
رییس قوه قضاییه افزود: اولین وظیفه ما این است 
که نفوذ را باور کنیم و طبیعی است که نفوذ 
مجاری مختلف دارد و نفوذ فرهنگی و سیاسی و 

اقتصادی داریم.
رییس قوه قضاییه گفت: انسان مومن وقتی به 
خدا پناه می آورد او را در همه جا ظاهر می بیند، 
آیا این انسان از سلطه و تهدید می ترسد! دشمنان 
از پس ایران بر نیامدند و با شیطنت هایی که 
داشتند و جنگ تحمیلی و تحریم کاری از پیش 
نبردند، البته آزار دادند، ولی کشورمان ماند و امروز 
سربلند و قدرتمندتر از قبل هست و قدرت اول 
منطقه مانده است. یک زمانی می گفتند ایران 
امروز و فردا تمام است، اما امروز می گویند که این 

قدرت را چه کنیم. امروز نخست وزیر خبیث 
انگلیس این طرف و آن طرف می رود که برای 
هالل جمهوری اسالمی فکری کنیم. وی با طرح 
این سئوال که چرا نظام سلطه به دنبال نفوذ 
است؟ گفت: جمهوری اسالمی امروز تبدیل به 
قدرت عظیم در منطقه شده و قدرت نظامی دارد، 
اما نظام سلطه در مساله نفوذ، انگیزه مهمتری 
دارد؛ فقط مساله اش این نیست که جمهوری 
اسالمی قدرت اول منطقه است، جمهوری 
اسالمی یک نظام منسجم و تاثیرگذار بوده و نظام 
فکری دارد و منبعث از نگاه توحیدی است. در 
قانون اساسی کشورمان که میثاق ملی کشور 
است اصل دوم آن این است که نظام بر پایه توحید 
تشکیل شده است. آنها در نظام جمهوری 
اسالمی این آثار را دیده اند؛ لذا با نفود می خواهند 

ما را از بین ببرند.
آملی الریجانی تاکید کرد: باید بحث نفوذ و سلطه 
را جدی بگیریم و برای کل جامعه تبیین کنیم 
که نفوذ واقعیت جدی است و پادزهرش رجوع 

به قرآن است.

وی اضافه کرد: شما شبکه  های اجتماعی را ببینید 
که مومنین ما را گرفتار کرده است. نگاه قرآنی 
بیدار شدن است. شما ببینید که شب و روز ذهن 
ما را بمباران می کنند. کانال  های ماهواره ای 
مستهجن سر جای خودش، مجموعه ای از فکرها 
را القا می  کند که عقالنیت ابزاری است، اما 
عقالنیت توحیدی این است که انسان بیدار باش. 
اگر می خواهیم پادزهری برای نفود دشمن 
داشته باشیم رکن اساسی آن نگاه توحیدی 

است.
نظام  کرد:  خاطرنشان  قضاییه  قوه  رییس 
جمهوری اسالمی که بر نگاه توحیدی بنیان شده 
منشا عمل است و فقط بحث فکر نیست و از این 
می هراسند؛ زیرا نظام جمهوری اسالمی حیات 
قرآنی و بنیان  های نظری قوی دارد و سابقه 
تمدنی عظیمی دارد. اساس عمل است و قرآن با 
آن نگاه توحیدی که القا می  کند قابلیت و ظرفیت 
تحریک عمومی را دارد؛ زیرا انسان هایی که در 
گرو این نگاه دور هم جمع می شوند بسیار موثر 
هستند. جمهوری اسالمی همان ایمان را قبول 

آیت اهلل آملی الریجانی در اولین همایش ملی نظام سلطه و نفوذ:

 چرا نظام سلطه 
به دنبال نفوذ است؟

آیت اهلل صادق آملی الریجانی در اولین همایش ملی نظام سلطه و جریان نفوذ که در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، ضمن گرامیداشت فرا رسیدن 
ایام دهه فجر و تبریک فرا رسیدن سالروز پیروزی انقالب اسالمی، اظهار کرد: بحث نفوذ،  بحث جدی است. برجسته کردن این مساله در زمان پراهمیت است.  

و به دلیل اهمیت باالی مساله و نتایجی که دارد ما باید به باوری درباره بحث نفوذ برسیم و آن را در سطوح مختلف مطرح کنیم.
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داشته و به صحنه آورده است. وی افزود: با حزب اهلل در 
کنار گوش اسراییل چه می کنند و این همه حساسیت 
به حزب اهلل وتروریست خواندن فرزندان شیعه بر 
اساس همان هراس است. جمهوری اسالمی حزب اهلل 
را خلق نکرد بلکه با تعالیم و آموزه  های اسالم شدند 
حزب اهلل. در یمن و سوریه و افغانستان هم این به وجود 
آمده است. آملی الریجانی بیان کرد: یکی از دغدغه های 
مهم نظام سلطه برای نفود، داشتن رقیب در منطقه 
است. کشوری مثل جمهوری اسالمی سر بر می آورد 
و می گوید ما خودمان هستیم. حرف هایی می زند و 
بازگشت به خویشتن را مطرح می  کند. استقامت امام 
راحل از کجا آمد و می فرمود آمریکا هیچ غلطی نمی 
تواند بکند از کجا آمد؟ از نگاه توحیدی، آنها می ترسند 

و خوف شان بی جهت نیست. 
به گزارش ایسنا، رییس قوه قضاییه در ادامه گفت: وقتی 
کسی می گوید من سکوالریسم را قبول دارم کل نظام 
سیاسی را از دین جدا می داند که در این نظام سیاسی 
نظام اقتصادی وجود دارد. اکنون نقادین مدرنیته در 
مغرب زمین کارهای ارزشمندی کردند و ادعاهای 
تجدد را برجسته کردند که یکی از مهمترین آن 
فردگرایی است. وی با بیان اینکه تجدد یا مدرنیته 
اصولی دارد، گفت: بازارهای موبایل و تبلت ها چه 
داستانی در دنیاست و میلیون و میلیاردها تبلت و 
موبایل یعنی ترویج مصرف گرایی و تولید بیشتر. فکر 
کنیم که ما فضای مجازی را برای چه می خواهیم. 
فضایی که ایجاد کردند مهلت نمی دهد که ما فکر کنیم 
و این از عوامل تجدد و مدرنیته است. آملی الریجانی با 
طرح این سئوال که آیا نظام اسالمی می تواند کنار بیاید 
با این فکر که انسان ها ارزش های شان را خودشان خلق 

کنند، گفت: ما معتقدیم نظام توحیدی هدف بلند در 
عالم است و همه چیز به سوی او حرکت می  کند.

آملی الریجانی ادامه داد: وقتی خدا را کنار گذاشتید 
نهایتش این می شود و این یکی از حرف  های تجدد 
است که گفته می شود و در تاریخ مغرب زمین به آن 
افتخار می کنند. از دوره رنسانس انسان محور شد و خدا 
رانده شد؛ لذا اومانیسم را که انسان شد محور مطرح 

می کنند؛ لذا حواس مان باشد با وصله پینه در تفکرات 
غربی چیزی نمی توانیم تحصیل کنیم.

وی ادامه داد: مولفه های تفکر غربی از جمله تجدد که 
نحوه ای از حیات را پدید آورده، باید تحلیل کنیم. نگاه 
توحیدی که قرآن آورده نحوه حیات است که بسیار 
خاص است. عقالنیت قرآنی وقتی اولی االلباب را 
مطرح می  کند یعنی کسانی که یاد حق می کنند این 

عقالنیت قرآنی است.

رییس قوه قضاییه اظهار کرد: نسبت به اصل نفود 
تردیدی وجود ندارد، با این حال عده ای آن را باور ندارند 

و عده ای هم خود را به عدم باور می زنند.
وی گفت: مقام معظم رهبری سال ها پیش به درستی 
شبیخون فرهنگی را تشخیص دادند و مسئوالن و 
دلسوزان عالم فکر را دعوت به شناسایی این شبیخون 
فرهنگی کرده بودند. در همان زمان هم عده ای این 
مساله را توهم می دانستند که امروز نیز با این فکر 
مواجه ایم. رییس قوه قضائیه با تاکید بر باور داشتن به 
نفوذ به عنوان اولین وظیفه، گفت: نفود منافذ و 
جریان  های مختلفی از جمله سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و ایدئولوژی دارد. یکی از اهداف مهم نفوذ، 
نظام جمهوری اسالمی است، با این حال آنها معطوف 

به ما نیست و نفوذ انحصاری ندارد.
رییس قوه قضائیه تاکید کرد: در سطح فرهنگی یک 
جریان روشنفکری را برای عبور از خطوط قرمز تبلیغ 
کردند. در دوره اصالحات، عده ای از دولتی ها بسته ای 
از این حرف ها و جریانات را به عنوان هدیه سفر دریافت 
می کردند و مسئوالن باال دستی آنها را تکرار می کردند.
وی با اشاره به ترویج نسبی گرایی به عنوان یکی از 
شیوه  های نفوذ، گفت: بر اساس اصول فنی این سخنان 
مطرح نمی شد. فردی به عنوان فیلسوف کتابی را با 
عنوان تردید نوشت و با تمسک به فیلسوفان غربی به 
دنبال ترویج سخن خود و نسبی گرایی بودند. در 
کشوری که وزارت ارشاد باید به دنبال تبلیغ ارزش های 
اسالم باشد، در دوره ای به دنبال ترویج ضدارزش ها بود 
و حتی شخص وزیر هم اعالم کرد که این تبلیع 

ارزش های اسالمی وظیفه حوزه علمیه است.

باید بحث نفوذ و 
سلطه را جدی بگیریم و 
برای کل جامعه تبیین 
کنیم که نفوذ واقعیت 
جدی است و پادزهرش 
رجوع به قرآن است.
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 سردار سرلشکر پاسدار سیدیحیی، مشاور 
عالی فرمانده کل قوا، در همایش رزمندگان 
بزرگداشت  و  مقدس  دفاع  سال  هشت 
مدافعان حرم استان مرکزی، با تأکید بر اینکه 
بین  اختالف  ایجاد  دنبال  به  »دشمن 
است«  سه گانه  قوای  و  مردم  مسئولین، 
خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که 
حیات انقالب در پیوستگی ملت و دولت و 
رهبری بوده است و باید این انسجام حفظ 
شود. وی درخصوص فرصتها و تهدیدهای 
پیش روی انقالب اسالمی گفت: حوادثی که 
طی 38 سال گذشته رخ داده و حیات مجدد 
و  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  که  اسالم 
پیروزیهای بعدی ناشی شده است، خارج از 

تصور و باور جهانیان است.
سردار صفوی ادامه داد: پیروزی انقالب و دفاع 
مقدس، معیارها و باورهای ملتها را تغییر داد 
و دامنه باورپذیری نسبت به رخدادهای 
به ظاهر غیرممکن را عوض کرد؛ این تغییر را 
تنها می توان با تکیه بر تحلیلها و تفسیرهای 
مبتنی بر سنت الهی و آموزه های قرآنی 

تفسیر کرد.
وی درخصوص پیامدهای انقالب اسالمی 
خاطرنشان کرد: امروز در دنیای اسالم از 
شمال آفریقا و غرب آسیا شاهد تحوالت 
اساسی هستیم؛ همچنین شکست آمریکا و 
رژیم صهیونیستی و حکام مستبد عربستان 
در یمن نیز بخشی دیگر از تحوالت است که 

همه اینها قسمتی از پیامدهای انقالب ایران 
برای منطقه بوده است.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا افزود: 
انقالب اسالمی توانست روحیه مقاومت و 
مکتب قرآن را پرورش دهد و مردم را به 
امروز حرکت پیام  امیدوار کند.  پیروزی 
انقالب توقف ناپذیر شده و مرزهای جدیدی 
را درنوردیده و آرزوهای ملتها را برآورده 
می  کند و در سوی دیگر ناکامی و شکستهای 
جدیدی را به دشمنان اسالم و ایران تحمیل 
می  کند و در مقابل، ایمان ما نیز به بشارتهای 
به  اشاره  با  وی  می شود.  افزون  قرآنی 
سخنرانیهای انتخاباتی آمریکا تصریح کرد: 
این یک واقعیت است که قدرت آمریکا در 

سرلشکر پاسدار سیدیحیی صفوی 

دشمن حتی از طریق محصوالت تراریخته قصد نفوذ دارد

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا با بیان روشهای نفوذ دشمن درخصوص »نفوذ در بخش کشاورزی« تأکید کرد: دشمن قصد دارد 
با محصوالت تراریخته به بخش کشاورزی نفوذ کند که باید هوشیارانه عمل کنیم.
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حال افول است؛ چنان که دیدیم رژیم 
صهیونیستی نیز در لبنان و غزه شکست 

خورد.
مشاور عالی فرمانده کل قوا تأکید کرد: 
امید رژیم صهیونیستی برای ادامه حیات 
ننگینش تبدیل به نا امیدی شده و این 
انقالب  پیروزی  سایه  در  تغییرات 
سال  هر  انقالب  این  است.  اسالمی 
قوی تر شده و شعاع نفوذ و قدرت ایران 
همه منطقه و جهان را تحت تأثیر قرار 

داده است.
وی در این خصوص افزود: اروپا امروز از 
آمریکا فاصله گرفته است؛ البته انگلیس 
آمریکا  با  دوم  جهانی  از جنگ  بعد 
هم پیمان شده و تاکنون مشاور این 
کشور است، اما مابقی کشورهای اروپایی 
با آمریکا اختالف دارند و احتمال بروز 
ـ  اختالف در پیمان آتالنتیک شمالیـ 

ـ نیز وجود دارد. ناتوـ 
سردار صفوی با تأکید بر »واقف بودن 
همگان نسبت به قدرت ایران« ادامه داد: 
22 بهمن امسال بار دیگر همه جهانیان 
عظمت و عزت ایران را در سایه وفاداری 
به اسالم و رهبر شاهد خواهند بود. این 
ملت اقتدارآفرین و شکست ناپذیر در 
سایه حضور رهبری شجاع و خردمند و 
اتحاد سیاسی و فکری جوانان شجاع و نیز 
وجود نیروهای مسلط ارتش و سپاه 
امنیت خود را عمق داده و به نگاه عمیق 
استراتژیک دست یافته است. دستیار و 
مشاور عالی فرمانده کل قوا »در خصوص 
راهبردهای دشمن برای فرصت گرفتن 
برای رژیم صهیونیستی« خاطرنشان 
کرد: دشمنان ایران ترفندهایی برای 
جمهوری اسالمی ایران به کار بردند که 
شکست خورد؛ از جمله این موارد می توان 
به راه اندازی گروهکهای تروریستی در 
سوریه و عراق اشاره کرد. وی ادامه داد: 
کشور ما در بعد داخلی کشور پیشرفتهای 
قابل توجهی در علوم مختلف از جمله نانو 
و هوافضا به دست آورده است. دستیابی 

فرزندان ایران به علوم هسته ای یک 
حقیقت است و به راحتی و با متوسل 
شدن به تحریم و برجام نمی توان این علم 
ساخت  همچنین  کرد.  نابود  را 
دور،  از  سنجش  متعدد  ماهواره  های 
مخابراتی، ساخت موشک حامل ماهواره 
از دیگر پیشرفتهای کشور در عرصه علم 

و فن آوری است.

وی تأکید کرد: در تمامی این موارد علم 
بومی شده و نیازی به دیگران نداریم. 
امروز دانشگاههای ما بیش از چهار و نیم 
میلیون دانشجو دارند و ظرفیت پذیرش 
به مرز هشتصد هزار نفر رسیده است، در 
حالی که در سال 1350 کل دانشگاه  های 
کشور 10 هزار نفر ظرفیت داشتند. 
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا، در 
ادامه خدمات رسانی به روستاها و شهرها 
را از جمله دستاوردهای تحسین برانگیز 
جمهوری اسالمی ایران دانست و افزود: 
البته با مشکالتی از جمله کمبود آب 
مواجه هستیم که با همت می توانیم از 

این مشکالت نیز عبور کنیم.

سردار صفوی در رابطه با تهدیدها و 
آسیبهای پیش روی ایران تصریح کرد: 
دشمنان انقالب از راه جنگ و تحریم 
نتوانستند این انقالب را شکست دهند و 
ما را تسلیم اراده سیاسی خودشان کنند، 
اما طبق گفته مقام معظم رهبری یکی 
از تهدیدهای بزرگ پیش روی کشور 
و  فرهنگی  اقتصادی،  نفوذ سیاسی، 
امنیتی است. این موضوع به معنای ایجاد 
خلل در باورها و نفوذ سیاسی در مراکز 
تصمیم گیری و تصمیم سازی و قرار 
گرفتن تحت تأثیر دشمنان است. وی 
نفوذ  نفوذها،  مهمترین  کرد:  تأکید 
انسانی در مراکز مختلف و نقاط مختلف 
حتی در میان نیروهای مسلح است. 
دشمن حتی با محصوالت تراریخته 
قصد دارد به بخش کشاورزی نفوذ کند 

که باید هوشیارانه عمل کنیم.
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا 
اسرائیلیها  و  آمریکاییها  کرد:  عنوان 
این گونه به ایران نفوذ پیدا می کنند که 
این باور که »هیچ راهی جز تسلیم شدن 
در برابر آنها نیست« را رشد می دهند و 
این  ادامه  در  سرمایه گذاری  اقتصاد 

باورها شکل می گیرد.
حزبی،  هر  از  آمریکاییها  افزود:  وی 
دست  هستند؛  ایران  ملت  دشمن 
آمریکاییها به خون 200 هزار شهید 
ایرانی آغشته است. این موضوع را نباید 
فراموش کنیم که آمریکا شیطان بزرگ 
است و رژیم صهیونیستی دشمن ماست. 
سردار صفوی با تاکید بر لزوم باال بردن 
تولید در کشور به عنوان شاکله ایجاد 
اشتغال عنوان کرد: در برنامه ششم 
توسعه برنامه ریزی   های مناسبی صورت 
گرفته که به همت دولتمردان انقالبی و 
کارامد که در حماسه اردیبهشت سال 
آینده توسط مردم انتخاب می شوند، 
اجرا خواهد شد و شاهد رشد و شکوفایی 

اقتصاد و علم و ... خواهیم بود.

مهمترین نفوذها، نفوذ 
انسانی در مراکز مختلف 
و نقاط مختلف حتی در 
میان نیروهای مسلح 
است. دشمن حتی با 
محصوالت تراریخته 
قصد دارد به بخش 
کشاورزی نفوذ کند که 
باید هوشیارانه عمل 
کنیم.
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سرلشکر باقری:

اساسنامه سازمان  را باید به عنوان قانون اساسی 
پدافند غیرعامل دنبال کنیم

سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
در جریان بازدید از سازمان پدافند غیر عامل، در جمع 
رییس و معاونان این سازمان با اشاره به تالش های انجام 
شده در این سازمان اظهار کرد: با وجود اینکه یک جنگ 
بزرگ 8 ساله در کشور ما اتفاق افتاد، اما متاسفانه مسئله 
پدافند غیرعامل یکی از مسائل مغفول در کشور ما بود؛ 
به همین دلیل از اواسط دهه ۷0 توجه به پدافند غیرعامل 
جلب شد که با تأکیدات مقام معظم فرماندهی کل قوا و 
همت سردار دکتر فیروزآبادی، سردار نقدی و سردار 
جاللی زحمات زیادی در این مسیر کشیده شد. وی با 
بیان اینکه »در دوره سردار جاللی در پدافند غیرعامل 
تحول عمده ای اتفاق افتاده؛ به نحوی که فعالیت های 
سازمان به سمت افق هایی که انتظار می رود، در حال 
حرکت است«، ادامه داد: همان گونه که مقام معظم 
رهبری فرمودند، باید پدافند غیرعامل همانند شعله ای 
زبانه بکشد و در کشور توسعه پیدا کند؛ که البته این مهم 

در حال روی دادن است.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح کشور با اشاره به تصویب 
اساسنامه سازمان پدافند غیر عامل از سوی مقام معظم 

رهبری، گفت: در مدت حدود دو سال که بنده عضو کمیته 
دائمی پدافند غیرعامل بودم، شاهدم که اسناد باالدستی 
بسیار خوب و با ارزشی تهیه شده و به تصویب رسید؛ 

مهمتر از همه، اساسنامه این سازمان است که به تصویب 

مقام معظم فرماندهی کل قوا رسیده و باید به عنوان قانون 
اساسی پدافند غیرعامل، آن را دنبال کنیم. وی با بیان 
اینکه حیطه ماموریتی سازمان پدافند غیرعامل بیشتر 
خارج از نیروهای مسلح و در بخش کشوری است، خاطر 
نشان کرد: این یک ویژگی خاص است؛ به همین دلیل 
این سازمان باید کار سنگین و سخت همراه سازی بدنه 
حاکمیتی، دولتی و قوای سه گانه در کشور را انجام دهد؛ 
کاری که ظرافت های خاص خود را دارد و دقت خاصی را 
هم می طلبد؛ عالوه بر این نیاز به مداومت، حوصله، 
آموزش و فرهنگ سازی نیز دارد. رئیس کمیته دائمی 
پدافند غیرعامل ادامه داد: سازمان پدافند غیرعامل 
به عنوان یار و کمک به دولت محترم در تشخیص 
تهدیدات و آسیب پذیری ها و ارائه راهکارهای مناسب 
کمافی السابق باید اقدام کند. وی تصریح کرد: باید بتوانیم 
هرچه بیشتر آموزش هایی را درخصوص پدافند غیرعامل 
ارائه دهیم و فرهنگ سازی کنیم و در کنار آن اهمیت و 
ضرورت پدافند غیرعامل را نیز تفهیم کنیم. همچنین 
اعتقاد و اعتباری را هم که فرمانده معظم کل قوا برای 
پدافند غیرعامل قائل شده، می بایست به خوبی منتقل 

در پدافند غیرعامل 
تحول عمده ای اتفاق 
افتاده؛ به نحوی که 
فعالیت های سازمان به 
سمت افق هایی که 
انتظار می رود، در حال 
حرکت است«
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کنیم؛ که چنانچه این موضوع محقق شود مطمئنا 
کارها در این حوزه پیشرفت بهتری خواهد داشت. 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور در ادامه لزوم 
همراهی و مشارکت با دولت را مورد تاکید قرار داده و 
گفت: نکته اساسی که می خواهم تأکید کنم این است 
که باید مسیری را طی کنیم که دولت از رأس آن 
)ریاست محترم جمهور( تا وزرا، استانداران و مدیران 

و آحاد کارکنان دولت و همین طور بخش خصوصی 
که برخی کارهای حساس را انجام می دهند، نه تنها 
احساس رقابت و مزاحمت نکنند بلکه احساس کمک 
و همکاری داشته باشند، حتی احساس کمک به سود 
دهی را در کارهای اقتصادی و مدیریتی داشته باشند؛ 
پس هرچه بتوانیم به این ترتیب برنامه ریزی کنیم 
کارها موفق تر پیش خواهد رفت. سرلشکر باقری در 
ادامه با اشاره به اهمیت آموزش به ویژه در بین جوانان، 
و  آموزش  مسئله  بعدی  موضوع  کرد:  اظهار 
فرهنگ سازی به خصوص در قشر نوجوان و جوان 
است؛ هرچه در مسئله آموزش جوانان، قوی تر وارد 
شویم و بتوانیم فرهنگ سازی کنیم، در آینده کارمان 
آسان تر است؛ زیرا پدافند غیرعامل ازجمله مفاهیمی 
است که باید از سنین ابتدایی آموزش داده شود. وی 
در بخش دیگری از سخنان خود به تنوع در تهدیدات 
اشاره کرد و گفت: نکته دیگر که بحمداهلل به آن توجه 
شده، تغییراتی است که در تهدید صورت می گیرد؛ در 
گذشته تهدید را تهدید نظامی و جنگی می دیدیم؛ اما 
االن هرچه از تهدید نظامی دور می شویم، تهدیدات 
دیگری توسعه پیدا می  کند؛ که فاعل و مجری آن 
مشخص نیست. رئیس کمیته دائمی پدافند غیرعامل 
همچنین بر لزوم تحقیقات علمی و پژوهشی را تاکید 
و عنوان کرد: یکی از مشکالت اساسی که از ابتدای 
انقالب با آن مواجه هستیم، غافلگیری هایی است که 

برای ما اتفاق افتاده است؛ لذا سازمان پدافند غیرعامل 
باید با انجام تحقیقات علمی و آینده پژوهی بتواند تا 
حدی تهدیدات آینده نسبت به کشور را پیش بینی 

کند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور در پایان 
گفت: امیدوارم سازمان پدافند غیرعامل همان طور که 
در این چند سال در مسیر رشد، حرکتی شتابان داشته، 
این سیر ادامه پیدا کند و بتوانیم موجبات رضایت مقام 
معظم فرماندهی کل قوا در این امر مهم را جلب کنیم.

سازمان پدافند 
غیرعامل باید با انجام 
تحقیقات علمی و 
آینده پژوهی بتواند تا 
حدی تهدیدات آینده 
نسبت به کشور را 
پیش بینی کند.

هرچه در مسئله 
آموزش جوانان، قوی تر 
وارد شویم و بتوانیم 
فرهنگ سازی کنیم، در 
آینده کارمان آسان تر 
است؛ زیرا پدافند 
غیرعامل ازجمله 
مفاهیمی است که باید 
از سنین ابتدایی آموزش 
داده شود.
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 سردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل کشور در اولین همایش نظام سلطه و 
جریان نفوذ گفت: مفهوم نفوذ در واقع زیرمجموعه 

به کارگیری قدرت نرم است.
وی با بیان اینکه نفوذ بعضی جاها در چارچوب 
قانون انجام می شود، اظهار داشت: در مواقعی که 
قانون بازدارندگی خود را از دست بدهد و خیلی 
از نفوذی ها سعی دارند با دستکاری قانون، جریان 

نفوذ را تکمیل کنند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: 
بعضی مواقع، نفوذ در مرز قانون و بی قانونی انجام 
می شود که در اینجا نفوذ در حوزه نیمه سخت 
صورت می گیرد بعضی مواقع هم نفوذ فراتر از 

سردار جاللی با بیان اینکه قانون نقش مهمی در قانون و به صورت پنهانی صورت می گیرد.
کنترل نفوذ دارد، خاطرنشان کرد: نفوذی ها سعی 
دارند با روان سازی قوانین پروژه نفوذ خود را 

تکمیل کنند.
وی با اشاره به اقداماتی که طی یکسال گذشته در 
حوزه قوانین فناوری اطالعات صورت گرفته، 
سرمایه گذاری  برای  فضا  آماده سازی  گفت: 
خارجی می تواند بستری را برای نفوذ فراهم کند. 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه نفوذ 
در سه سطح راهبردی، عملیاتی و اجرایی صورت 
می گیرد، عنوان کرد: در سطح راهبردی رهبران 
در سطوح عالی کشورها مورد هدف هستند و در 
سطح عملیاتی، مدیران مدنظر قرار می گیرند 

هشدار سردار جاللی پیرامون نفوذ:

 نفوذ در سه سطح 
راهبردی، عملیاتی و اجرایی صورت می گیرد 

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با بیان اینکه برخی نفوذی ها قصد ورود به مراکز علمی و دانشگاهی ما را دارند گفت: هدف آنها این است 
که روی اساتید و دانشجویان تاثیر بگذارند تا استراتژی خود را وارد بدنه علمی کشور ما کنند لذا امیدواریم مسئوالن حوزه علمی و دانشگاهی 

ما به این خطر آگاه باشند و در صدد کنترل این پدیده خطرناک باشند

خیلی از نفوذی ها سعی 
دارند با دستکاری 
قانون، جریان نفوذ را 
تکمیل کنند نفوذ در 
چارچوب قانون انجام 
می شود.
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از  اجرایی سعی می شود  همچنین در سطح 

بخش های اجرایی مانند بخش های کارآفرینی بهره 
گرفته شود. سردار جاللی با بیان اینکه بعضی ها نفوذ 
را صرفا نفوذ امنیتی تعریف می کنند، تصریح کرد: 
ما در گذشته مواردی از نفوذ امنیتی مانند نفوذ 
کشمیری در دولت و به وقوع پیوستن فجایعی 
مانند انفجار 8 شهریور و ۷ تیر را داشته ایم؛ چنین 

مواردی را باید دستگاه  های امنیتی دنبال کنند.
وی ادامه داد: حال سوال اینجاست که آیا منظور 
مقام معظم رهبری از تدوین مسئله نفوذ فقط سطح 
امنیتی آن است یا خیر. باید توجه داشته  باشیم که 
عده ای در شناسایی نفوذ، آدرس غلط می دهند و 
سریع سراغ نفوذ امنیتی می روند این افراد یا عمق 
کالم رهبر انقالب را نفهمیده اند و یا خودشان 

بازیگران حوزه نفوذ هستند.
سردار جاللی با بیان اینکه هدف اصلی نفوذ در واقع 
تغییر از درون است، اظهار داشت: آمریکایی ها این 
پروژه را در قالب دیپلماسی نوین دنبال می کنند. 
آنها تالش می کنند نظام درک مسائل نخبگان 
سیاسی تغییر کند و لذا می بینید که وقتی راجع به 
آمریکا صحبت می شود عده ای آن را راه حل 
تشخیص می دهند که نشان دهنده آن است که 

درک مسائل در ذهن آنها تغییر پیدا کرده است.
وی افزود: یکی دیگر از راه های آمریکایی ها تغییر 
در نظام محاسبات و هزینه فایده است که هدف آن 

تغییر روش عملکرد مدیران است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه در 
جریان نفوذ دشمن قصد دارد تا در سطح راهبردی 
و رهبران تغییر شکل ایجاد کند، خاطرنشان کرد: 
آنها به دنبال آن هستند تا این کار را از طریق 
شبکه های اجتماعی و جوانان تبدیل به یک 
گفتمان عمومی کنند تا جای تهدید و منفعت در 

یک نظام تغییر کند.
سردار جاللی یکی دیگر از شیوه های نفوذ دشمن 
را ایجاد تغییر در اولویت ها دانست و خاطرنشان کرد: 
آنها سعی می کنند اولویت های مهم و غیرمهم 
جابه جا شود به طور مثال وقتی که در یک کشور 
اولویت های اقتصادی مهم است آنها سعی می کنند 

اولویت های دیگری را مهم جلوه دهند.
وی افزود: تغییر مفاهیم و تبدیل ارزش ها به 
ضدارزش ها یکی دیگر از شیوه های کاری آنان است 

که به صورت جدی آن را دنبال می کنند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه ممکن 
است نفوذ در حوزه سیاسی صورت گیرد، گفت: در 
این حوزه ممکن است احزاب و جریان سیاسی 
مورد هدف باشند همچنان که حزب توده در 
گذشته این کار را انجام داد و دشمن به دنبال آن 
است تا تغییر منافع را در این جریان دنبال کند لذا 
الزم است جریانات سیاسی کشور به دور از نگاه 
جناحی به شناسایی و مقایسه جهت گیری ها و 

تهدیدات دشمن بپردازد.
وی یکی دیگر از حوزه های نفوذ را حوزه نظامی و 
امنیتی دانست و عنوان کرد: در این حوزه در 
سال های اخیر شاهد بودیم، نفوذی ها چگونه در 
ارتش سوریه و عراق در دوران جنگ نقش بازی 

کردند.
سردار جاللی با بیان اینکه ممکن است شخصیت ها 
نیز مورد هدف جریان نفوذ باشند، تصریح کرد: 
نخبگان علمی بخشی از این شخصیت ها هستند 
همچنان سیاسیون، جوانان و بخصوص زنان نقش 

عمده ای در این جریان بازی می کنند.
و  مشاوران  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
کارشناسان را یکی دیگر از گروه های مورد نظر 
جریان نفوذ دانست و گفت: این افراد به دلیل آنکه 
نزدیک به مسئوالن هستند می توانند دیدگاه های 

آنها تغییر دهند واز این رو مورد اهمیت هستند.

وی با بیان اینکه نفوذ در حوزه علمی یکی از اهداف 
مهم دشمن است، عنوان کرد: دشمن تالش 
می  کند از طریق دیپلماسی نوین که آمریکایی ها 
آن را مطرح کردند استفاده کند بنابر اظهارات 
وزارت خارجه آمریکا آنها در 28 کشور نیرو دارند و 
وقتی خود را با بخش های اقتصادی و تجاری 
مقایسه می کنند می گویند باید بتوانیم در حوزه 
کسب و کار نفوذ را پیش ببریم و دیپلماسی به عنوان 

چراغ سبز این جریان باشد.
سردار جاللی ادامه داد: بازدیدهای علمی می تواند 
نفوذ علمی را در بستر تعامل آشکار برقرار کند و 
حضور اساتید خارجی در کشور ما که بعضا در 
سازمان های جاسوسی عضویت دارند نیز می تواند 
جاسوسی  حوزه  در  علمی  تعامل  بستر  در 

نقش آفرینی کنند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل در پایان با بیان 
اینکه مدیریت شبکه علمی کشور امروز در قالب 
ارتقای بخش مقاالت علمی است، گفت: این حوزه 
تحت اثر دشمن است و در واقع آنها می خواهند 

مشخص کنند که ما چه مقاله ای را ارائه دهیم تا از 
این طریق بتوانند نقشه اطالعات علمی ما را به 
دست آورند و هدایت شبکه تولید علم کشور را به 

دست بگیرند.

عده ای در شناسایی 
نفوذ، آدرس غلط 
می دهند و سریع سراغ 
نفوذ امنیتی می روند این 
افراد یا عمق کالم رهبر 
انقالب را نفهمیده اند و 
یا خودشان بازیگران 
حوزه نفوذ هستند.

 آمریکا در 28 کشور 
نیرو دارند و وقتی خود 
را با بخش های اقتصادی 
و تجاری مقایسه 
می کنند می گویند باید 
بتوانیم در حوزه کسب و 
کار نفوذ را پیش ببریم و 
دیپلماسی به عنوان 
چراغ سبز این جریان 
باشد.
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فرهنگ  شناخت 
پیوند  و  اسالمی 
سبک زندگی ایرانی 
با آن از جمله پیش 
محوری  نیازهای 
برای حفظ و تقویت 
هویت اسالمی ایرانی 
باید  که  می باشد 
مورد اهتمام جدی قرار 

گیرد.
باید ابتدا در چیستی فرهنگ تعمق و تدبیر نماییم و 
این سوال را مطرح کنیم که فرهنگ چیست و چه بار 

معنایی را دنبال می نماید؟
" فرهنگ همین آداب و رسومی است که بر زندگی ما 
حاکم است، فرهنگ یعنی باورها و اعتقاداتی که زندگی 
شخصی، خانوادگی، محیط کسب و کار و زندگی 
اجتماعی یک جامعه را شکل می دهد و همه ی مردم 
با آنها روبرو هستند بنابراین فرهنگ برآیند عادات و 
اعتقاداتی است که به یک جامعه اختصاص پیدا 

می کند." 
فرهنگ یعنی خلقیات و ذاتیات یک جامعه که بومی 
یک ملت است و تفکرات، ایمان، آرمان ها و مبانی آن 

ملت و جامعه را تشکیل می دهد.
این ویژگی ها و عناصر اساسی فرهنگ یک ملت است 
که آن کشور و جامعه را دارای ملتی شجاع، غیور، صبور، 
مستقل، مبارز، مدافع مظلومین عالم و خصم دشمنان 
بشریت یا ملتی و کشوری سرافکنده، ذلیل، فرودست، 
خاک  نشین، فقیر، وابسته به  صهیونیزم جهانی و غالم 
حلقه به گوش مستکبران و زورگویان عالم قرار می دهد. 
بنابراین باید توجه داشته باشیم، زمانی که از فرهنگ 
سخن به میان می آوریم، مرادمان محصوالت و ابزارها 
و نشریات، فیلم ها و.... نیست بلکه اثری است که در 
طول زمان این محصوالت و فرآورده  های فکری، 
رفتاری، سرگرمی، در اقدام و عمل مردم از خود باقی 

می گذارد و درک، برداشت، فهم، اعتقاد و باور مردم و 
روحیات و خلقیات آن ها را در زندگی شکل داده و بر 

اساس آن تصمیم گیری و اقدام می نمایند.
"فرهنگ مایه حیات کشور و جامعه ما می باشد و مانند 
آب و هوا موجب حیات و استمرار زندگی و نقش آفرینی 
مؤثر در محیط اجتماعی، سیاسی، امنیتی، دفاعی، 

اقتصادی جامعه می گردد." 
باید توجه داشته باشیم که فرهنگ شاکله ی معنوی 
یک ملت را بوجود می آورد بدین معنا که اگر در یک 
کشور وضع اقتصادی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، 
نظام اجتماعی، نظام دفاعی امنیتی، نظام علم و فناوری 
را شاکله ی جسمی یک ملت بدانیم، روح این مجموعه 
عظیم و گسترده عبارت از فرهنگ است و این فرهنگ 
است که هویت و شاکله ی معنوی یک ملت و کشور را 

معین می نماید. 
بر همین اساس آموزه  های دینی و اسالم ناب محمدی 
)ص( پایه  های اصلی تفکری و رفتاری انقالب اسالمی 
را تشکیل داده و بر همین مبنا انقالب اسالمی به 
پیروزی نائل گردید و فرهنگ مستقل اسالمی را 

جایگزین فرهنگ غربی نمود.
"دست نیرومندی که دل  های مردم را به انقالب 

اسالمی، امام خمینی )ره( و جمهوری اسالمی با 
استحکام متصل کرد و نیروی عظیمی که ملت ایران را 
مثل اقیانوسی مواج در تمام مراحل انقالب از جمله بعد 
از رحلت امام امت )قدس سره( در مقابل چشم جهانیان 
تا به امروز قرار داده است، عبارت از ایمان و اعتقاد مردم 

به خدا و اسالم است."
این عامل اصلی را نباید دست کم گرفت، اگر ایمان 
مردم به اسالم نبود، انقالب به پیروزی نمی رسید، اگر 
امام عزیزمان در دل  های یکایک مردم چه در داخل 
کشور و چه در اقطار عالم، نفوذ عمیق داشت و اشاره و 
سخن و رفتار او برای مردم مسلمان داخل و خارج از 
کشور درس بود، به خاطر این بود که مردم به خدا و 
اسالم ایمان داشتند  و" نشان دادند که ایمان و اعتقاد 

به اسالم تا اعماق جان آن ها نفوذ دارد." 
معمار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی )ره( 
همواره ملت و نخبگان جامعه  را نسبت به هدف اصلی 
استعمارگران هشدار داده است که در رأس تمام اهداف 
نظام  های استکباری، هجوم به فرهنگ جوامع زیر 
سلطه است، ایشان در جلد پانزدهم صحیفه امام، 

صفحه 244 در تاریخ 1360/6/31 می-فرمایند:
" با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بعدهای  
اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی 
باشد ولی پوچ و پوک و میان تهی است، اگر فرهنگ 
جامعه ای وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد، ناچار 
دیگر ابعاد آن جامعه  به جانب مخالف گرایش پیدا 

می کنند...
بی جهت و من باب اتفاق نیست که هدف اصلی 
استعمارگران که در رأس تمام اهداف آنان است، هجوم 

به فرهنگ جوامع زیر سلطه است." 
امروز همه شاهد هستیم که رژیم صهیونیستی، 
آمریکای جنایتکار و انگلیس خبیث با فراهم نمودن 
ظرفیت  های گسترده با تسلط بر فناوری  های نوین و با 
بهره گیری  از رسانه، تهاجمات همه جانبه علیه ایمان و 
اعتقاد مسلمانان و مردم به خداوند متعال و اسالم را 
تداوم بخشیده اند و از هیچ کوشش و تالش مزورانه و 
ضد بشری هم دریغ نمی کنند، ما نیز باید با انسجام و 
یکپارچگی برنامه ریزی  راهبردی و مستمر در جهت 
تقویت فرهنگ اسالمی در جامعه را در ابعاد حوزه ها و 
موضوعات مختلف را تداوم بخشیم و نسبت به مصونیت 
بخشی اعتقادی و ایمانی مردم مجاهدت الزم را به عمل 
آوریم چرا که رمز مقاوم سازی کشور و مصونیت بخشی 
آن حفظ و تقویت اعتقادات، باورها و رفتارهای مردم بر 

اساس مبنای اسالم ناب محمدی )ص( می باشد.

   منابع

برگرفته از بیانات امام خامنه ای )حفظه اهلل(

پایه اساسی مصونیت بخشی کشور
 حفظ و تقویت فرهنگ اسالمی است

بر کسی پوشید ه نیست که انقالب اسالمی بر پایه ی انقالب فرهنگی استوار گرد ید ه و به همین د لیل است که پیش از چهار د هه توانسته است د ر مقابل تمام تهد ید ات و هجمه های 
همه جانبه د شمنان انقالب اسالمی با محوریت رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی ایستاد گی نماید  و د ر صحنه های مختلف سربلند  و پیروز باشد . آنچه امروز بیش از گذشته مورد  
تهاجم و برنامه ریزی  های د قیق د شمن قرار گرفته است، هویت اسالمی و ملی ملت ایران می باشد  و باید  نسبت به آن حساس و د ر جهت حفظ و تقویت هویت اسالمی ایرانی جامعه 

مجاهد ت نمود .

  د کتر مهد ی محمد ی زاد ه
مد یر فرهنگ سازی و افکارعمومی

معاونت توسعه فرهنگی و اطالع رسانی  
سازمان پد افند   غیرعامل کشور



دیدگاه و نظر

17 دی ماه 1395

JANUARY 2017  VOL 01  NO 03

پد افند   کمیته  مسئول  صالحی«  »حجت اهلل 
غیرعامل وزارت اقتصاد  و امور د ارایی معتقد  است 
که پیشگیری از تهد ید ات سایبری و نرم د ر حوزه 
اقتصاد ی، نیازمند  تعامل تنگاتنگ و همکاری 
مشترک میان د و د ستگاه مهم یکی سازمان پد افند  
غیرعامل و د یگری وزارت اموراقتصادی و دارایی  
است. با وی د رباره اهمیت این مسئله گفتگو 

کرد یم که د ر ذیل از نظر می گذرد :
برگزاری نشست  اهد اف  د رباره     لطفاً 
مسئولین پد افند  غیرعامل بانک ها، بیمه ها 
و سازمان های تابعه وزارت اقتصاد  و امور 
د ارایی د ر سازمان پد افند  غیرعامل توضیح 

بفرمائید ؟
این جلسه پیرو هماهنگی با معاونت زیربنایی 
سازمان پد افند  غیرعامل انجام د اد یم، و با هد ف 
تد وین سند  راهبرد ی پد افند  غیرعامل وزارت 
اقتصاد  تشکیل شد . فعالیت د ر حوزه پد افند  
غیرعامل د ر حوزه وزارت اقتصاد ، چند سالی است 
که شروع شد ه است و اقد امات خیلی خوبی نیز 
هم د ر ستاد  این وزارتخانه و هم د ر سازمان های 
تابعه آن، انجام شد ه است اما مبنای آنها، سند  
جامع یا برنامه راهبرد ی پد افند  غیرعامل نبود ه 
است بلکه عمد تاً بر مبنای تفاهماتی بود ه که این 
سازمان ها و وزارت اقتصاد  با سازمان پد افند  
غیرعامل و به صورت مورد ی د ر برنامه های سالیانه 

انجام می شد ه است.
اما قطعاً ما نیازمند  یک چشم اند از و سند  راهبرد ی 
و برنامه جامع د ر این زمینه هستیم تا با پیش بینی 
اعتبارات و بود جه های مشخص، بتوانیم نیازهای 
وزارت اقتصاد  را د ر حوزه اقد امات پیشگیرانه د ر 

رابطه با پد افند  غیرعامل د ارد ، د ر یک بازه زمانی 
مشخص تد وین و مشخص کنیم. این کار نیازمند  
سند ی است و به همین خاطر از مسئولین پد افند  
غیرعامل د ر بانک ها، بیمه ها و سازمان های تابعه 
وزارت اقتصاد  و امور د ارایی خواستیم تا با حضور 
د ر سازمان پد افند  غیرعامل، د ر این رابطه یک 
هم اند یشی انجام د هند  تا د ر اسرع وقت، مقد مات 
تهیه سند  راهبرد ی جامع پد افند  غیرعامل حوزه 
وزارت اقتصاد  و سازمان های تابعه آن را فراهم 

کنیم.

حوزه  اصلی  چالش های  شما  نظر  به     

اقتصاد ی کشور که ممکن است از آن نقاط، 
اقتصاد  کشور با تهد ید های مختلف اعم از 

سایبری و سایر اَشکال تهد ید های نرم، 
روبه رو می شود ، کد ام هاست؟

وزارت اقتصاد  و امور د ارایی بنا به مسئولیت های 
قانونی که د ارد ، با آحاد  مرد م د ر کشور از طریق 
سازمان های تابعه خود  د ر ارتباط است؛ هم د ر 
سازمان امور مالیاتی کشور، هم د ر گمرکات 
جمهوری اسالمی ایران، هم د ر صنعت بیمه و هم 
د ر نظام بانکی. لذا هر گونه بحرانی د ر مجموعه های 
وزارت اقتصاد ، می تواند  برای مرد م، گرفتاری ها و 
مشکالتی ایجاد  کند . به همین خاطر، ما باید  کمک 
کنیم مسائل و گره گاه های موجود  و همچنین 
اقد امات پیگشیرانه ای که د ر زمان بحران الزم 
است، احصا شود  تا د ر چنین مقاطع حساسی، 
خد مات رسانی به آحاد  مرد م د چار وقفه و اخالل 

نشود . 
  تد اوم همکاری کمیته پد افند  غیرعامل 
وزارت اقتصاد  با سازمان پد افند  غیرعامل، 
چقد ر می تواند  به صورت واقعی د ر مد یریت 

بحران های احتمالی موثر باشد ؟
سازمان پد افند  غیرعامل با توجه به جایگاه قانونی 
که د ر کشور د ارد ، یک ظرفیت بسیار خوبی است 
و باید  ما بتوانیم حد اکثر استفاد ه و بهره برد اری را 
از این ظرفیت انجام د هیم. طبیعی است از آن 
طرف هم، مجموعه وزارت اقتصاد  اعم از حراست 
و کمیته های پد افند  غیرعامل د ر ستاد  وزارتخانه 
و همچنین سازمان های تابعه آن، ظرفیت های 
خیلی خوبی د ر این زمینه د ارند  که اگر این د و بال، 
د ر کنار هم قرار بگیرند ، طبیعتاً مکمل هم خواهند  
بود  و می توانند  د ر حوزه اقد امات پیشگیرانه بسیار 

موثر باشند .

مسئول کمیته پد افند  غیرعامل وزارت اقتصاد  و امور د ارایی:

 نیازمند  سند  راهبرد ی پد افند  غیرعامل 
د ر حوزه اقتصاد ی هستیم

به گفته »حجت اهلل صالحی« مسئول کمیته پد افند  غیرعامل وزارت اقتصاد  و امور د ارایی، کشور د ر حوزه اقتصاد ی نیازمند  یک چشم اند از و 
سند  راهبرد ی و برنامه جامع پد افند  غیرعامل است تا د ر زمان بحران های احتمالی، خد مات رسانی به آحاد  مرد م د چار مشکل نشود .
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 ضرورت دانستن مسائل  مربوط به فضای مجازی
موضوع فناوری اطالعات و فضای سایبری یکی از موضوعاتی 
است که از 10 سال گذشته تا به امروز باشیب بسیار تند ی رو 
به افرایش است و آرام آرام د ارد  کل فضای  کارکرد های مختلف 
کشور را د ر بر می گیرد  و مربوط به همه کشورهای د نیا هم 
هست فناوری این عرصه و حوزه است به نوعی اگر بخواهند  
همه ابعاد  آن را تعیین کنند  تا اند ازه ای محل اشکال است و 
یا  اکترونیک  چیز   همه  می گویند   آن  تعریف  د ر 
e-evrything یعنی همه چیز به صورت سایبری است و 
تقریبا کا فضا و حوزه زند گی بشر را د ر بر گرفته است و به د لیل 
این فراگیری اش الزم است که مباحث مربوط به آن را انسان 
آموزش ببیند  معموال د ر رساله های عملی مساله ای هست 
که می گوید  انسان غالبا با نیاز د ارد  واجب است یاد  بگیرد  یعنی 
اولین مساله ای که شما د ر رساله عملیه می خوانید  این است 

که وجوب د انستن مسائلی که شما غالبا به آن نیاز د ارید .
 بنابر این د انستن مسائل شرعی و قانونی نسبت به حوزه فضای 
سایبر یک موضوع جد ی و د قیق است من این وجوب د ر 
خیلی از جاها تخصصی است اگر شما د ر زمینه ای کار 

می کنید  مثال حوزه سایبر مباحث مربوط به د فاع سایبری را 
باید  بد اند  . 

وقتی تهد ید ات د ارد  سایبری می شود  مد یران امروز ما نسبت 
به فضای سایبر یک تکلیف د ارند،  اگر بلد  نیستند  اشکال ند ارد  
باالخره این فناوری امروز به وجود  آمد ه و قبال نبود ه اما اگر که 
بلد  نیستند  باید  بروند  و یاد  بگیرند  هیچ اشکالی هم ند ارد  این 
که  کسی چیزی د ر مورد  تهد ید ات سایبری ند اند  فی البد اهه 
اشکالی ند ارد  ولی باید  برود  یاد  بگیرد  اگر احساس کرد  
نمی تواند  یاد  بگیرد  و سخت است و فهم آن مشکل است 
واجب است استعفا د هد  که این هم فتوای خود  من است.  
کسی  که مسئولیتی را می گیرد  اما مسائل آن حوزه را به هر 
د لیلی نمی تواند  یاد  بگیرد ، حق تصد ی آن مسئولیت را ند ارد  
بنابراین این هم حد  اقلی آن است که بایستی به آن حد اقل 

پرد اخته شود .

   نگاه  های مختلف به حوزه فضای سایبری
وقتی وارد  فضای سایبر می شویم این فضا تعاریف و ابعاد  آن 
متفاوت است و هر کسی از منظر خود  به این مساله نگاه 

می  کند  افراد  فرهنگی و متولیان حوزه محتوا می گویند  همه 
اش همین است چیزی پشت آن نیست افراد  فنی می گویند  
اگر زیرساخت وجود  ند اشته باشد  شما قاد ر به انجام کار 
نیستید  یک عد ه هستند  که د ر حوزه فرهنگی پشت پرد ه 
هستند  یعنی سیاست گذار هستند  و خط مشی تعیین 
می کنند  که سوار یک حوزه محتوا هم هستند  و تعریف 
می کنند  که چه چیزی موضوع باشد  و چه چیزی نباشد  
طبیعتا این همه تالش و گسترش د ر حوزه فرهنگ و آزاد ی 
اند یشه که فی سبیل اله نیست بلکه اهد افی د ارد  که آن اهد اف 
را باید  پید ا کنیم که د نبال چه هستند  و چه اهد افی را د ارند  

د نبال می کنند .

   اهداف محتواسازان در فضای مجازی
 بنابراین آنچه که د ر فضای محتوا می توان به آن اشاره کرد  
این است که اهد افی که پشت سر این محتواسازان د ر فضای 
سایبر وجود  د ارد  اهد افی کامال مغایر با اهد اف اسالمی است 
که د ر برخی مواقع صد د رصد  مغایر است و د ر برخی مواقع 
مغایرت پنجاه د رصد ی د ارد  و برخی مواقع مغایرت کمتر د ارد  

 تغییر کارکردها در زندگی و ورود فّناوری موجب شده تا فضای سایبر به عنوان فضای نوین شناخته شود. بر همین اساس ضرورت دارد تا مدیران ارشد 
و تصمیم گیران نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشند و در برابر آن واکنش درستی نشان دهند. نقاط مثبت و منفی این فضا می تواند به کارکردهای 

دقیق نهادهای مؤثر جامه کمک کند. 

رسدار جاللی در جمع کارکنان سازمان پدافند غیرعامل تأکید کرد:

الزام یادگیری مسائل مرتبط با فضای مجازی برای مدیران
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ولی این مفهومش این نیست که با نگاه کامال سیاه به مساله 
نگاه کنیم ولی این جلسه را اختصاص د اد ه ایم  که تهد ید  محور 
باشد  که البته حتما بخش فرصت های آن نیز قابل استفاد ه 
است و باید  د نبال کرد  زیرا ما مکلف هستیم که از فرصت ها 
استفاد ه کنیم ولی نمی توانیم نسبت به تهد ید ها نیز بی تفاوت 
باشیم و بگوییم اتفاقی نمی افتد  به نکته خوبی اشاره شد  که 
ما باید  د ر جایی خود مان را محد ود سازی کنیم اگر خود  را 
محد ود  نکنیم ممکن است د ر این زمینه آسیب هایی ببینیم.

   شکل گیری دین و زندگی در فضای سایبری
یکی از ابزارهایی که د ر حوزه فضای سایبر شکل گرفته 
مربوط به محتوا، فرهنگ، اجتماع، د ین و زند گی است که 
نکاتی را د ر این مورد  می گویم شبکه های مجازی که ایجاد  
شد ه د نیایی از فرصت و تهد ید  را د ر کنار خود  تولید  کرد ه 
فرصت برای این که بتوانیم بین اجزای جامعه بر اساس عالیق 
وجوه مشترک فکری، اهد اف، باورها و ذهنیت ها سازماند هی 
اجتماعی شکل بگیرد  تا گروه ها بتوانند  با هم ارتباط برقرار 
کنند  و گروه های مثبت زیاد ی د ر آن وجود  د ارد  مانند  
تشکل های سیاسی، ورزشی و د ینی یا تشکل های سبک 
زند گی که به نوعی با رسانه هایی مانند  صد ا و سیما د ارد  رقابت 
جد ی می  کند  و شاید  امروز صد ا و سیما را به عنوان رسانه 
سنتی می شناسند  و شبکه های اجتماعی را به عنوان 
رسانه های مد رن می شناسند  و با توجه به پیشرفت های 
سخت افزاری و نرم افزاری همه صد ا و سیما د ر شبکه 

اجتماعی جا می شود .

   آسیب  های فضای مجازی جدی است
فرصت هایی که د ر آن وجود  د ارد  بسیار زیاد  است که البته 
نمی خواهم د ر مورد  فرصت ها صحبت کنم و عمد تا مرد م 
نگاه فرصت محوربه این شبکه ها د ارند  و از فرصت های آن 
استفاد ه می کنند  ولی موضوع آسیب ها و تهد ید های آن 
جد ی است که باید  به آن توجه شود  و د قت د اشت ما اگر بر 
اساس قوانین بخواهیم شبکه های اجتماعی را تحلیل کنیم 
شبکه اجتماعی می تواند  یک شبکه کامال جاسوسی باشد . 

   ممکن است ناخواسته مورد جاسوسی قرار بگیریم
د ر مجتمع امام خمینی قم جلسه ای د رباره ابعاد  حقوقی این 
مساله گذاشته بود ند  گفتم که قانون ما د ر مورد  جاسوسی 
می گوید  ارتباط با خارجی، ارسال گزارش، د ریافت سوال، 
تجریه و تحلیل سنجش و ارائه به د شمن خارجی که اینها 
مصد اق جاسوسی است آیا اینها امروز د ر شبکه های 
اجتماعی مصد اق د ارد  یا ند ارد  ما عضو شبکه اجتماعی 
می شویم ولی آن سوی آن کیست نمی د انیم گزارش 
می د هیم اطالعات می د هیم و اطالعات د ریافت می کنیم و 
بعد  هم ممکن است د ر شبکه جاسوسی قرار بگیریم و خود  

ند انیم زیرا ویژگی های فضای مجازی هویت مجازی می د هد  
شما با یک نفر صحبت می کنید  نمی د انید  مرد  است یا زن با 
یکی ارتباط برقرار می کنید  نمی د انید  که این شرکت است 
شخص است یا د ولت است یا کشور و یا سرویس جاسوسی 
است نمی د انید  به د لیل این که این محیط وفضا به شما این 
اجازه را می د هد  که بتوانید  پنهان یا گمنام باشید  و د ید ه 
نشوید  بنابراین اگر می خواهیم استفاد ه کنیم باید  خطرات 

آن را هم بد انیم که بحث وجوب د انستن اینجا است.

   گمنامی از ویژگی  های فضای مجازی
شما عمد تا چه کاد ر رسمی با هر عضویتی عضو سازمان 
پد افند  غیر عامل هستید  که بخشی از بد نه د فاعی کشور 
است از شما پذیرفته نیست بگویید  من نمی د انستم اگر 
نمی د انید  بروید  یاد  بگیرید  اگر کسی بلد  نیست بگوید  بلد  
نیستم برایم کالس بگذارید  و یاد  بد هید  کالس می گذاریم 
و آموزش می د هیم ولی از هیچکس پذیرفته نیست که بگوید  
من که نمی د انستم این شبکه اجتماعی سرش به کجاست 
هر کسی که وارد  فضای مجازی می شود  باید  بد اند  یکی از 
ویژگی های این فضا گمنامی است یعنی معلوم نیست که 

آن طرف چیست و نه مهاجم معلوم است و نه مد افع و چهره ها 
و عکس هایی که برای پروفایل گذاشت می شود  همه اش 
مجازی است و می تواند  برعکس باشد  لذا د ر اینجا هویت، 
هویت مجازی است و کسی که می خواهد  وارد  آن شود  اگر 
د ختر ما با هویت واقعی خود  وارد  این فضا شود  و فکر کند  آن 
سوی ماجرا هم واقعی است چقد ر تهد ید  برای او وجود  د ارد  

بسیار چقد ر ممکن است بتوانند  او را فریب د هند .

   باید تهدیدات زمان خود را بشناسیم
هر خانم جوانی اگر با هویت واقعی خود  وارد  فضای مجاز ی 
شود  n خطر او را تهد ید  می  کند  باالخره ما به عنوان پد ر د ر 
خانواد ه باید  این رابد انیم و اگر ند انیم یعنی از مسائل زمان 
خود  خبر ند اریم و باید  تهد ید ات زمان خود  را بشناسیم 
بنابراین یکی این است که هویت مجازی است شبکه 
اجتماعی می تواند  بستر جاسوسی باشد  پس نمی توانیم عضو 
هر شبکه شویم این یک مساله کامال جد ی است و اگر از شما 
اطالعات بخواهند  باید  ببینید  کیست و کجاست و چه 
اطالعات واقعی می توانی بد هی و چه اطالعاتی نمی توانی 
بد هی و کجا می خواهی عضو شوی باید  بد انید  که د انستن 
ان بسیار سخت است و گاهی غیرممکن مگر این که جاهای 
شناخته شد ه و د قیق رسمی که بد انید  کجاست سایت های 
fake هم بسیار است بنابراین اگر می خواهید  استفاد ه کنید  

این مسائل را نیز باید  بد انید .

   گوشی هوشمند یک سوپر کامپیوتر است
االن ما گوشی هوشمند  د اریم که یکدفعه به ما رسید ه  که 
نمی د انیم د رون ان چیست وقتی با هفت سال پیش مقایسه 
می کنیم گوشی های هوشمند  را می بینید  که گوشی 
هوشمند  یک سوپر کامپیوتر است یعنی هفت سال پیش 
گوشی های ما ظرفیت ها و قابلیت های گوشی های امروز را 
ند اشت و حاال چون فناوری این قابلیت ها را کوچک کرد ه و 
د ر اختیار ما گذاشته نباید  فکر کنیم که یک چیز الکی است 

کم خاصیت و کم خطر است.

   تهدیدات فردی و اجتماعی گوشی  های هوشمند
د ر یک بررسی حد ود  هجده تهد ید  جد ی از گوشی هوشمند  
وجود دارد، هشت تهدید  د ر حوزه اجتماعی و ده تهدید د ر 
حوزه های فرد ی است که می تواند  د ر قالب فرد  شکل بگیرد،  
از اثر انگشتی که می زنید  و ثبت می شود   و به د وربین آن نگاه  
می کنید عکس قرنیه چشم شما ثبت  می شود  که این   د و 
اثر سیستمی هستند  که شما را هر جای د نیا که باشید، 

شناسایی می کنند .
بنابراین هیچ هویتی بد ون عکس قرنیه چشم و اثر انگشت 
قابل تغییر نیست حتی اگر قیافه را عوض کنید  و هر کاری 
که کنید  این د و شاخص وجود  د ارد  شما اولین گوشی که 

یکی از ابزارهایی که د ر 
حوزه فضای سایبر شکل 
گرفته مربوط به محتوا، 
فرهنگ، اجتماع، د ین و 
زند گی است .شبکه های 
اجتماعی  که ایجاد  شد ه 
د نیایی از فرصت و 
تهد ید  را د ر کنار خود  
تولید  کرد ه، فرصت 
برای این که بتوانیم بین 
اجزای جامعه بر اساس 
عالیق وجوه مشترک 
فکری، اهد اف، باورها و 
ذهنیت ها سازماند هی 
اجتماعی شکل بگیرد.
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می گیرید  این د و شاخص را می د هید . اگر بخواهید  که 
شخصی چه گوشی د ارد  و شماره آن چیست می توانند  از 
طریق آپد یت سیستم OS )سیستم عامل( آن گوشی را 
طوری برنامه ریزی کنند  که این گوشی همه فرامین آنها را 
انجام د هد  زیرا گوشی های د ارای  سیستم عاملی هستند که  
قابلیت د وباره برنامه ریزی و پیکربند ی د ارند  و وقتی از شما 
می پرسد  که آپد یت کند  یا خیر که کشف آن خیلی ساد ه 
است و د ر هر اپلیکیشنی که نصب کنید  این ابزار د ر اختیار 
قرار می گیرد  و خود  سیستم عامل شما قابلیت برنامه ریزی 
پید ا می کند  و می تواند  به شما بگوید  گوشی شما چگونه د وباره 
پیکر بند ی شود  و به شما بگوید  که کد ام قسمت فعال شود  
مثال میکروفن پنهان آشکار شود  یا د وربین پنهان یا مکان 
نمای شما آشکار شود  یا نه اثر انگشت شما ذخیره شود  یا 
نشود  که اینها همه قابل برنامه ریزی است و ساد ه است. به 10 
تهد ید  فرد ی اشاره می کنم و آنها را نام می برم که اول اثر 
انگشت، بعد  عکس قرنیه چشم، بعد  شماره های پسورد ، شنود  
صوتی، تصویربرد اری مخفی، سرویس مکان یاب، باکس تلفن 
شما، باکس پیام هایت، باکس عکس های شما، بعد  باکس 
تقویم و برنامه های شما که اگر د اشته باشید  همه اینها د ر 

اختیار طرف قرار می گیرد .

   سرور مادر گوشی هوشمند در کشور نداریم
موقعی هست که می گویید  مگر من چه اطالعاتی د ارم اسم 
خود م و خانواد ه ام اینجا هست د ر اینجا مفهومی هست به نام 
د یتای حجیم این د یتاهایی که د ارید  د یتای خرد  است وقتی 
می خواهید  تلفن خود  را عوض کنید  همه تلفن ها نوشته 
می شود  آیا می خواهید  د ر فضای ابری خود  بک آپی تشکیل 
د هید  معموال می گویند  آری تا اگر روزی از د ست رفت د اشته 
باشند  هر چیزی که د ر فضای ابری تشکیل د اد ید  د ر سرور 
ماد ر گوشی شما می رود  گوشی های د اخل کشور ما، د ر د اخل 
کشور هیچ سروری وجود  ند ارد  نه اپل نه سامسونگ نه نوکیا 
هیچ کد ام سرور ماد رشان د اخل کشور ما نیست یعنی اصال 
ما سرور ماد ر گوشی هوشمند  د ر کشور ند اریم یعنی هر چه 
اطالعات د ر آن می ریزید  همه اش بیرون می رود  همه آن 10 

مورد ی که نام برد م 
می گویید  چه خاصیتی د ارد  یک تکنولوژی وجود  د ارد  به نام 
د اد ه کاوی که این د اد ه کاوی به شکل نرم افزاری و به شکل 
خود کار از د اد ه ها و اطالعات تک تک افراد  د ر قالب آجرهای 
یک ساختمان قطعه قطعه سلولهای آجر ساختمان را 
می گیرد  و آنها را طوری کنار هم می چیند  که یک ساختمان 
و بنای کلی از آن د ربیاید  یعنی اطالعات شماره تلفن شما را 
می گیرد  و بر اساس شماره تلفن پید ا می کند  که شما چه 
کسی هستید  و با چه کسانی ارتباط د ارید  و به شکل نرم افزاری 
شبکه ارتباطی  شما را بیرون می کشد  که با چه کسانی ارتباط 

د ارید  و با چه کسانی ارتباط ند ارید  و میزان این ارتباط چیست 
بعد  ممکن است که شماره من را د ر گوشی خود  بنویسید  و 
5 نفر د یگر هم شماره من رابنویسند  و هر کسی به یک اسمی 
بنویسد  و به این شکل همه اطالعات براساس یک شماره به 

د ست می آید  که نمونه های آن وجود  د ارد .

   چطور می شود داده کاوی کرد

به نظر من خوب است که د وستان را جمع کنند  و بگویند  
چطور می شود  د اد ه کاوی کرد  و می بینید  که اطالعات بی 
ارزش شما روی چنین ساختمان با ارزش اطالعاتی از آن 
تولید  می شود . آخر د اد ه کاوی این است که هیچ نقطه ابهامی 
د ر جهت شناسایی یک فرد  یا یک جامعه به نسبت اطالعاتی 
وجود  ند ارد  یعنی د یگر هیچ چیز نیست که راجع به شخصی 

بد انم و ند انم و همه چیز او را می د انم.
کسی ایمیل د ارد  کسی سایت د ارد  زیرا بر اساس ID نام شما 
ثبت می شود  اگر ایمیل د ارید  نام ایمیل شما ثبت می شود  و 
هر جا هم بخواهی کلک بزنی با تقاطع اطالعات تو را پید ا 
می کنند  مثال ایمیلی د ارم اسم آن را شقایق 120 می گذارم 
بعد  د ر د انشگاه از من ایمیل را می خواهند  تا کارهای کالسی 
را بفرستند  وقتی د ر آن ایمیل با ذکر نام و سمت برای من 
چیزی میفرستند  و به این شکل اطالعات را کنار هم 
می گذارند  و می فهمند  شقایق فالن کس است و همه محتوای 
ایمیل شما مشخص می شود  حاال اگر کسی د رایمیل خود  
زیرآبی برود  و ارتباطات بیرونی د اشته باشد  اینها همه د ر 

پروند ه اش ثبت می شود .

    فناوری اطالعات نمود عینی پرونده اطالعاتی
باور کنید  این که می گویند  روز قیامت خد اوند  پروند ه شما را 
جلوی شما می آورد  و می گوید  فالن لجظه چه کرد ی واقعا 

نمود  عینی آن همین فناوری اطالعات است که اگر بخواهد  
همه مافیهای شما را وسط می ریزد  خالصه همه چیز ثبت 
می شود  وقتی اسم را می نویسند  و اطالعات را جمع آوری 
می کنند  می نویسند  عالقه به چه د ارد ، با چه کسی ارتباط 
د ارد ، د ر چه گرایشی کار می کند  و امثالهم روزی یکی از اساتید  
د نشگاه اد عا کرد  که می تواند  باور نکرد م گفت من هفته آیند ه 
یک اسم بد ه من برایت روی آن کار کنم من گفتم سید حسن 
فیروزآباد ی رئیس ستاد  نیروهای مسلح گفت هفته آیند ه 
بایت می آورم هفته بعد  چیزی به من ارائه کرد  د ید م همه 
مطالب مربوط به  ایشان را وسط ریخته است یعنی بر اساس 
د اد ه های آشکار و نه پنهان اما سیستم د اد ه کاوی خارج از 
کنترل ما د اد ه های پمهان ما را نیز برمی د ارد  یعنی این که 
شما به چه کسی ارسال می کنید  و از چه کسی د ریافت 
می کنید  و کد ام سایت را رفته اید  و د ر ایمیل شما چه آمد ه و 
غیره همه را او د ارد  اما او بر اساس د یتای آشکار تعقیب کرد ه 
بود . بنابراین این را باید  بد انید  وقتی وارد  فضای مجازی شد ید  
یک د نیای د یگر است که همه چیز د ر آن ضبط و ثبت می شود  
و هیچ راه فراری وجود  ند ارد  تقریبا هیچ مطلق ممکن است 
برخی ابزار آن را مثال حفاظت ما د اشته باشد  یا پلیس فتا د اشته 
باشد  و ممکن برخی از این ابزار را وزارت اطالعات د اشته باشد  
و کسی که سیستم برای ما تولید  می کند  و زیرساخت د ر 
اختیار ما قرار می د هد  همه اینها را د اشته باشد  زیرا باالخره از 
یک منشا وارد  می شود  سرورها بیرون است و رفت و برگشت 
د اد ه ها از آنجا شکل می گیرد  و همه چیز د ر آن ثبت وضیط 
شد ه است و ممکن است که روی یک نفر تمرکز کنند  و روی 
کسی د یگر تمرکز نکنند  به جای خود  من د ارم راجع به امکان 
آن صحبت می کنم این امکان کامال وجود  د ارد  که به آن 
د اد ه های حجیم می گویند  که این د اد ه های حجیم جایی که 
بیشترین تولید  د اد ه حجیم می شود  د ر شبکه های اجتماعی 

است.

  پیش بینی رفتار بر مبنای داده های حجیم
شبکه اجتماعی بر مبنای د اد ه های حجیم می تواند  رفتار یک 
جامعه را پیش بینی کند  مثال سه انتخابات اخیری که اتفاق 
افتاد ه نرم افزارهای جد ید ی انتخابات امریکا را از 51 ایالت 48 
ایالت آن را باالی 90 د رصد  توانسته اند  د رست پیش بینی 
کنند  که چه کسی رای می آورد  و چه کسی رای نمی آورد  د ر 
استرالیا انتخاباتی اتفاق افتاد ه که صد د رصد  برآورد  کرد ند  که 
چه کس یرای می آورد  و چه کسی رای نمی آورد  یعنی از 
همین د اد ه های کم اهمیت و کم ارزش یک بنای اطالعاتی 
د رست می شود  که آنطرف می تواند  بایستد  بگوید  بله این 
جناح این گونه خواهد  شد  و آن جناح این گونه و موارد  بسیار 
زیاد  د یگر یعنی اگر با این نگاه وارد  شوید  می فهمید  که همه 
د اد ه های شما جایی به نام خود  شما ذخیره می شود  استراتژی 

  18 تهد ید  جد ی از 
گوشی هوشمند  وجود 
دارد، 8 تهدید  د ر حوزه 
اجتماعی و 10 تهدید د ر 
حوزه های فرد ی است 
که می تواند  د ر قالب 
فرد  شکل بگیرد .
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اینترنتی د ارد  به این سمت می رود  که ID ها ثابت باشد  و هر 
کسی هر جایی می خواهد  وارد  شود  یک کد  د اشته باشد  که 
معلوم باشد  فالن شخص است و یک نسخه از پروند ه او 

ذخیره شد ه و معلوم باشد  که کیست و کجاست.

  تقوای واقعی دینی
شما باید  بد انید  که باالخره هم خارجی ها اطالعات شما را 
ذخیره می کنند  اگر هد ف باشید  و هم این که نسبت به جایگاه 
شما همه اش قابل کنترل و رد یابی است بنابراین باید  الزامات 
آن را رعایت کنید  اما به لحاظ اخالقی راجع به مسائل جنسی 
و سکسی و امثالهم فرقی بین پیرمرد  و جوان وجود  ند ارد  د ر 
خانم ها بعد  از سن یائسه گی این احساسشان قطع می شود  
ولی مرد ان تا 90 سالگی هم این احساس با آنها هست یعنی 
د ر کشش جنسی فرق زیاد ی بین پیرمرد  و جوان وجود  ند ارد  
این را برای هم سن های خود  می گویم که فکر نکنند  از ما 
گذشته واقعا اینطور نیست باید  به این د قت کنید  این که 
می گویند  تقوی من یک سخنرانی از آقای رائفی پور د ر یک 
سایت خواند م که نوشته بود  تقوای مجازی یعنی تقوا د ر 
فضای مجازی صحبت های او را خواند م که نکات جالبی بود  
و شما می توانید  فیلم این را از آموزش بگیرید  که تقوای واقعی 
د ینی اینجا معلوم می شود  موقعی هست که شما می خواهید  
د ر خیابان به یک خانم متلک بیند ازی همه تو را می بینند  
که ممکن است به خاطر این همه د ید ن رعایت کنی ولی د ر 
خانه و د ر اتاق د ر بسته کسی شما را نمیبیند  اگر آنجا رعایت 
کنی تقوا د اری ضمن این که همه دستگاه  های اطالعاتی و 
امنیتی د اخلی و خارجی قد رت کنترل این را د ارند  و این را 

برای مراقبت از خود  مفروض بد انید .

   همه در معرض خطریم
خود تان باید  این را رعایت کنید  افراد  هم سن من اگر د ر این 
موضوع وارد  شوند  ممکن است که تعاد ل زند گی آنها به هم 
بخورد  و رابطه زن و فرزند شان به هم بخورد  برای این که ما 
انسان هستیم یوسف پیامبر می گوید  اال ما رحم ربی یعنی 
جز این که خد ا به من رحم کند  هیچ راه حلی برای آن وجود  
ند ارد  هرکسی گفت اتفاقی نمی افتد  حرف مفت می زند  هر 
کسی گفت از ما گذشته حرف مفت می زند  هر کسی گفت 
من خود م حواسم هست و این چیزهایش را نمی بینم حرف 
مفت می زند  برای این که پیامبر خد ا می گوید  اال ما رحم ربی 
و می گوید  خد ایا زند ان برای من بهتر از اینجاست بنابراین 
این حوزه حوزه ای است که بیشتر برای جوانان از پیرمرد ها 
شروع کرد م که فکر نکنند  مستثنی هستند  ولی جوانان د ر 
خطر بیشتری هستند  این را د وستان باید  بد انند  و رعایت 

کنند .

  لزوم کنترل فضای مجای
چون فضا مجازی است و پنهان شوند گی د ر آن وجود  د ارد  
و گمنامی د ر آن وجود  د ارد  و امکان گناه د ر آن وجود  د ارد  
هیچ کسی  نباشد، خد ا که هست، شما اگر مسلمان باشید  
به ما هو مسلمان اعتقاد  قلبی و ایمان و تقوای د ینی خود  را 
باید  رعایت کنید  و یکی از جاها هم فضای مجازی است که 
باید  کنترل شود  بیشتر از این نمی خواهم وارد  شوم همین 
اند ازه می گویم که یک عرصه کامال هم خطر و هم فرصت 
است و بله قابلیت ها هم وجود  د ارد  و فرصت ها هم باشد  
می توان از آن استفاد ه کرد  ولی تهد ید  هم وجود  د ارد  و 
نمی توانیم از تهد ید ش عبور کنیم و بگوییم به من که د یگر 
اثر ند ارد  شما اند ازه کفش راست حضرت یوسف هم 
نمی شوید  خضرت یوسف خود  می گوید  مگر این که خد اوند  
به من رحم کند  یعنی به خود ش هم اعتماد  ند ارد  شما هم 

به خود تان اعتماد  نکنید .
خود تان را د ر معرض امتحان د ر این حوزه قرار ند هید  زیرا 
برای پیرو جوان بسیار سخت است و فرقی نمی  کند  کمی 
بیشتر هست اما اینطور نیست که نباشد  برای همه هست و 
برای جوانان بیشتر است لذا باید  توجه د اشته باشید  که از 
محسنات آن استفاد ه کنید  می گویند  چرا نتوانیم از طریق 
این فضای مجازی قران بخوانیم یا کانال پد افند  غیر عامل 
د اشته باشیم من د ر یکی از کانال های مربوط به خانواد ه شهد ا 
عضو بود م می گفت فالنی مریض شد ه برایش د عا بخوانید  و 
گفتند  ختم چهل یاسین برایش بگیریم بعد  گفتند  کسانی 
که حاضرند  برای سالمتی ایشان یک یاسین بخوانند  اسم 
بد هند  و هر کسی اسم می د هد  تا چهل یاسین جور شود  و 
هر کس یهم می خواند  پیام می د هد  که من خواند م و جمعا 
برای یک مومن د عا می کنند  هر کسی هم د ر شهر و جای 
خود  است یا روزانه  یک صفحه قران بخوانند  یا کانالی هست 
به نام کانال شهید  شفیع زاد ه فرماند ه لشکر توپخانه که روزانه 
حد ود  1000 پیج د ر این کانال جا به جا می شود  و همه 
رزمند گان خاطراتی که از این شهید  د ارند  یا از شهید  د یگر 
د ارند  را به صورت هفتگی د ر این کانال بیان می کنند  و وقتی 
این صفخات را ورق می زنی آد م واقعا تحت تاثیر قرار می گیرد  
به د لیل بخش زیاد ی از فضائل بازگو می شود  نمی خواهم 
همه اش از نکات منفی بگویم  نکات مثبت نیز وجود  د ارد  
ولی شرط نکات مثبت توجه به نکات منفی است اگر آنها را 
رعایت نکنید  اجازه نمی د هد  به شهید  و شهاد ت فکر کنید  

این را باید  د قت کنید .

   هرچه نوشته شد قابل پاک کردن نیست
هر پیام، عکس، شماره ای د ر فضای سایبری نوشته شد  قابل 
پاک کرد ن نیست کسی عکس فرزند ش را د ر گوشی 
موبایلش خارج از عرف نگه ند ارد  اگر عکس متعارفی باشد  

که د ید ن آن اشکالی ند اشته باشد  ولی اگر عکس خارج از 
عرف بود  بد انید  که د ر فضای مجازی اصال فضای محرمی 
وجود  ند ارد  هر عکسی که د ر آن بگذارید  د ر اختیار د یگران 
خواهد  بود  خواستید  مثال عکس جشن تولد  فرزند تان را نگه 
د اری کنید  بد انید  که هر چه عکس گذاشتید  همه آن را د ارند  

این رافرض بگذارید .

  کسی که مسائل شرعی فضای مجازی را نمی داند 
نباید از آن استفاده کند

ممکن است با رمز گذاری بشود  از آنها حفاظت کرد  نه این 
که غیر ممکن باشد  ولی مفروض بد انید  که راه حل هایی 
وجود  د ارد  که کسی بتواند  ورود  کند  و عکس های شما را 
برد ارد  و باج خواهی کند  که روش های آن بسیار است بنابراین 
اگر می خواهیم د ر فضای سایبری زند گی کنیم و اگر 
می خواهیم از ابزار فضای سایبری استفاد ه کنیم که پاسخ 
این هم مثبت است و باید  استفاد ه کنیم پس واجب است 
مسائل شرعی آن را بد انیم اگر کسی مسائل شرعی آن را 

نمی د اند  به نظر من نباید  استفاد ه کند .
می خواهید  وارد  معامله ای شوید  که نمی د انید  حکم آن 
حالل است یا حرام د ست نگه د ارید  و نروید  تا حالل و حرام 
آن کامال برای شما معلوم شود  بنابراین یک تکلیف ایجاد  
می  کند  یک طرف برای آقای مصطفوی ما به عنوان عقید تی 
سازمان که برود  استفتاء بگیرد  و جمع کند  بیاورد  و استفتاآت 
فضای مجازی را اینجا به شما پاسخ د هد  تا همه بد انند  د ر این 
فضا چه چیز حالل و چه چیز حرام است که یک موضوع 
کامال جد ی است یا بحث های تکنیکی و تخصصی است که 
آقای رسولی از قرارگاه سایبری کمک کنند  تا د وستان ما 
اطالع پید ا کنند  و اگر ند انند  واقعا نمی توانند  د ر این فضا کامال 
کار کنند  و با آن جلو بروند  بنابراین یک موضوع کامال جد ی 

است.
می گویند  فضای مجازی و کامپیوتر و این موضوعات مانند  
سواد  خواند ن و نوشتن است اما د انشجویی که بخواهد  از 
سطح د انشگاه به باالتر کار کند  و توانمند ی استفاد ه از ابزار 
فضای مجازی را ند اشته باشد  به او بی سواد  می گویند  کسی 
استاد  تمام باشد  اما بلد  نباشد  از این فضا استفاد ه کند  یعنی 
بی سواد  است چون از حوزه زیاد ی از علوم و محتوا خود  را 
محروم کرد ه و نتوانسته استفاد ه کند  پس این یک ضرورت 
جد ی است وقتی همه باید  استفاد ه کنند  طبیعتا مباحث 
حرام و حالل و خطرات و تهد ید های امنیتی و جاسوسی و 
تهد ید ات اخالقی و خانواد گی آن را بد اند  و انشااله خد اوند  
کمک کند  که ما بتوانیم کامال این عرصه را بشناسیم و از 
خود  مراقبت کنیم و تقوای الهی و پرهیزهایی که باید  د ر این 

زمینه شکل بگیرد  انشااله شکل بگیرد .
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سردار زارعی تاکید کرد؛ 

لزوم استفاده از سامانه های امن در تراکنش های مالی

جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور در نشستی با مسئوالن پدافند غیرعامل بانکها، بیمه ها و سازمان های تابعه وزارت اقتصاد و امور دارایی، 
خطر تهدیدات نرم در حوزه اقتصادی را برای کشور متذکر شد و بر لزوم استفاده نظام بانکی از سامانه های امن در فعالیت های اقتصادی و 

تراکنش های مالی تاکید کرد. 

نشست مسئولین پدافند غیرعامل بانکها، 
بیمه ها و سازمان های تابعه وزارت اقتصاد و 
غیرعامل  پدافند  سازمان  در  دارایی  امور 

چهارشنبه 15 دی ماه برگزار شد.
در این هم اندیشی، دکتر علی اصغر زارعی 
جانشین سازمان پدافند غیرعامل در سخنانی 
تهدیدات مربوط به مسائل اقتصادی کشور را، 
چند بعدی خواند و گفت: بخشی از این 
تهدیدات سایبری است؛ به هر حال بانکها وقتی 

می خواهند زیرساخت های مربوط به انجام 
تراکنش ها را فعال کنند و از آنها استفاده کنند، 
می بایست از سیستم های امن استفاده کنند 
که الزم است این قبیل سامانه ها گواهی 
تائیدیه را از سازمان پدافند غیرعامل دریافت 

کرده باشند.
وی افزود: چند روز قبل میزان قابل توجهی از 
از دستگاههای  یکی  اطالعات موجود در 
اجرایی کشور، تخلیه شد و ما زمانی متوجه 

شدیم که این اطالعات در حال خرید و فروش 
در فضای مجازی بود و یا  در موردی دیگر 
حدود 2 ماه قبل تعدادی قابل توجه از اطالعات 
کارکنان وزارت نفت به سرقت رفت. ما بعضا 
حین دسترسی ها مطلع می شویم که چنین 
سرقت های اطالعاتی و یا تخلیه های اطالعاتی 
صورت گرفته است و گاهی هم زمانی که 
اطالعات به سرقت رفته در بازار معامله و خرید 

و فروش می شود.
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دکتر زارعی دسترسی خارجی ها به اطالعات 
داخل کشور را بدون طی مراحل الزم قانونی، 
خالف امنیت ملی خواند و خطاب به مسئوالن 
اقتصاد و امور دارایی گفت که الزم است در این 
زمینه دقیق تر عمل شود. وی همچنین گفت: 
پیوستن به برخی پیمانها و توافقات منطقه ای 
و بین المللی باید با هوشمندی صورت گیرد 
البته ما مخالف هیچ پیمانی نیستیم و تاکید هم 
می کنیم که به عنوان مثال پیمانی مانند 
مبادالت ارزی میان کشور ها باید به سرعت 
انجام شود و ما در آن، نوع ارزمان را از دالر تغییر 
دهیم اما در برخی دیگر از پیمان های منطقه ای 
و بین المللی، این کار باید با دقت بیشتری انجام 
غیرعامل  پدافند  سازمان  جانشین  شود. 
همچنین مصوبه چندی پیش مجلس را در 
زمینه پیوستن ایران به پیمان آب و هوای 
پاریس مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به اینکه 
کشوری مانند آمریکا که بیشترین مصرف 

کننده سوخت فسیلی در جهان است، خودش 
هنوز به چنین پیمانی نپیوسته است، گفت: در 
چنین شرایطی ما چرا باید برای خودمان مسئله 

ایجاد کنیم!؟
در ادامه این هم اندیشی، صالحی نماینده وزیر 
و مسئول پدافند غیرعامل وزارت اقتصاد و امور 
دارایی هم در سخنانی با اشاره به زیرساخت های 
نرم افزاری و سخت افزاری در این وزارتخانه 
برای مقابله با تهدیدات احتمالی از نوع نرم گفت: 
نظارت بر حوزه پولی و بانکی کشورهم از طریق 
شخص وزیر اقتصاد و حضورش در مجامع 
بانکها  و هم از طریق هیئت های ناظر که در بانک 
انجام  دارند،  مسئولیت  و  حضور  مرکزی 

می شود.
وی تنظیم بازار سرمایه، تنظیم بازار صنعت 
بیمه و پیگیری سرمایه گذاری های خارجی را 
از دیگر مسئولیت های وزارت اقتصاد خواند و بر 
و  پیشگیری  برای  بیشتر  هوشیاری  لزوم 

همچنین مقابله با تهدیدات احتمالی آنها تاکید 
کرد. صالحی گفت: وزارت اقتصاد و امور دارایی 
8 پروژه کلیدی را از ابتدای دولت یازدهم 
برعهده گرفته که این پروژه ها تدوین و ابالغ 
شده و در حال اجرا است. در حوزه اقتصاد 
مقاومتی هم، مسئولیت سه برنامه ملی به وزارت 
اقتصاد و امور دارایی محول شده است که همه 
اینها نیازمند مطالعات و برنامه ریزی  های دقیق 
است. در پایان این برنامه از تعدادی از فعاالن 
حوزه پدافند غیرعامل در بخش های مختلف 
بهمنی،  صابری،  آقایان  شامل  اقتصادی 
سیداصغر دفین )بیمه دانا(، حسین درخشنده 
)بانک توسعه تعاون(، مهراب برزویی )سازمان 
حسینی  مجید  سید  سازی(،  خصوصی 
)سازمان حسابرسی( و قاسمی، غیاسوند و 
امیری به ترتیب دبیران پدافند غیرعامل وزارت 
امور اقتصاد و دارایی در استانهای آذربایجان 

غربی، تهران و زنجان، تقدیر به عمل آمد.



گزارش

دی ماه 1395

  ماهنامــه   صیانــت پایــدار        زمســتان   1395   پیــش شمــــاره ســوم

24

مسئول معاونت اطالعات و عملیات قرارگاه پدافند شیمیایی 

برگزاری رزمایش پدافند شیمیایی اسفند ماه ۱۳۹۵ 

برگزاری رزمایش پدافند شیمیایی در منطقه ی ویژه ی عسلویه در اسفندماه سال جاری, بهانه ای شد تا گفتگویی داشته باشیم با سرهنگ 
پاسدار علی احمد رضافر مسئول معاونت اطالعات و عملیات قرارگاه پدافند شیمیایی در خصوص اهداف و جزئیات اجرای این رزمایش

   در ابتدا تعریف ساده و روانی از رزمایش برای 
مخاطبین ارائه کنید و در ادامه از اهداف اجرای 
رزمایش پدافند شیمیایی در منطقه ی عسلویه 

بفرمائید.
بسم ا... الرحمن الرحیم و با تشکر. رزمایش در واقع به 
معنای ایجاد شرایط فرضی و مشابه 

با زمانی که یک حادثه ی بحران ساز در یک موقعیت 
جغرافیایی واقع می شود و تالش جهت مدیریت 
شرایط با بکارگیری بهینه از امکانات و توان انسانی و 
تجهیزاتی موجود با استفاده از دانشی که از قبل آموزش 

داده شده است، تا شرایط به حالت عادی برگردد.
اصوالً در اجرای تمام رزمایش ها، دستیابی به یک سری 

اهداف مد نظر مجریان است از جمله شناخت صحیح 
مدیران، مسئولین و فرماندهان نسبت به شرایط واقعی 
صحنه ی حوادث، افزایش قدرت تصمیم گیری 
مسئوالن، هم افزایی توانمندی ها، ظرفیت-ها و 
آمادگی ها، ایجاد هماهنگی بین تیم های عملیاتی، 
ارزیابی و شناخت صحیح از توان و کارایی افراد و 



گزارش

25 دی ماه 1395

JANUARY 2017  VOL 01  NO 03

تجهیزات، شناسایی نقاط قوت و ضعف، که در اجرای 
رزمایش پدافند شیمیایی منطقه ی عسلویه، نیز اهداف 
فوق مد نظر قرار داشت. در واقع در اجرای این رزمایش 
یکسری از اقدامات، با مشارکت مدیران منطقه ی ویژه 
ی اقتصادی انرژی پارس جنوبی و  فرمانداری شهرستان 
عسلویه، مورد تمرین و عملیات قرار گرفت که در 
صورت وقوع تهدید و حوادث و رخدادهای احتمالی 
واقعی موجب واکنش مناسب از سوی مسئوالن خواهد 

شد.

   چه دالیلی باعث شد تا منطقه ی پتروشیمیایی 
عسلویه، برای اجرای این رزمایش انتخاب 

گردد؟ 
اصوالً مناطق پتروشیمی،  به دلیل وجود حجم باالیی 
از مواد شیمیایی پرخطر سّمی، انفجاری و سریع 
االشتعال از مشتقات نفت و گاز، قرارگرفتن بیشتر 
تأسیسات در سطح زمین بدون هیچ محافظ در برابر 
تهدیدات، تمرکز اغلب خطوط و مخازن شیمیایی و از 
طرفی نزدیکی بیشتر این تأسیسات، به مرزهای 
جغرافیایی، دارای ضریب باالیی از آسیب پذیری و خطر 

هستند.
منطقه ی پتروشیمیایی عسلویه که تأمین کننده ی 
حجم باالیی از نیازهای کشور در بخش انرژی می باشد، 
به دلیل وجود چنین شرایطی، دارای آسیب پذیری 
باالیی است، که بر این اساس در اولویت اقدامات و برنامه 
های پدافند غیرعامل و قرارگاه پدافند شیمیایی قرار 

دارد. 

  رزمایش پدافند شیمیایی در این منطقه، با چه 
سناریویی از تهدید انجام گردید؟

عوامل متعددی ممکن است در منطقه رخ دهد که 
باعث نشت، انفجار و آتش سوزی مواد شیمیایی گردد.  
خرابکاری یا تهدید خارجی دشمن مثل پرتاب گلوله و 

حتی حوادث طبیعی، که در هر صورت نتیجه ی این 
اقدام منجر به نشت مواد سمی، انفجار یا آتش سوزی 
در سطح منطقه خواهد شد. چیزی که در این بین 
مهمتر از بقیه است، انتشار گازها و مواد شیمیایی 

پرخطر سّمی در سطح منطقه و محیط است.
بنابراین سناریویی که در این رزمایش اجرا گردید وقوع 
یک حادثه ی فرضی منجر به  انتشار گاز ترش حاوی 
ماده ی بسیار سّمی سولفید هیدروژن در محیط بود 
که بر اساس سناریو کارگروه ها و تیم های عملیاتی 
هرکدام وظایف خود را در جریان رزمایش، به انجام 

رساندند.

   چه گروه ها و تیم هایی در این رزمایش حضور 
داشته یا اقدام به اجرای عملیات کردند؟

در اجرای این رزمایش، فرماندهی ارشد منطقه ی ویژه 
ی اقتصادی پارس جنوبی، مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل منطقه، پاالیشگاه های سوم و چهارم، 
فرمانداری عسلویه و کارگروه مدیریت بحران آن، سپاه، 
نیروی انتظامی و حراست منطقه ی ویژه، بیمارستان 
ها و درمانگاه های منطقه، شهرداری، جمعیت هالل 
احمر، آتش نشانی و اورژانس مشارکت و همکاری 
داشتند. ورود تیم های عملیاتی در رزمایش نیز، منطبق 

بر سناریوی رزمایش بود. 
ناگفته  نماند رزمایش ستادی یا دور میزی این رزمایش، 
یک روز قبل، یعنی در تاریخ 1395/12/10 با حضور 
مدیران و مسئوالن دستگاهی و محلی، در مرکز 
مدیریت پدافند غیرعامل و HSE  منطقه  ویژه ی 

پارس و فرمانداری شهرستان عسلویه اجرا گردید.
در جریان رزمایش میدانی در تاریخ 1395/12/11، 

مطابق با سناریو، تیم های اطفای حریق،  امداد و نجات 
و انتقال مصدومان، تیم های اورژانس و درمان 
مصدومان، تیم محدودسازی منطقه ی آلوده و برقراری 
نظم و امنیت، همچنین تیم های تخلیه و اسکان 

اضطراری  نقش خود را ایفا کردند. 
تیم ارزیاب و مستند ساز نیز، طبق برنامه ریزی انجام 
شده، از همان ابتدا، کلیه ی مراحل اجرای این رزمایش 

را ثبت و ضبط و مورد ارزیابی قراردادند. 

   با توجه به برگزاری رزمایش، نتایج آن را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

اصوالً دیدگاه قرارگاه پدافند شیمیایی این است که 
دستگاه ها به شناخت واقعی از تهدیدات، مصون سازی  
و آمادگی مقابله با تهدیدات حوزه های مربوطه، دست 

یابند. 
مهمترین اهداف رزمایش، 

* ایجاد هماهنگی و تعامل فی ما بین مدیران منطقه 
ی اقتصادی پتروشیمیایی پارس جنوبی و فرمانداری 

در مقابله با حوادث مشابه،
* شناخت نقاط ضعف، ناهماهنگی ها، کمبودها و 

کاستی های دانشی و تجهیزاتی تیم های عملیاتی،
* افزایش مهارت و توان تیم های عملیاتی

*  هماهنگی بین واحدهای عملیاتی و ستادی 
* ارتقای آستانه ی تحمل مردم و همکاری با مسئوالن 
در حوادث واقعی مشابه بود که بحمد ا... به بسیاری از 

آن دست یافتیم.
در اینجا الزم است از طرف قرارگاه پدافند شیمیایی، از 
همکاری صمیمانه ی معاونت-های انرژی، سالمت، 
اطالعات و عملیات، بسیج و امور استان ها، آموزش و 
پژوهش و توسعه ی فرهنگی سازمان که این قرارگاه را 
در اجرای رزمایش یاری نمودند تشکر و قدردانی نمایم.
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سردار حیدری معاون بسیج و امور استان  های سازمان پدافند غیرعامل کشور ضمن تقدیر از فعالیت  های پدافند غیرعامل استان  های 
کشور به تشریح مهم ترین فعالیت ها توسط مدیران کل پدافند غیرعامل در استانداری  ها پرداخت. ایشان برنامه  های اجرای شده را به 

شرح ذیل برشمرد:
1( تشکیل ستاد نکوداشت پدافند غیر عامل در استان ها با مسئولیت استاندار و دبیری مدیر کل پدافند غیرعامل

2( تشکیل ستاد نکوداشت پدافند غیر عامل با مسئولیت رئیس کمیته پدافند غیرعامل در دستگاه  های اجرایی استان ها
3( تشکیل ستاد نکوداشت پدافند غیرعامل شهرستان ها با مسئولیت فرمانداران

4( تشکیل شورای پدافند غیر عامل با حضور رئیس شورا و بررسی همه جانبه روند اقذامات پدافند غیر عامل در دستگاه  های اجرایی 
و  الزامات مربوطه.

5( فرهنگ سازی و اهتمام جدی به موضوعات پدافند غیر عامل از سوی استانداران محترم و معاونین، فرمانداران، مدیران اجرایی و... 
در محافل و جلسات مختلف و تاکید بر ا همیت و ضرورت پدافند غیر عامل و تبیین نقش و جایگاه آن

6( تهیه و ابالغ شرح وظایف اعضای ستاد نکوداشت پدافند غیر عامل استان
۷( انجام مصاحبه  های مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی با نخبگان و صاحب نظران علمی و مسئولین پدافند  غیر عامل

8( انجام مصاحبه  های مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی با نخبگان و صاحب نظران علمی در حوزه تخصصی پدافند غیر عامل
9( استفاده از ظرفیت رسانه ها )مراکز صدا و سیما، مطبوعات، نشریات، تلویزیون  های شهری و...(

10( ضبط تلویزیونی و پخش سراسری سرود پایداری ملی از صدا و سیمای استانی
11( تولید محصوالت فرهنگی تبلیغی تخصصی )بنر، کلیپ، تیزر، پویانمایی، مستند، فیلم، اوراق تبلیغی، فیلم نامه و....(
12( درج تدابیر مقام معظم رهبری در موضوع پدافند غیرعامل و شعار سال پدافند غیرعامل در سربرگ نامه  های اداری

13( ایراد سخنرانی قبل از خطبه  های نماز جمعه مراکز استان ها و شهرستان ها با موضوع پدافند غیرعامل
14( دیدار اعضای ستاد بزرگداشت پدافند غیرعامل استانها با نماینده ولی فقیه و ائمه جمعه در مراکز استان ها 

15( رونمایی از پروژه  های پدافند غیرعامل در استان ها
16( درج پیام  های پدافند غیرعامل در قبوض آب، برق، گاز، تلفن، تلفن همراه و فیش  های حقوقی.....

1۷( انجام تبلیغات محیطی در سطح شهرها با همکاری شهرداری ها و ..... در اتوبان ها، پارک ها، فرودگاه ها، راه آهن و....
18( ارسال پیامک با موضوعات پدافند غیرعامل برای مخاطبین

19( برگزاری 150 همایش  های آموزشی-ترویجی پدافند غیرعامل
20( برگزاری همایش و نشست با موضوعات جهاد کبیر، انقالبی گری و مقابله با نفوذ دشمن

21( برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در حوزه تخصصی )انشاء نویسی، عکاسی، نقاشی، کاریکاتور، فیلم نامه نویسی و....(
22( اختصاص صفحه ویژه پدافند غیرعامل با محتوای مناسب در پرتال دستگاه

23( ایجاد نمایشگاه  های تخصصی پدافند غیرعامل در مجموعه  های فرهنگی شهرداری ها، استانداری ها، فرمانداری ها، مدارس، دانشگاه ها، مصلی ها، مساجد و.....
24( تهیه ویژه نامه تخصصی در نشریات درون سازمانی

25( تجهیز کتابخانه تعدادی از ادارات کل پدافند غیرعامل استان ها
26( نظارت و کنترل بر اجرای مطلوب برنامه  های پدافند غیرعامل

2۷( تجلیل از سازمان ها، برگزیدگان، برترین ها و فعاالن پدافند غیرعامل در حوزه  های تخصصی
28( برگزاری 620 رزمایش  های "عمومی و تخصصی" دستگاهی-استانی

29( برگزاری رزمایش پدافند غیرعامل در 53 کارخانه مهم مراکز استان ها با همکاری  بسیج کارخانجات
30( اجرای مراسم صبحگاه و رزمایش پدافند غیرعامل در 500 مدرسه کشور

31( برگزاری دوره رابطین پدافند غیرعامل دستگاه  های اجرایی فرمانداری ها و شهرداری ها در اکثر استان  های کشور

اقدامات استانها در هفته پدافند غیرعامل

  سرد ار غالمعلی حید ری
معاون بسیج و امور استان های 
سازمان پد افند  غیرعامل کشور
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مسعود داریوندی معاون طرح و برنامه و امور مجلس سازمان پدافند غیرعامل کشور در گزارشی میزان 
پیشرفت برنامه 5ساله ششم پدافند غیرعامل کشور را تشریح کرد: 

   تهیه برنامه ششم سازمان پدافند غیرعامل در چه مراحلی قرار دارد؟
برنامه 5 ساله ششم پدافند غیرعامل کشور در دست تهیه می باشد، تا کنون چند مرحله را دنبال کرده 
ایم و در مراحل پایانی قرار داریم. در مرحله اول دستورالعمل تهیه و تنظیم برنامه تهیه و به معاونت ها و 
قرارگاه ها ابالغ شده است تا بر اساس آن، معاونت ها و واحدهای مختلف سازمان، طرح ها و برنامه های 
پیشنهادی خود را تهیه و ارسال نمایند. برنامه های پیشنهادی دریافت و بررسی های اولیه توسط معاونت 
طرح و برنامه صورت گرفته است. پس از آن کارگروه تلفیق وهماهنگی برنامه تشکیل شد و برنامه های 
هر یک از معاونت ها و قرارگاه ها از جهات مختلف و از جمله تطابق آنها با سیاست های برنامه پنج ساله و همچنین از جهت هماهنگی با 
برنامه سایر معاونت ها و قرارگاه ها مورد بررسی قرار گرفت و نظرات اعضای کارگروه مطرح و بر اساس جمع بندی جلسات کارگوه تلفیق، 
معاونت ها و قرارگاه ها می بایست برنامه اصالحی خود را تنظیم نموده و به طرح و برنامه ارائه داده و در نهایت جهت تصمیم نهایی به سردار 

ریاست محترم سازمان ارسال شود.

   چشم انداز برنامه 5 ساله ششم سازمان را بیان نمایید؟
پیش بینی ما در اهداف و سیاست های برنامه 5 ساله ششم این است که میزان آسیب پذیری زیرساخت های حیاتی و حساس را به حد 
استاندارد برسانیم که در این زمینه باید زیرساخت های حیاتی را کامال مصون کنیم و آسیب پذیری آن ها را به صفر برسانیم به گونه ای 
که هیچ گونه آسیبی در برابر تهدیدات احتمالی متوجه آنها نباشد و در سطح دوم که زیرساخت های حساس قرار دارند باید آسیب 

پذیری آن ها در حد ۷0 تا 80 درصد کاهش دهیم.

   مکانیزم تامین منابع و اعتبارات اجاری برنامه ها چگونه است؟
در مجلس اقداماتی شده است تا اختصاص بخشی از اعتبارات هر دستگاه اجرایی به برنامه های پدافند همان دستگاه اختصاص یابد و 

در قانون بودجه سال 96 پیش بینی شود.

   فرایند نهایی شدن برنامه های پدافند غیرعامل  دستگاه ها و دولت چگونه می باشد؟
برنامه پنج ساله ششم پس از تنظیم در سازمان به تصویب شورای عالی پدافند غیر عامل )کمیته دائمی( رسیده و به دستگاه ها ابالغ 

می شود.

معاون طرح و برنامه و امور مجلس سازمان پدافند غیرعامل کشور

 در برنامه پنج ساله ششم 

باید زیرساخت  های حیاتی را کامالً مصون کنیم

  مسعود داریوندی
 معاون طرح و برنامه و امور مجلس 

سازمان پدافند غیرعامل کشور
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به گزارش ماهنامه صیانت پایدار، باتوجه به 
اینکه سازمان پدافند غیرعامل از بدو تاسیس 
در راستای توسعه و نهادینه سازی فرهنگ 
دفاع عمومی و تقویت عزم و اقتدار ملی نسبت 
به  ایمن سازی  و پایداری مراکز حیاتی و 
از  بهره گیری   صدد  در  کشور  حساس 
ظرفیت  های متنوع قابل دسترس برای 

اطالع رسانی  دقیق و به موقع در سطوح 
مختلف مخاطبین و ایجاد تعامل موثر اقدام 
به طراحی و راه  اندازی   پایگاه اطالع رسانی  
پایداری ملی کرده است از اینرو برای آشنای 
بیشتر با نحوه فعالیت ها و عملکرد این پایگاه 
به سراغ محمد حسین فروتن روابط عمومی 
سازمان پدافند غیرعامل کشورو رئیس 

پایگاه اطالع رسانی  پایداری ملی رفته و 
جوانب کار را از او جویا شدیم.

وی در گفت وگو با ماهنامه صیانت پایدار به 
چشم انداز و اهداف کالن این پایگاه اشاره 
کرد و گفت:پایگاه اطالع رسانی  پایداری ملی 
از سال 1386 فعالیت خود را در زمینه ارتقا 
فرهنگ پدافند غیرعامل، براساس تدابیر 

گفتگوی ماهنامه صیانت پایدار با  مدیر کل روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل کشور و مسئول پایگاه اطالع رسانی پایداری ملی

فعالیت پایگاه اطالع رسانی  پایداری ملی با بهره گیری  از پیشرفته ترین فناوری اطالعاتی در راستای رویکرد تولید و ترویج دانستنی  های دفاع 
غیر عامل است. فروتن، مدیر روابط عمومی سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: پایگاه اطالع رسانی  پایداری ملی با بهره گیری  از پیشرفته 
ترین فناوری اطالعاتی  و ارتباطی در راستای تحقق تولید، نشر و ترویج دانستی  های دفاع غیرعامل در حوزه  های مختلف علمی، فرهنگی و 

اجتماعی فعالیت خود را آغاز کرده است.

آشنایی با سایت پایداری ملی 
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بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام 
خمینی)ره(، رهنمودهای ارزشمند مقام 
معظم رهبری و ریاست سازمان)سردار 
غالمرضا جاللی(،آغاز و محورهای اساسی 

خود را تبین و تدوین کرده ایم .  
چارچوب  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سیاست های کلی نظام و ماموریت سازمان 
پدافند غیرعامل رسالت ذاتی خود را در دو 
محور اساسی مشخص کرده ایم ، تشریح 
کرد: این رسالت شامل، طراحی و پیاده 
سازی یک درگاه )پرتال( در شبکه مجازی 
مرتبط با سازمان پدافند غیرعامل و نیز 
طراحی و پیاده سازی یک قطب پیام  رسانی  
در شبکه مجازی به منظور اعمال مدیریت 
یکپارچه عرصه ملی در ارتباط با اهداف 

پدافند غیرعامل آغاز به کار کردیم. 
 فروتن با اشاره به ماموریت های پایگاه 
اطالع رسانی  پایداری ملی، عنوان کرد: این 
از  بهره گیری   با  اطالع رسانی   پایگاه 
قابلیت  های شبکه وب اعم از اینترنت، 
اینترانت و دیگر شبکه  های مختلف در 
فضای سایبری و همچنین شبکه  های 
اجتماعی  در راستای تولید، نشر و ترویج 
دانستی  های دفاع غیرعامل در حوزه  های 
مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی تعریف 
می گردد.  که این ماموریت های فعالیت  های 
خدمات  فعالیت ها،  استمرار  نظیر؛  را 
خبررسانی، اطالع رسانی  به کاربران در 
سطوح مختلف، ارتقا سطح آمادگی و 
پایداری ملی از طریق فرهنگسازی، آموزش 
عمومی و آموزش تخصصی مرتبط با پدافند 

غیرعامل را دنبال می  کند.

  چشم انداز پایگاه
مدیر کل روابط عمومی سازمان پدافند غیر 
عامل، بکارگیری فناوری اطالعات را در پایگاه 
اطالع رسانی  به عنوان  نقطه عطفی در مقوله 
»توسعه فرهنگی و فرهنگ سازی در زمینه 
پدافند غیرعامل«  برشمرد و تصریح کرد: در 
این میان دگرگونی های عمیق و مثمر ثمری 
در خصوص انتشار اطالعات و منابع پدافند 
غیرعامل بستری مناسب در شبکه ایجاد کرده 
ابزار  از  بهره گیری   داد:  ادامه  است.  وی 
اطالع رسانی  به روز، ایجاد تحول و توسعه 
فرهنگ مقاومت و پایداری ملی از ارکان و 
منابع اصلی در تولید، ترویج و تعمیق دفاع 
غیرعامل نقش بسزایی برعهده دارد براین 
اساس، این پایگاه اطالع رسانی  اقدام به تهیه 
جامع  نظام  از  برخورداری   انداز  چشم 
اطالع رسانی  ایمن، پایدار، پویا و به روز در 

زمینه پدافند غیرعامل کرده است.

  اهداف کالن پایگاه
فروتن به اهم اهداف پایگاه اطالع رسانی  
پایداری ملی در راستای تحقق اهداف پدافند 
غیرعامل، اشاره کرد: با توجه به گستردگی 
میدان عمل و حوزه نفوذ تبلیغات در زمینه  های 
مختلف و بنا به وظایف ذاتی و طیف گسترده 
مخاطبان توانستیم با  بهره گیری  از روش ها و 
تکنیک  های متنوع تبلیغی در جهت  تحقق 
این اهداف مبادرت به جمع آوری و توزیع به 
موقع اخبار و اطالعات حوزه پدافند غیرعامل، 
تقویت زیرساخت  های نرم افزاری و سخت 
افزاری پایگاه، ایجاد ارتباط مناسب با سایر 
سازمان ها و نهاد  های دولتی و غیردولتی در 

خصوص ارتقا سطح آمادگی در حوزه پدافند 
غیرعامل، ایجاد و ارتقا  تشکیالت اداری 
ترویج  اهداف،  و  ماموریت  با  متناسب 
آموزش  های الکترونیکی چند رسانه ای در 
سطوح مختلف کاربران، هدایت و هماهنگی 
سازمان  های دولتی و خصوصی برای آمادگی 
در زمان بحران  های ناشی از جنگ و توانمند 
سازی پایگاه و رسانیدن آن در حد  انتظار 
سازمان و ایجاد ارتباط موثر با گروه  های  

متفاوت مخاطب اقدام کنیم.
 به همین منظور این پایگاه با ایجاد ارتباطی 
موثر با رسانه  های کشوری، استانی و ملی، 
برگزاری  نشست ها و مصاحبه  های خبری و...
توانسته ارتباط دوسویه پایگاه و رسانه ها را به 
شکل مطلوبی ایجاد، حفظ و استمرار دهد.  
مدیر مسئول پایگاه اطالع رسانی  پایداری ملی 
همچنین، اضافه کرد: با توجه به اینکه وظایف 
مهم بخش اطالع رسانی  تولید خبر است، این 
پایگاه به عنوان یک درگاه الکترونیکی در صدد 
است تا با استفاده از پیشرفته ترین فناوری  های 
اطالعاتی و ارتباطی، خدمات الکترونیکی 
متنوعی را مرتبط با ماموریت های پدافند 
غیرعامل در اختیار سطوح مختلف مخاطبان 
و کاربران اینترنتی قرار دهد. در این راستا تولید 
خبر عالوه بر ابتکار عملی در مورد فضای 
اطالع رسانی  را بر اساس ضرورت ها، اولویت ها، 
اهداف و مقاطع خاص در اختیار مجموعه قرار 
 میدهد نیزبا ایجاد یک مرکز مدیریت مجازی 
کلیه تدابیر، طرح ها و اقدامات پدافند غیرعامل 
را در بخش لشکری و کشوری با همکاری و 
هماهنگی مراجع ذی ربط  بطور متمرکز و 

مستمر هدایت و راهبری می  کند.
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مواد شیمیایی پرخطر موادی هستند که از طریق کنش و 
واکنش  های شیمیایی، موجب مرگ، بروز ناتوانی موقت یا آسیب 
دائم به انسان، سایر موجودات و منابع زیست محیطی می گردند.
)مواد شیمیایی پر خضط شامل مواد سمی، منفجره، محترقه، 
لوزی خطر( نمونه  بارز مواد شیمیایی پرخطر، عوامل شیمیایی 
مورد استفاده در ساخت سالح  های شیمیایی و مواد شیمیایی 
سمی و زیان آوری است که در بخش صنعت در میزان و 
مقادیرمعین،باعث آسیب می گردند. حیاتی است بدانیم در 
شرایطی، ترکیب مقادیر معینی از دو یا چند ماده  شیمیایی کم 

خطر، می تواند به تولید یک ماده  شیمیایی پرخطر بیانجامد. 
تهدیدات شیمیایی به تهدیداتی اشاره دارد که در آن امکان 

وارد آمدن آسیب و خسارت به سرمایه  های 
انسانی، زیست محیطی و زیرساختی 
توسط مواد شیمیایی پرخطر وجود 

دارد. 

 حوادث شیمیایی 
تخلیه ناگهاني و انتشار 

کنترل  غیرقابل 
عمده  مقادیر 
عوامل شیمیایي 
که  را  آالینده 

بخش قابل توجهي 
و   زیست  محیط  از 
اجتماع انساني را تحت 
تأثیر قرار دهد، حادثه 

شیمیایي گویند.که هر 
توجهي حادثه  قابل  تعداد  ساله 

شیمیایي در جهان رخ مي دهد که 

اغلب با خسارات هنگفت مالي و جاني همراه هستند که در کشور 
ما در6 ماهه نخست سال 95 بیش از 20 حادثه شیمیایی 

داشته ایم  .

 حوزه  های تهدیدات شیمیایی
حوزه  تهدیدات شیمیایی از دو منظر قابل بررسی است. 

الف- حوزه  های تأثیرگذار یا تهدید زا که در آن به »منشاء تهدید« 
توجه می-شود. 

1- حوزه  جنگی و نظامی که در آن انواعی از سالح  های شیمیایی 
تولید و در وضعیت جنگی از طریق موشک یا بمب، مورد استفاده 

قرار می گیرد. 
مواد شیمیایی که معموالً در ساخت این 
سالح ها بکاربرده می شود اغلب عواملی 
هستند که بر اعصاب، ریه، خون، 
پوست و چشم سربازان و 
انسان ها تأثیر داشته و 
باعث مرگ یا ایجاد 

ناتوانی می شوند. 
حوزه  های   -2
که  تروریستی 
معموالً در شرایط 
غیرجنگی توسط 
ی  ه  ها و گر
تروریستی و خرابکار 
ایجاد می شود. در این 
حوزه نیز انواعی از مواد 
یا  نظامی  شیمیایی 
صنعتی در قالب اقدامات تروریستی 
و خرابکارانه بمنظور حذف، آسیب یا 

پدافند شیمیایی، یکی از شاخه  های مهم در حوزه مأموریتی پدافند غیرعامل است که در برابر تهدیدات شیمیایی ناشی از مواد شیمیایی 
پرخطر تعریف می گردد. همان طور که اشاره شد فلسفه  تعریف مأموریت پدافند غیرعامل در این حوزه تأکید فرمان مقام معظم رهبری 

در خصوص ایجاد »امکان پدافند حداکثر در ش.م.ه« می باشد.

معرفی قرارگاه پدافند شیمیایی
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با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه  هدف در نقاط پرازدحام و خبرساز مورد 
استفاده عوامل تررویست قرار می گیرند.

سابقه  بکارگیری عوامل شیمیایی در جریان اقدامات تروریستی دارای سوابق 
تاریخی است. استفاده از مواد شیمیایی سمی برای حذف شخصیت ها و افراد 
تأثیرگذار مانند مسموم کردن بزرگ مردان تاریخ تا استفاده از عوامل شیمیایی برای 
به حاشیه راندن یا حذف رهبران و فعاالن سیاسی کشورهای استقالل طلب در زمان 

معاصر نمونه  های قابل ذکری دارد. 
اقدامات تروریستی با استفاده از عوامل شیمیایی مسمومیت زا و کشنده در اماکن 

سربسته و پرازدحام شهری مانند عملیات تروریستی پخش گاز سارین در متروی ژاپن 
در سال 1995، یک اقدام تروریستی با انگیزه  ایجاد رعب و وحشت در جامعه و فشار بر 

دستگاه حاکم در دستیابی به اهداف فرقه ای و گروهی است. عالوه براین، برخی 
حوزه  های غذا و دارو و لوازم آرایشی بهداشتی و بازار لوازم خانگی و حتی اسباب 

بازی می تواند بسترساز وقوع اقدامات تروریستی شیمیایی با اهداف تدریجی 
و بلند مدت باشند.

3- حوزه غذا و دارو و آب آشامیدنی 
1- حوزه  های صنعتی که خود در دو بخش قابل تعریف و 

بررسی است: 
1/3- نشت صنعتی: حوادث منجر به نشت یا اشکال در چرخه 

تولید، انتقال و توزیع یا نگهداری عوامل شیمیایی پرخطر 
2/3- فرآیندهای صنعتی: آلودگی ناشی از فعالیت واحدهای 
صنعتی نظیر پسماندهای پرخطر کارخانجات صنعتی شیمی پایه، 

بخارات سمی کارخانجات و ...
علی ایحال حوزه  های صنعتی تهدیدات شیمیایی بسیار متنوع است. 
در واقع هر حوزه  صنعتی که به نحوی با مواد شیمیایی خطرناک، سر 

و کار دارد می تواند بسترساز وقوع تهدیدات شیمیایی باشد. 
   3/3-  حوادث و آلودگی  های ناشی از حمل و نقل، زمینی، ریلی، 

دریایی و ...
ب- حوزه  های هدف یا تأثیرپذیر که براساس اهمیت سرمایه ها تقسیم-

بندی و تعریف می شوند:
1- انسان به عنوان  مهمترین سرمایه  یک کشور از تهدیدات سالح  های 

شیمیایی، تروریست و صنایع شیمیایی متأثر می گردد.
2- حوزه  های کشاورزی و دامی که بیشتر از حوزه  صنعت و کمتر از حوزه  

نظامی و جنگی متأثر است.
3- حوزه  محیط زیست و منابع طبیعی مانند جنگل ها، مراتع و حیات وحش 

که عموماً از مواد شیمیایی پرخطر در حوزه  های نظامی و صنعتی تأثیرپذیر 
است. 

 اقدامات پدافند شیمیایی
اصوالً اقدامات پدافند شیمیایی شامل مجموعه یا بخشی از اقدامات زیرساختی یا کالبدی و مدیریت 
حوادث است که موجب کاهش آسیب پذیری، سهولت مدیریت بحران و ارائه  خدمات ضروری در 
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شرایط اضطراری و در نهایت مصون سازی سرمایه  های انسانی و در 
اولویت بعدی سرمایه  های مادی در برابر تهدیدات شیمیایی می شود. 
براین اساس اقدامات پدافند شیمیایی در دو حوزه زیر قابل دسته 

بندی است: 

 الف ( مصون سازی زیرساخت  های شیمی پایه
کاهش آسیب پذیری و ارتقای مصونیت زیرساخت ها و مراکز صنعتی 
و خدماتی که مواد شیمیایی پرخطر در آنها مصرف، تولید، ذخیره یا 
توزیع می-شوند و زیرساخت  های مرتبط با حمل و نقل جاده ای و 
ریلی یا انتقال لوله ای مواد شیمیایی پرخطر در برابر تهدیدات و بالیا 

از اهداف و برنامه  های پدافند شیمیایی است. 
دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد الزامات و مالحظات کالبدی - 
شیمیایی در سطوح راهبردی تا اجرایی است که در قالب قوانین و 
دستورالعمل  های مرتبط با آمایش سرزمینی، مکان یابی مناسب، 
مقاوم سازی و مستحکم سازی، نقل و انتقال و حمل و نقل ایمن مواد 
شیمیایی پرخطر نسبت به تهدیدات سخت نظامی، اقدامات 
خرابکارنه و حوادث صنعتی است که در نهایت منجر به ارتقای 
مصونیت، کاهش آسیب پذیری و حتی کاهش تهدید در زیرساخت 

یا مرکز صنعتی دارای مواد شیمیایی پرخطر می شود. 

 ب ( مدیریت و فرماندهی حوادث:
اقدامات پدافند شیمیایی در این حوزه کل یا بخشی از اقدامات در 
جهت مدیریت و فرماندهی حوادث ناشی از تهدیدات شیمیایی اعم 
از حوادث صنعتی، نظامی و تروریستی را شامل می شود که در دو 
مقطع زمانی قبل از وقوع تهدید و بعد از آن در قالب یک فرآیند چند 

مرحله ای انجام می-گردد. 
پایش تهدید، تحلیل و بررسی تهدید و آینده پژوهی در این حوزه، 
ایجاد آمادگی و هماهنگی بین دستگاه  های مسئول و پاسخگو، ذینفع 
یا بهره-بردار، ارتقای آگاهی و فرهنگ سازی، ایجاد آمادگی از طریق 

آموزش، تمرین 

و رزمایش قبل از وقوع حوادث و کشف و شناسایی تهدید یا عامل 
شیمیایی نشت یافته یا منتشر شده، اعالم خطر و هشدار، تخلیه  
اضطراری و اسکان جمعیت، تحدید منطقه، برقراری نظم و امنیت، 
امداد و نجات، درمان، رفع آلودگی و بازیابی و بازتوانی منابع آسیب 
دیده با اولویت سرمایه  های انسانی از جمله اقدامات پدافند شیمیایی 

در این حوزه است.

 سواالت کلیدی 
* آیا طرحی برای فوریت  های شیمیایی وجود دارد؟ وآیا این طرح 

بخشی از برنامه جامع کشوری مدیریت بالیا ست؟
* آیا در طرح شرایط شبیه سازی پیش بینی شده است؟ و آیا تعدیل 
و اصالحی برای آن بر اساس تجارب حاصل از فوریت  های خاص پیش 

بینی شده است؟
* نحوه درگیری رسانه  های جمعی چگونه است؟ و اصوال چه 

مکانیسمی برای آگاه سازی مردم در یک فوریت وجود دارد؟
* آیا تاسیسات و مسیرهایی که در معرض خطر حوادث شیمیایی 

هستند فهرست برداری شده اند؟
* آیا خدمات آتش نشانی , پلیس و سایر نیروهای امدادی دارای 
تجهیزات ویژه نظیر البسه حفاظتی جهت مقابله با وقایع شیمیایی 

هستند؟
* آیا پرسنل یاد شده اموزش  های خاص در مورد برخورد با چنین 

وقایعی را دیده اند؟
* آیا اطالعات مواد سمی یا دیگر خدمات اطالع رسانی  مواد شیمیایی 
که بطور 24 ساعته در دسترس باشند وجود دارند؟و آیا سیستم هایی 

که مختص ارتباطات فوریت ها باشند موجود  است؟
* آیا بیمارستان  های شهری دارای امکانات رفع الودگی ازبیمار , 
ذخیره آنتی دوت)پادزهر(,دارو و تجهیزات مناسب برای فوریت  های 

شیمیایی می باشند؟
 *
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آیا خدمات بهداشت و امداد مجهز به وسایل حمل و نقل مناسب برای 
مصدومین شیمیایی میباشند؟

* چه امکاناتی برای پاکسازی محل حادثه شیمیایی وجود دارد؟
* چه برنامه  های آموزشی برای آماده سازی پرسنل خدمات امدادی 
)آتش نشان ها و نیرو  های پلیس و.....(در خصوص نحوه برخورد با 

فوریت  های شیمیایی پیش بینی شده است؟
* چه برنامه  های آموزشی برای پرسنل پزشکی و پیراپزشکی در مورد 

نحوه حمل و درمان مصدومین شیمیایی پیش بینی شده است؟
* چه برنامه  های آموزشی برای دامپزشکان در خصوص درمان حیوانات 

در معرض تماس با مواد شیمیایی وجود دارد؟
اقدامات اساسی و ضروری )چه باید کرد(:

1- شناسایی،طبقه بندی و سطح بندی مراکز،حوزه ها و زیرساخت  های 
شیمیایی شهری

2- مطالعه و احصاء پیامدهای تهدیدات شیمیایی 
3- مصون سازی در برابر تهدیدات محتمل شیمیایی ،جنگی ،تروریستی، 

خرابکارانه و...
4- اقدام عملیاتی جهت کاهش خطرپذیری برای فضاهای عمومی و 

زیرسطحی با اولویت تونل  های مترو و مراکز جمعیتی .
5- شناسایی فضاهای زیرسطحی و سطحی خطرپذیر و پیش بینی  و 

مدل سازی سناریوهای مختلف 
6- خارج کردن تاسیسات پرخطر از مراکز جمعیتی  .

۷- برنامه عملیاتی برای واکنش اضطراری و تخلیه امن در حوادث در 
ایستگاه ها، خطوط و قطار  های مترو و سایر حوادث .

8- تهیه طرح  های پدافند غیرعامل برای ارتقاء ایمنی و پایداری مراکز 
و زیرساخت  های حیاتی ،حساس و مهم شهری .

9- برآورد آسیب پذیری ها و میزان آنها بر اساس محتمل ترین تهدیدات 
برای کالن شهر تهران و طرح  های الزم برای کاهش مقابله و کاهش آن.
10- ایجاد هماهنگی بین دستگاهی برای شرایط بحرانی  و اضطراری 

و تمرین و آماده سازی 
11- برآورد منابع انسانی و تجهیزاتی برای تحقق اهداف، ماموریت  های 

حوزه شیمیایی .
12- طراحی، اجرا طرح ها تخلیه، جابجایی، انتقال در شرایط بحران  های 

شیمیایی و کمک به سایر دستگاههای مرتبط .
13- شناسایی فضاهای امن و پناهگاههای موجود در شهرها  در شرایط 

بحران ها و حوادث شیمیایی  
14- طرح موضوع  های مختلف در حوزه مواد شیمیایی در کمیته پدافند 
غیرعامل در شهرداری و همکاری و حمایت الزم از سوی شهرداری ها 

و شورای شهر .
15- سازمان پدافند غیرعامل کشور بایستی ساز و کار الزم را برای 
هدایت شهرداران محترم و شورای شهر در ارتباط با سیاست گذاری 
طرح ریزی-برنامه ریزی ، هدایت و راهبری امور پدافند غیرعامل شهری 

در حوزه شیمیایی با اولویت پیگیری نماید.
16- آموزش و تمرین و آمادگی مردم برای مقابله با حوادث و تهدیدات 

شیمیایی در حوزه شهری .
1۷- کسب نکته نظرات عوامل و مسئولین دو سازمان ،جهت برنامه ریزی  
در حوزه  های مشترک و جلسات دوره ایی مسئولین و کارشناسان 

سازمان .
18- شبکه ارتباطی بین دو سازمان )مرفوک(، تبادل اطالعات و اخبار 

و تسهیل و هم افزایی در کنترل حوادث و پیامدهای شیمیایی .
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تعد اد ی از دستگاه  های کشوری جز زیرمجموعه های  معاونت امور زیربنایی 
سازمان پد افند  غیرعامل هستند  که شامل مجلس شورای اسالمی، قوه 
قضائیه، وزارت د اد گستری، وزارت اقتصاد  و امور د ارئی، وزارت امورخارجه 
و وزارت راه و شهرسازی هستند . رصد  حرکات د شمن حاکی از برنامه ریزی  
و عملکرد  مستمر آن ها د ر حوزه سایبری است که شامل سرقت اطالعات، 
خرابکاری و ایجاد  بحران د ر فضای سایبری کشور است. حمله بد افزار 
»استاکس نت« د رس های زیاد ی به ما د اد ، لذا نیاز بود  خالهایی که د ر 

این باره وجود  د ارد  با مقاوم سازی سامانه ها از بین روند . 
د ر حال حاضر بسیاری از ضد  بد  افزارها و آنتی ویروس هایی که د ر د اخل 
کشور موجود  هستند ، خارجی هستند . بنابراین نمی توان به این آنتی 

ویروس ها به اند ازه کافی جهت استفاد ه د ر مراکز حساس 
کشور اعتماد  د اشت. د ر این راستا و به د لیل خطرهایی که 
مراکز سایبری ما را تهد ید  می کرد ، کمیته ای تشکیل شد  
تا نمونه بروز و قد رتمند  این نرم افزارها د ر د اخل کشور 
ساخته و تولید  شوند . نسخه اولیه آنتی ویروس بومی 
»پاد ویش« چند  سال گذشته د ر د اخل کشور تولید  شد . 
به د لیل وجود  برخی نقص ها الزم بود  تا روی این نرافزار 
تغییراتی ایجاد  شود . بنابراین د ر هفته پد افند  غیر عامل 

نسخه ارتقا یافته و بروز شد ه آن رونمایی شد . 
تست های انجام شد ه روی نرم افزار پاد ویش نشان از 
عملکرد  مناسب این آنتی ویروس د ارد  و به خوبی قاد ر به 
رقابت با نسخه های مشابه خارجی است. با توجه به 

زیرساخت های حساس سایبری که د ر کشور وجود  د ارد  الزم بود  با 
هماهنگی که با دستگاه  های مربوطه انجام می گیرد ، استفاد ه از »پاد ویش« 
برای تمامی نهاد ها و سازمان های مهم و استراتژیک و حساس الزامی است. 
به همین منظور نمایند گان تمامی این دستگاه  ها را برای توجیه، آموزش 
و د ریافت انتقاد ات و پیشنهاد ات به سازمان پد افند  غیرعامل د عوت شد ند  
و طی یک جلسه طراحان آنتی ویروس پاد ویش به سؤاالت تخصصی 
مد یران IT این سازمان ها پاسخ د اد ند  و جو نهایی جلسه نشان از رضایت 
آن ها از این نرم افزار د اشت. با هماهنگی که با این سازمان ها صورت گرفت 

قرار بر این شد  تا نصب نرم افزار د ر سال 96 صورت گیرد .  
همین  راستا و به پاس تالش های د ر 

انجام گرفته جهت 
جلسات  برگزاری 
و تخصصی  منظم 
آنتی  معرفی  برای 
پاد ویش،  ویروس 
از  تقد یرنامه ای 
قرارگاه  سوی 
سازمان  سایبری 
پد افند  غیرعامل به 
زیربنایی  قرارگاه 

د اد ه شد . 

تأمین امنیت فضای سایربی با آنتی ویروس بومی

»پاد ویش« متامی مؤلفه های امنیتی را د ارد 

با توجه به تاکید ات مقام معظم رهبری بر مد یریت جنگ نرم و ضرورتی که برای مد یریت این بخش د ر کشور حس شد ، سازمان پد افند  غیر عامل 
با بررسی و رصد هایی که انجام د اد ه به این نتیجه رسید ه است که نبرد های آیند ه از حالت سخت و رزم با جنگ افزار به سمت جنگ های نوین و 
نامتقارن پیش می رود . بنابراین سازمان پد افند  غیر عامل د ر حوزه های سایبری، زیستی و بیولوژیک، پرتویی، انرژی، اقتصاد ی، زیر بنایی و ... 
اقد ام به تشکیل قرارگاه های مختلف کرد ه است. تهد ید ات د ر این قرارگاه ها به صورت لحظه ای، روزانه و هفتگی رصد  و مانیتورینگ می شود . 
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کتاب راهنمای شناسایی و مقابله با تهدیدات زیستی )مفاهیم عمومی(،  )ویژه پزشکان( و )ویژه 
پیراپزشکان(

مولفان سه کتاب حاضر دکتر سید امید خلیلی فر، دکتر بایرام نجاتی زرنقی و آمنه ولدخانی 
می باشند.  این کتاب ها  با همکاری معاونت آموزش و پژوهش قرارگاه پدافند زیستی کشور و مرکز 
علم و فناوری پدافند غیر عامل )سراج( دانشکده و پژوهشکده پدافند غیر عامل با قیمت ۷0000 
ریال توسط مدیریت چاپ و انتشارات دانشکده و پژوهشکده پدافند غیر عامل و با حمایت مالی 

سازمان پدافند غیرعامل کشور به تیراژ 1000 نسخه در اواخر سال 1394  انتشار یافت.
با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی منحصر به فرد و اقتدار روز افزون جمهوری اسالمی ایران، تعارض 
و تهدیدات پیدا و پنهان دشمنان نسبت به کشور عزیزمان افزایش یافته است. یکی از مهمترین 

تهدیدات متوجه جمهوری اسالمی ایران، تهدیدات زیستی می باشد که با وجود معاهدات بین 
المللی خلع سالح  های کشتار جمعی، همچنان از این عوامل به عنوان یکی از تهدیدات جدی 

استفاده می شود.
بر این اساس الزم است تا موضوع پدافند زیستی و مدیریت بحران در برابر این تهدیدات مورد 

توجه جدی مسئوالن و عموم جامعه قرار گیرد. از این بابت کتاب حاضر که محصول تالش جمعی 
از متخصصین علمی کشور به ویژه دانشگاه علوم پزشکی ارتش می باشد، تدوین گردیده و امید 

است که بتواند مقدمه ای برای آشنایی مخاطبین با مفهاهیم پدافند زیستی باشد.

راهنمای شناسایی و مقابله با تهدیدات زیستی 

ب
کتا

ی 
رف

مع

شناسایی و مدیریت تهدیدات زیستی در حوزه انسان

 مولف این کتاب دکتر رضا رنجبر – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیولوژی 
مولکولی دانشگاه بقیه اهلل )عج( و با همکاری دکتر علی کرمی، دکتر سید محمدجواد 
حسینی، میثم سرشار، دکتر رضا توکلی و محمد ابراهیم مینایی و ویراستاری علمی 
دکتر حسین حاتمی به رشته تحریر درآمد. این کتاب با همکاری معاونت آموزش 
و پژوهش قرارگاه پدافند زیستی کشور و مرکز علم و فناوری پدافند غیر عامل 
)سراج( دانشکده و پژوهشکده پدافند غیر عامل با قیمت 180000 ریال توسط 
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین )ع( و با حمایت مالی سازمان 
پدافند غیرعامل کشور به تیراژ 2000 نسخه در اواخر سال 1394  انتشار یافت.
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 دادستان کل کشور گفت: مطالبه جدی ما از دولت ساماندهی فضای 
مجازی و جلوگیری از آسیب های این فضا است.  

حجت االسالم محمد جعفر منتظری به همراه معاونین خود و تعدادی 
از مسئوالن قضایی شامگاه سه شنبه با آیت اهلل العظمی مکارم 
شیرازی در بیت این مرجع تقلید دیدار کرد.دادستان کل 
کشور در این دیدار اظهار داشت: افزایش کشفیات ما در مواد 
مخدر نشان از سخت گیری و تالش مضاعف در این زمینه 
توسط نیروهای نظامی و امنیتی دارد.وی با اشاره به اینکه 
عده ای در مجلس به دنبال آن هستند مجازات 
اعدام در خوص جرایم مواد مخدر را بردارند، 
گفت: گرچه قانون مجازات های مواد مخدر 
باید اصالح شود اما برداشتن این حکم 
نیاز به بررسی هایی دارد. دادستان 
شبیخون  به  کشور  کل 
فرهنگی دشمن پرداخت 
و افزود: فضای مجازی 
مسائل  از  امروز 
است  بزرگی 

که دشمن از این طریق ضربه هایی به کشور وارد می سازد.

    ستاد بحران فضای مجازی تشکیل شود
وی با بیان اینکه در خصوص تهاجم فرهنگی و فضای مجازی اهتمام 
جدی تا کنون صورت نگرفته است، عنوان کرد:  همان گونه که برای 
حوادث و بالیای طبیعی ستاد بحران تشکیل می شود برای جلوگیری 

از آسیب های فضای مجازی هم باید ستاد بحران تشکیل شود.
حجت االسالم منتظری تصریح کرد: مطالبه جدی ما از دولت ساماندهی 
فضای مجازی است، گفت: شبکه ملی باید ایجاد شود تا جلوی آسیب ها 
گرفته شود. وی افزود: یکی از آسیب های فضای مجازی در کشور افزایش 
طالق بین جوانان است و پرونده های وحشتناکی در این خصوص وجود 
دارد که کیان خانواده آسیب دیده است. دادستان کل کشور با بیان اینکه 
دشمن اعتقادات مردم را نشانه می گیرد، ابراز داشت: مقابله و پیشگیری 
تنها توسط قوه قضائیه میسر نیست و نیاز به اقدامات زیر بنایی دارد. وی 
از نفوذ دشمن در حوزه های علمیه خبر داد و گفت: هدف دشمن ضربه 
به اساس نظام و رهبری است و معتقدیم دشمن پروژه ای را در این 
خصوص و از قم آغاز کرده که نشر فایل صوتی قائم مقام معزول رهبری 
و مصاحبه ای که برخی در قم با رسانه های بیگانه انجام می دهند نمونه 

از آن است که دستگاه قضا پی گیری خواهد کرد. 

  معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور در کنفرانس ملّی بهداشت، ایمنی و محیط زیست صنعت ساختمان که در 
مجتمع نفت محمودآباد برگزار شد، گفت: معماری بناهای ساخته شده در بافت شهرهای قدیم ایران به شکلی بود 

که با استحکام در مقابل تهدیدات جان انسان ها را حفظ می کرد. وی با اشاره به اهمیت ایمن سازی و استحکام بخشی 
بناها و نقش صنعت ساختمان در تحقق ماموریت  های پدافند غیرعامل افزود: حفظ جان انسان ها و کاهش تلفات 

جانی و همچنین کاهش تخریب و از بین رفتن سرمایه  های فیزیکی و سرمایه  های سایبری از اهداف 
و ماموریت  های مهم سازمان پدافند غیرعامل در کشور است.

معاون سازمان پدافند غیر عامل کشور اولین تهدید در هر تهاجمی را ساختمان ها عنوان کرد و 
گفت: کاهش آسیب پذیری و تامین حفظ زیر ساخت  های مناسب و پایدار سازی در برابر 

تهدیدات از جمله رویکردها و مسائل مهم  صنعت ساختمان است که انتظار می رود به 
این موضوعات توجه بیشتری از سوی جامعه مهندسین شود.

معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور:

حفظ سرمایه انسانی مهمترین هدف پدافند غیر عامل 

حجت االسالم محمدجعفر منتظری:

ساماندهی فضای مجازی مطالبه جدی ما از دولت است 



اخبار

37 دی ماه 1395

JANUARY 2017  VOL 01  NO 03

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه سازمان پدافند غیرعامل حفاظت بیرونی 
نیروگاه  های هسته ای را بر عهده دارد، عنوان کرد: تامین امنیت داخلی 

آنها بر عهده سازمان انرژی اتمی قرار گرفت.
مرتضی صفاری نطنزی با اشاره به تدوین طرحی از سوی سازمان 
انرژی اتمی برای حفاظت از نیروگاه ها و سایت  های هسته ای اظهار 
داشت: تاسیسات هسته ای حساسیت  های خاص خود را دارند 
بنابراین  برای پیشگیر از خسارات  های ناشی از حوادث در این فضاها 
باید پیش بینی کنیم. نماینده مردم نطنز در مجلس دهم شورای 
اسالمی ادامه داد: بر این اساس حفاظت داخلی این فضاها برعهده 
سازمان انرژی اتمی قرار گرفت اما حفاظت بیرون آن همچنان بر 

عهده سازمان پدافند غیرعامل است.
وی گفت: خسارت  های ناشی از بدافزارهای هسته ای از جمله مسائل 
خارج از مجموعه  های هسته ای است و سامزان پدافند غیر عامل 
کنترل آن را برعهده دارد اما کنترل و مهار حوادث درونی سایت  های 

هسته ای با سازمان انرژی اتمی قرار گرفت.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 

اسالمی عنوان کرد: تا کنون برای نحوه حفاظت 
و کنترل تاسیسات هسته ای برنامه مدونی 

نداشتیم این در حالی است که در همه 
جهان چنین پیش بینی هایی عرف 
است، به این جهت مجلس نیز 

سازمان  دو  برای  تکلیفی 
مذکور در نظر گرفت تا مردم 
تحت تاثیر حوادث تاسیسات 

اتمی قرار نگیرند.

نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را مکلف به ایجاد سامانه پدافند سایبر در 
سطح ملی و ارتقاء قدرت رصد با هدف مصون سازی و یا بی اثرسازی تهدیدات 
کردند.  نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز )دوشنبه، 20 دی ماه( 
مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی جزئیات الیحه برنامه ششم توسعه 
کل کشور با ماده 125 با 144رأی موافق، 23 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 
مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده 125 این الیحه 
آمده است: دولت مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و 

هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف- ایجاد سامانه پدافند سایبر در سطح ملی و ارتقاء قدرت رصد، پایش، 
تشخیص و هشداردهی، مصون سازی و افزایش توان مقابله با پیامدهای 
ناشی از وقوع احتمالی تهدید با بهره گیری از ظرفیت دستگاههای استانی 
و نیروهای مسلح با هدف مصون سازی و یا بی اثرسازی این گونه تهدیدات 

بر سرمایه  های ملی  
ب- افزایش سطح آموزش سایبری مدیران و کارکنان دستگاهها اجرایی 
به منظور جلوگیری از نفوذ و مختل نمودن سیستم  های نرم افزاری دستگاه 

ذیربط و  توسعه آمادگی ها.

با تصویب نمایندگان ملت؛

دولت مکلف به ایجاد سامانه پدافند سایبر در سطح ملی شد 

صفاری نطنزی:

تامین امنیت نیروگاه ها و سایت  های هسته ای بر عهده پدافندغیرعامل
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با حضور سردار دکتر غالمرضا 
جاللی رئیس سازمان پدافند غیر 
قرارگاه  فرمانده  و  عامل کشور 
احمد  دکتر  و  زیست  پدافند 
شجاعی رئیس سازمان پزشکی 
قانون کشور تفاهم نامه همکاری 
بین این دو سازمان که در محل در 
سالن جلسات پزشکی قانونی مرکز 
آزمایشگاهی   - تشخیصی 
کهریزک تشکیل گردید، به امضاء 
پدافند  سازمان  رییس  رسید. 
غیرعامل در مراسم امضای تفاهم 

گفت: کار سازمان پدافند غیرعامل تشخیص و 
شناسایی تهدیدات زیستی است.

وی افزود: پزشکی قانونی آزمایشگاه های مجهز و 
مرجعی دارد، ضمن آنکه بانک هویت ژنتیک را نیز 
تشکیل داده به همین دلیل می تواند با سازمان 
پدافند غیرعامل همکاری خوبی در حوزه تشخیص 

تهدیدات زیستی از مبدأ داشته باشد.
به گفته سردار جاللی اگر تهدیدی از سوی دشمن 
در حوزه های زیستی شکل بگیرد باید به سهولت 
قابل تشخیص باشد و با ظرفیت های تشخیصی 
خوبی که وجود دارد می توانیم آزمایشگاه های 
تشخیصی را به شکل یک شبکه منسجم فعال 
کنیم به نحوی که فضای خالی در این زمینه وجود 
نداشته باشد. رییس سازمان پدافند غیرعامل اظهار 
داشت: مفاد این تفاهم نامه شامل همکاری های 
پزشکی قانونی برای تشخیص مبدا تهدیداتی با 
منشا زیستی شکل گرفته است. وی با بیان اینکه 
سازمان پدافند غیر عامل یکی از مهمترین 
رسالت های تشخیص به موقع به عوامل آسیب 
رسان بیوتروریستی و جلوگیری از بروز آسیب های 
ناشی از آن است، افزود: طبق این تفاهم نامه 
می توان از ظرفیت های تشخیصی پزشکی قانونی 
و توانمندی های سازمان پدافند غیرعامل، برای 
تشکیل شبکه منسجم و کاهش تهدیدات زیستی 

استفاده کرد. 
در ادامه این مراسم احمد شجاعی رییس سازمان 
پزشکی قانونی کشور اظهار داشت: در بحث 
تشخیص عوامل آسیب زا پزشکی قانونی توانمندی 

تشخیصی خوبی دارد و یکی از وظایف ما اقدامات 
تشخیصی است. وی با بیان اینکه این اقدامات 
تشخیصی 100 درصد موثر است، تصریح کرد: 

بانک هویت ژنتیکی ایرانیان را تشکیل دادیم که 
در 10 مرکز فعال هستند و کار را از افراد سابقه دار 
آغاز کردیم که پیش بینی ما این است امسال 10 

هزار نفر در بانک هویت ژنتیکی 
سازمان  رییس  کنیم  ثبت 
پزشکی قانونی کشور افزود: تا 
سال آینده 100 هزار نفر از اقشار 
آسیب پذیر ثبت خواهند شد. در 
نامه  تفاهم  دیدار،  این  پایان 
پدافند  سازمان  همکاری 
پزشکی  سازمان  با  غیرعامل 
دو  رؤسای  امضای  به  قانونی 

سازمان رسید.
بر اساس این تفاهم نامه سازمان 
پزشکی قانونی کشور متعهد شد 
ساختار پدافند غیرعامل را در سازمان پزشکی 
قانونی ایجاد و دوره های آموزشی عمومی و 
تخصصی پدافند غیرعامل برای مدیران و کارکنان 

سازمان پزشکی قانونی برگزار کند.
تقویت و توسعه تجهیزاتی آزمایشگاه مرجع 
تشخیصی سازمان پزشکی قانونی به تجهیزات 
مورد نیاز و تعامل در زمینه های تحقیقاتی و 
پژوهشی با مراکز تخصصی و فوق تخصصی در 
راستای رصد و پایش و شناسایی متوفیات ناشی از 
عوامل زیستی و بیولوژیک از دیگر تعهدات سازمان 

پزشکی قانونی براساس این تفاهم نامه است.
سازمان پدافند غیر عامل کشور هم متعهد شد از 
ماموریت های درون و برون مرزی سازمان پزشکی 
قانونی در دفاع حقوقی و مقابله با تهدیدات حوادث 
و تروما در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی 

حمایت کند.
همچنین سازمان پدافند غیر عامل متعهد شد در 
برگزاری رزمایش های تخصصی و عمومی در 
مواجهه با حوادث و تهدیدات از جمله تهدیدات 
شیمیایی، پرتویی، زیستی و ترومایی در حوزه 

وظایف سازمان پزشکی قانونی مشارکت کند
مشارکت در تقویت و توسعه مراکز آزمایشگاهی و 
هدایت  و  قانونی  پزشکی  سازمان  تشخیصی 
راهبردی و تسهیل در اجرای برنامه 5 ساله ششم 
توسعه پزشکی قانونی و مراکز وابسته در حوزه پدافند 
غیر عامل از دیگر تعهدات سازمان پدافند غیر عامل 
است. در پایان این مراسم از مرکز تشخیصی - 

آزمایشگاهی کهریزک بازدید بعمل آمد. 

امضای تفاهم نامه

همکاری میان سازمان های پدافند غیرعامل و پزشکی قانونی
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تعامل بیشتر اد اره کل پد افند  غیرعامل استان با 
بخش خصوصی نوید  بخش آیند ه ای خوب برای 

فضای سایبر استان است.  
 مد یرکل پد افند  غیرعامل استان د ر د ید ار با رئیس 
لزوم  بر  رایانه ای  و د بیر سازمان نظام صنفی 
ساماند هی شرکت  های سایبری تأکید  کرد . احمد  
جهانسری د ر این جلسه با تأکید  بر تهد ید ات 
سایبری گفت: امروزه فضای سایبر هم فرصتی برای 
فرهنگ، جامعه و ارتقاء امنیت ماست و هم می تواند  

از منظری تهد ید ی برای آنها باشد .
جهانسری با اشاره به اینکه خوشبختانه ابعاد  این 
تهد ید ات برای مد یران دستگاه  های اجرایی تبیین 
شد ه گفت: با عنایت به تأکید ات استاند ار محترم د ر 
جلسات شورای پد افند  غیرعامل، امروزه مقوله 
امنیت فضای سایبر د ستگاه های اجرایی د ر استان 
تببین شد ه و بود جه ای نیز از سوی سازمان برنامه و 

بود جه استان برای آن د ر نظر گرفته شد ه است. 
جهانسری با اشاره به ظرفیت شرکت  های سایبری 
استان گفت: استان ما از این لحاظ پتانسیل خوبی 
د ارد  که باید  با مد یریت صحیح از آن بهینه استفاد ه 

کرد . 
وی افزود : با عنایت به سیاست های پد افند  غیرعامل 
کشور د ر حوزه سایبر، شرکت هایی که گواهینامه 
پد افند  غیرعامل د ر حوزه سایبر ند ارند  از این پس 
نمی توانند  د ر دستگاه  های حساس و حیاتی استان 
ارائه خد مات نمایند . جهانسری ضمن تشکر از 
رئیس سازمان نظام صنفی استان افزود : تعامل 
بیشتر اد اره کل پد افند  غیرعامل استان با بخش 
خصوصی نوید  بخش آیند ه ای خوب برای فضای 
سایبر استان است. رئیس سازمان نظام صنفی 
رایانه ای استان نیز د ر این جلسه، ضمن اذعان به 
وجود  کاستی ها و مشکالت د ر زمینه امنیت 

سایبری دستگاه  ها و سازمانها، به نبود  استراتژی 
مناسب و کارشناسانه د ر هزینه کرد  سازمان ها و 
کمبود  نیروهای متخصص د ر زمینه امنیت سایبری 
اد ارات و سازمانها اشاره کرد  و بر آماد گی این سازمان 
برای هرگونه همکاری د ر راستای ارتقاء و ایمن سازی 
فضای سایبری استان تاکید  کرد . مهند س جلیل 
زاد ه اظهار امید واری کرد  با ساماند هی و استفاد ه از 
پتانسیل شرکت  های سایبری امنیت دستگاه  های 
اجرایی ارتقاء یابد . د ر پایان این جلسه مقرر شد  
سازمان نظام صنفی لیستی از شرکتهای فعال د ر 
زمینه سایبری استان به منظور ارزیابی توانمندی ها 
و سازماند هی آنها به این اد اره کل معرفی کند  و 
همچنین برنامه ها و جلساتی با مد یران دستگاه  ها و 
سازمانها برای باال برد ن میزان آگاهی آنها نسبت به 
تهد یات بالقوه فضای سایبر و بررسی کاستی ها و 

مشکالت موجود  برگزار گرد د .

 آذربایجان شرقی 

شرکت  های سایبری استان باید ساماندهی شوند 

کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر در تاریخ 28 
بهمن 1395 توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحدمراغه و تحت حمایت 
سیویلیکا در شهر مراغه برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش 
به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقاالت این کنفرانس در پایگاه 
سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما 
می توانید مقاالت خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی 

ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

محورهای اصلی همایش بدین شرح می باشد:
    موضوعات حقوقی
    امنیت داده وشبکه

    امنیت سامانه  های تحت شبکه
آخرین مهلت دریافت مقاالت 1395/11/15 و زمان برگزاری 
کنفرانس 95/12/15 در محل دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه 

می باشد. جهت اطالعات بیشتر به نشانی اینترنتی:
www. hamayesh.iau-maragheh.ac.ir  مراجعه 

فرمائید.

کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر
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مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری آذربایجان 
شرقی، کارخانه زباله سوز را یک ضرورت حیاتی 
برای شهر تبریز عنوان کرد و گفت: اقدامات 
عملی در نظارت پسماند  های پزشکی باید 
بیشتر شود تا این زمینه مشکل خاصی نداشته 
باشیم.  احمد جهانسری در دیدار با مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز با 
تاکید بر سامان دهی پسماندهای پزشکی اظهار 
داشت: سازمان مدیریت پسماند  های شهرداری 
ترین  روز  به  و  ترین  فعال  از  یکی  تبریز 
سازمان  های زیر مجموعه شهرداری است که 
تالش خواهیم کرد در حد توان این سازمان را 
حمایت و پشتیبانی کنیم. وی افزود: یکی از مهم 
ترین و کار آمد ترین فعالیت  های این سازمان 

در بخش آموزش شهروندی است که در بین 
مردم بسیار تاثیر گذار بوده است. مدیرکل 
پدافند غیرعامل استانداری گفت: اقدامات 
عملی در نظارت پسماند  های پزشکی باید 
بیشتر شود تا این زمینه مشکل خاصی نداشته 

باشیم.
وی تصریح کرد: پدافند غیر عامل راهکاری الزم 
برای مدیریت می باشد که در حفظ جان 
انسان ها و سرمایه آنها نیز از اهمیت بسیار باالیی 

برخوردار است.
جهانسری گفت: پدافند غیرعامل می تواند 
مشاور خوبی برای تمامی مدیران باشد تا در 
زمینه  های مدیریتی راهکار  های مناسبی را 
برای سازمان ها ارائه دهد که ما نیز تالش 

خواهیم کرد در بخش  های احداث کارخانه زباله 
سوز، پسماند  های پزشکی و نخاله گاه ها با 
سازمان مدیریت پسماند همکاری داشته باشیم 
و راهکار  های الزم در این خصوص را ارایه دهیم. 
مدیرعامل سازمان پسماندهای شهرداری تبریز 
نیز در این دیدار گفت: در بخش نخاله های 
ساختمانی با تفاهم  نامه ی که بین یکی از 
کارخانه های استان داشته ایم سعی خواهیم 
کرد نخاله های ساختمانی را سامان دهی کنیم.
علیرضا اصغری افزود: یکی از مهم ترین اقدامات 
اخیر سازمان احداث کارخانه زباله سوز بوده 
است که شهر تبریز به عنوان اولین شهر ایران 
در سال های آینده دارای کارخانه زباله سوز 

خواهد بود.

کارخانه زباله سوزی برای تبریز ضروری است 

باید با تمام ظرفیت و امکانات در این 
مسیر گام برداشته چراکه موضوع 
پدافند غیرعامل از تاکیدات مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( بوده 
و جزو مسائل و موضوعات و نیازهای 

اصلی و بروز جامعه می باشد.
غیرعامل  پدافند  کل  مدیر   
استانداری در این کارگاه ضمن 
تقدیر و تشکر از مسئولین و دست 
اندرکاران مرکز بهداشت، بر آموزش 

و نهادینه کردن مفاهیم پدافند غیرعامل در 
دستگاه  های اجرایی تأکید کردد. جهانسری 
افزود: باید با تمام ظرفیت و امکانات در این 
مسیر گام برداشته چراکه موضوع پدافند 
غیرعامل از تاکیدات مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( بوده و جزو مسائل و موضوعات 

و نیازهای اصلی و بروز جامعه می باشد.
  وی با بیان حوزه  های هشت گانه پدافند 

به تشریح حوزه های: زیستی،  غیرعامل 
کالبدی و سایبری پدافند غیرعامل پرداخته و 
گزارش مختصری از اقدانات انجام یافته در این 
خصوص ارائه دادند. جهانسری از تهدیدات 
سایبری و خالء  های موجود در فضاهای 
مجازی تحت عنوان بارزترین خطرات موجود 
برای عموم مردم و سازمان ها یاد کرد و خواستار 
توجه جدی به امنیت سایبری شد و گفتند : 

باید اصول پدافند غیرعامل را با 
جدیت هرچه تمام رعایت کنیم تا 
از آسیب  های مختلف مصون بمانیم 

 .
ایشان ضمن اشاره به اهم تهدیدات 
در حوزه  های پدافند، اهمیت پدافند 
غیرعامل و رسالت آن در حفظ جان 
انسان ها و سرمایه  های ملی را متذکر 
شدند و بر توانمندسازی جامعه که 
همت جمعی و ملی را می طلبد به 
لزوم فرهنگ سازی و نهادینه کردن در بین 
مسئولین و آحاد مردم تاکید کردند و گفتند 
باید مجموعه ای از اقدامات را انجام دهیم که در 
نهایت منجر به افزایش توان دفاعی و کاهش 
آسیب پذیری در مقابل هر گونه تهدیدات 
دشمنان شود . در پایان مدیر کل پدافند غیر 
عامل دقایقی را به پرسش و پاسخ حاضرین 

اختصاص دادند. 

پدافند غیرعامل راهکاری الزم برای مدیریت می باشد
 آذربایجان شرقی 
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یک دوره آموزشی با هدف آشنایی کارکنان با 
موضوع الزامات ومبانی پدافند غیرعامل در 
شرکت ملی پخش فرآورده  های نفتی منطقه 

میاندواب برگزار شد.
 به منظور باال بردن سطح علمی و آموزشی 
کارکنان در موارد اضطراری و آمادگی هرچه 
بیشتر کارکنان در مقابل هرگونه تهدیدات و در 
راستای مصونیت سازی، دفاع حداکثری، 

ایجاد فضایی امن ودفاع از مراکز، زیرساختها 
وسرمایه  های انسانی این دوره آموزشی برگزار 

شد.
 در ابتدای این دوره آموزشی، معاون منطقه 
هدف از برگزاری این دوره را آمادگی کارکنان 
درمقابله با حوادث احتمالی و کاهش آسیب 
پذیری نیروی انسانی در تاسیسات و تجهیزات 
حیاتی بویژه صنعت نفت اعالم کرد.  در ادامه 

کارشناس دوره با اشاره به سیاست های ابالغی 
و رهنمودهای مقام معظم رهبری درحوزه 
پدافند غیرعامل و برنامه چهارم توسعه، با تاکید 
بر فراهم کردن بستر آموزش و فرهنگ سازی 
و ایمن سازی منابع و زیرساخت  های ضروری 
کشور، گفت: کاهش آسیب پذیری، ،دفاع غیر 
نظامی، و افزایش آستانه مقاومت ملی باید 

بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. 

 آذربایجان غربی 

برگزاری دوره آموزشی پدافند غیرعامل در منطقه میاندوآب  

دامپزشکی  کل  اداره  مشترک  نشست   
آذربایجان غربی با مسئولین بهداشتی و 
مدیران کشتارگاههای طیور استان با موضوع 
اقدامات الزم در خصوص تامین امنیت زیستی 
در مورخ 95/9/11  در سالن اجتماعات اداره 

کل دامپزشکی تشکیل یافت. 
بر  نظارت  اداره  رئیس  رجبی  دکترناصر 
بهداشت عمومی و مواد غذائی هدف از تشکیل 
جلسه را بازبینی دستورالعمل ها و بخشنامه ها، 
علی الخصوص در رابطه با اقدامات امنیت 

زیستی در کشتارگاه  های طیور و اتخاذ تدابیر 
الزم جهت کنترل و پیشگیری از بیماریها 
عنوان نموده و افزود، این جلسات در راستای 
ارتقای علمی و ایجاد هماهنگی بیش از پیش، 

بطور ادواری تشکیل میگردد.
آقای دکتر شهریار  این جلسه،  ادامه  در 
اندیشناک رئیس اداره قرنطینه و امنیت 
زیستی نیز به تشریح ضوابط حمل و نقل و 
موضوعات قرنطینه ای پرداخت. همچنین 
موضوعات پدافند زیستی و حفاظت سایبری 

از سامانه ها توسط مسئول پدافند غیر عامل 
اداره کل دامپزشکی تشریح گردید. در پایان 
مسئولین  و  کشتارگاهها  مدیران  جلسه 
بهداشتی سواالت و نقطه نظرات خود را در این 
خصوص مسائل بهداشتی و حمل و نقل 
فرآورده  های خام دامی مطرح و پاسخهای الزم 
ارائه گردید. آذربایجان غربی با دارا بودن 12 
کشتارگاه صنعتی طیور، از قطبهای تولید و 
استحصال مرغ بسته بندی شده در کشور 

می باشد.

نشست امنیت زیستی کشتارگاه ها در اداره کل دامپزشکی
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مد یرکل پد افند  غیرعامل  استاند اری ارد بیل د ر این 
بازد ید  با اشاره به عملیات اجرایی شفت  های طرح 
آبرسانی سد  یامچی گفت: د ر خصوص اجرای 
طرح  های جانبی د ر این سد ، چهار شفت برد اشت 
آب از ترازهای مختلف سد  د ر د ست اجرا است که 
با تکمیل این شفت ها مشکل آب آشامید نی ارد بیل 

به لحاظ کیفیت بهتر خواهد  شد  .
لطیفی مد یرکل پد افند  غیرعامل  استاند اری 
ارد بیل با بیان اینکه این طرح ها باعث بهبود  کیفیت 
آب آشامید نی از نظر طعم و بو د ر ارد بیل خواهد  
شد  تشریح کرد : شفت ها و برج  های آبگیر که د ر 
سد  یامچی اجرا شد ه است پیرو پیگیری  های 
مستمر اد اره کل پد افند  غیرعامل )د بیر خانه 
شورای پد افند  غیر عامل استان( د ر ارتباط با سالم 
سازی آب آشامید نی صورت گرفته و مطمعنا با 
تکمیل و اتمام آنها شاهد  آب آشامید نی سالمتر د ر 
این شهر خواهیم بود  .  وی د ر راستای مالحظات 
پد افند  زیستی افزود : کیفیت آب آشامید نی با 
اجرای این طرح ها بهبود  می یابد  اما مهمتر از همه 

روستاها،  فاضالب  آوری  جمع  طرح  اجرای 
کود های شیمیایی و د یگر آالیند ه  های  مشرف و 
باال د ستی سد  یامچی و شهرستان نیر می باشد  که 
باید  د ر این خصوص حساس بود  د ر غیر اینصورت 
مشکل کیفیت آب به حد  قابل قبول و مطلوب 
نخواهد  رسید . لطیفی د ر اد امه از تاسیسات و 

سیستم  های حفاظتی سد  شامل د وربین  های مد ار 
بسته حصار کشی و سایر ابنیه  های حفاظتی بازد ید  
نمود ه و از طرح گسترش سیستم پایش تصویری 
و افزایش د وربین ها با کیفیت تصاویر باالتر 
استقبال نمود ه و خواستار اجرای هرچه سریعتر 

این طرحها شد ند .

اردبیل

بازد ید  مد یر کل پد افند  غیر عامل استاند اری 
از تاسیسات سد  یامچی 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل گفت: 
تیم کارشناسی مرکب از کارشناسان مدیریت 
بحران، پدافند غیر عامل و دستگاههای تخصصی 
ذیربط با بازدید میدانی نحوه اعمال مقررات ایمنی 
در ساختمان ها را بررسی و از مجرای قانونی رفع 

نقاط پرخطر با جدیت دنبال می شود.
به مسعود امامی یگانه در جلسه الزامات ایمنی 
ساختمان افزود: عالوه بر افزایش نظارت  های فنی 
در اجرای ساختمان و رعایت دقیق ضوابط و 
مقررات و استفاده از مصالح استاندارد باید نظارت 
مستمر بر نگهداری ساختمان انجام و نواقص 
احتمالی برای تامین امنیت ساکنان با نظر 

کارشناسان ذیربط رفع شود.وی با بیان اینکه بر 
اساس ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل 
سازمان مدیریت بحران عملکرد دستگاههای 
متولی در ارتقای ایمنی ساختمان ها ارزیابی 
می شود گفت: ساز و کار مناسب برای اجرای 
مقررات و ضوابط ساختمان بویژه در اماکن 
مسکونی و تجاری پرجمعیت باید فراهم شود.   او 
تاکید کرد که هرگونه کوتاهی در این زمینه 
خسارات سنگینی در شرایط بحرانی به دنبال 
خواهد داشت. مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اردبیل همچنین با اشاره به تاثیر آموزش در باال 
بردن فرهنگ ایمنی در ساختمان گفت: تجربه 

نشان داده که آموزش حساسیت جامعه را برای 
ارتقای فرهنگ ایمنی افزایش داده و دامنه آسیب 
نظر  اساس  بر  می دهد.  کاهش  را  حوادث 
کارشناسان تعداد قابل توجهی از ساختمان ها از 
جمله در بخش عمومی در استان از استاندارد الزم 
برخوردار نیستند و ضروری است که با اقدام 

اساسی در زمینه مقاوم سازی آنها صورت گیرد.
حادثه آتش سوزی ساختمان پالسکو و شهید 
شدن تعدادی  از آتش نشان ها و جان باختن 
چند نفر از شهروندان، حساسیت ها در کشور به 
موضوع ایمن بودن ساختمان ها را افزایش داده 

است.  

ساختمان  های استان اردبیل ملزم به رفع نقایص هستند
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جانشین فرماندهی قرارگاه پدافند 
سایبری کشور و معاونین ایشان به 
همراه صفدریان مدیرکل پدافند 
غیرعامل استان ضمن بازدید از 
دانشگاه صنعتی اصفهان از مرکز 
فناوری و اطالعات دانشگاه از 
توانمندیها و اقدامات آن دانشگاه 
در بحث دفاع سایبری منجمله 

اقدامات مجموعه پژوهشگاه فناوری آپا ،در 
جلسه ای با حضور مسئولین مربوطه و تقدیر از 

اقدامات منحصر به فرد انجام گرفته از آمادگی و 
عزم سازمان پدافند غیرعامل کشور در استفاده از 

توان مراکز علمی و دانشگاهی در 
حوزه  های مختلف و بویژه دفاع 
سایبری و حمایتهای معنوی از 
اقدامات این مرکز خبر داد . سپس 
پدافند  مدیرکل  صفدریان 
غیرعامل استان ضمن تأکید بر 
بازدید  مورد  اقدامات  اینکه 
بوده  استان  توان  از  گوشه ای 
،خواستار ایجاد ساز و کارهایی جهت هدایت 

پتانسیل سایبری استان به سازمان شد.

 اصفهان 

بازدید جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور از توانمندی  های سایبری

جانشین قرارگاه پدافند سایبري ضمن تشکر و 
تقدیر و ابراز خوشحالي از فعالیتهاي شرکت هاي 
حاضر تاکید داشت یکي از مهمترین اهداف 
قرارگاه کشوري ترغیب و حمایت از شرکت هاي 
دانش بنیان داخلي در ورود به حوزه سایبري و 
استفاده از توان ایشان به عنوان  یک توان دفاعي 

بومي و قابل اتکا ء می باشد
سردار رئیسي جانشین قرارگاه پدافند سایبري 
کشور به همراه صفدریان مدیر کل پدافند غیر 
عامل استان و معاونین قرارگاه پدافند سایبري 
کشور، ضمن بازدید از شهرک علمي و تحقیقاتي 
اصفهان نشستي با تعدادي از مدیران شرکت هاي 
دانش بنیان شهرک علمي و تحقیقاتي استان در 
مجموعه شهرک داشتند.  در این نشست دکتر 
امیدي مدیر کل ارتباطات و فناوري اطالعات و 
رئیس کارگروه ارتباطات و فناوري اطالعات 
پدافند غیر عامل استان به معرفي شهرک علمي 

و تحقیقاتي پرداخت.
 ایشان با بیان اینکه شهرک علمي و تحقیقاتي 
اصفهان به عنوان اولین سازمان موسس مراکز 
رشد و پارکهاي علم و فناوري در کشور از سال 
13۷9 آغاز به کار نموده است؛ شهرک را به 
عنوان اکو سیستم علم و فناوري دانست که کلیه 

شرکت ها مي توانند از آن به عنوان پشتوانه 
استفاده نمایند. 

سپس روند ورود متقاضیان و مراحل رشد و 
اجراي فناوري در شهرک را تشریح نمود. در 
ادامه مدیران شرکت هاي پیام پرداز، فناوری امن 
مروارید پیام پردار- شرکت پانا، شرکت های دیتا 
و شرکت آینده سازان   پردازش امن، ضمن معرفي 
شرکت های خود به فعالیت ها و محصوالت خود 
در زمینه امنیت و دفاع سایبري اشاره نمودند.  
در ادامه  جانشین قرارگاه پدافند سایبري ضمن 
تشکر و تقدیر و ابراز خوشحالي از فعالیتهاي 
شرکت هاي حاضرتاکید داشت یکي از مهمترین 

اهداف قرارگاه کشوري ترغیب و حمایت از 
شرکت هاي دانش بنیان داخلي در ورود به حوزه 
سایبري و استفاده از توان ایشان به عنوان  یک 
توان دفاعي بومي و قابل اتکا ء می باشد و خواستار 
شدند این شرکت ها جلساتي را با مدیر کل 
پدافند غیر عامل استان هماهنگ، تا مسئولین 
سازمان هم حضور یافته و نسبت به تبادل 
اطالعات و بهره برداري بیشتر از این شرکت ها 
در حوزه سایبري کشور و استان اقداماتی صورت 
پذیرد.  مدیر کل پدافند غیر عامل استان نیز 
آمادگي خود را جهت هرگونه مساعدت و 

مشاوره با این شرکت ها اعالم نمود.

بازديد و نشست جانشين قرارگاه پدافند سايبری كشور از شهرك علمی و تحقيقاتی 
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رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی استان ایالم مشارکت مردم را 

زمینه ساز امنیت در فضای سایبر دانست.
 سرهنگ علی جمالی در برنامه رادیویی صبح بخیر 
ایالم با تأکید بر اینکه وظیفه اصلی پلیس فتا 
برقراری امنیت در فضای سایبر است، گفت: 
خوشبختانه پلیس فتا در استان ایالم عملکرد قابل 

قبولی داشته است.
 این مسئول انتظامی تغییر سبک زندگی افراد 
جامعه و گسترش تکنولوژی و فناوری  های 
اطالعاتی را زمینه ساز بروز جرایم جدید در حوزه 
سایبری دانست و خاطرنشان کرد: پلیس برای 
رصد فضای سایبری مأموریت های ویژه ای را به 

پلیس فتا واگذار کرده است.
 وی هدف پلیس فتا را تأمین امنیت و صیانت از 
هویت ملی و ارزش های انسانی افراد جامعه در 

فضای سایبری عنوان  و اظهار کرد: پلیس فتا آماده 
ارگان ها، مراکز  با همه دستگاه ها،  همکاری 
آموزشی و دانشگاه ها با هدف کاهش جرایم فضای 
سایبری است.  این مقام انتظامی پیشگیری 
اجتماعی و مقابله با جرایم سایبری را از اولویت های 

مهم پلیس فتا دانست و گفت: الزمه تحقق امنیت 
در فضای سایبری همکاری و مشارکت مردم و 

تمام سازمان های دخیل در امر امنیت است.
 سرهنگ جمالی با اشاره به اعالم آمادگی این 
پلیس جهت برگزاری کالس های آموزشی افزود: 
کالس های آموزشی با رویکرد پیشگیری از جرایم 
در فضای سایبری برای تمامی اقشار جامعه در 
سطح مدارس، دانشگاه ها، ادارات، مساجد و سایر 

نهادها برگزار می گردد.
 رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان ایالم 
در پایان گفت: پلیس فتا آمادگی مقابله با جرایم 
رایانه ای را دارد و از عموم مردم درخواست داریم 
در صورت مواجهه با موارد مشکوک مراتب را 
سریعاً از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس 
www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات 

مردمی با ما در میان بگذارند.

 ایالم

رئیس پلیس فتا ایالم: مشارکت مردم زمینه ساز امنیت فضای سایبری

معاون بهداشتی و درمان قرارگاه پدافند زیستی از 
راه  اندازی   سامانه پایش بیماری ها برای نخستین بار 
در کشور، در پایانه مرزی مهران خبر داد و گفت: با 
آغاز فعالیت این سامانه شناسایی نوع بیماری و 
عملیات رسیدگی به وضعیت بیماران نسبت به 
گذشته تسریع می شود. مسئوالن فوریت  های 
پزشکی با نصب این سامانه بر روی گوشی  های 
همراه خود عالئم بیماری فرد مراجعه کننده را وارد 
سامانه می کنند تا در سریعترین زمان ممکن نوع 
بیماری و راههای درمان به آنها داده می شود. وی با 
بیان اینکه این سامانه با همکاری پدافند غیرعامل 
کشور و دانشگاه تربیت مدرس طراحی شده، افزود: 
هدف از راه  اندازی   این سامانه برنامه ریزی  برای 
تشخیص به موقع بیماری و اعزام تیم  های واکنش 

سریع بر بالین بیمار است.
به گفته وی، این سامانه از امروز برای نخستین بار 
ابتدا در مرز مهران و سپس در مرزهای چذابه و 
شلمچه در استان خوزستان شروع به کار می  کند. 

کریمی نیا با بیان اینکه فوریت  های پزشکی در طول 
سال 2 میلیون و 500 هزار ماموریت درمانی و 
بهداشتی در کشور انجام می دهد، گفت: برای 
رسیدگی مطلوب تر و سریع تر به مصدومان و 
بیماران باید در کنار تجربه به دانش نوین و فناورهای 
روز دنیا نیز مجهز باشیم و اطالع یابی از نوع بیماری 
الزام آور است. مدیرکل پدافند غیرعامل استان ایالم 
در این همایش گفت: کشور آمریکا در سایه جنگ 
نرم بیش از ۷0 میلیارد دالر را برای عناصر بیماری 
زا و انتشار این بیماری ها در کشورهای مختلف و 
تهدیدهای زیست محیطی هزینه می  کند تا از این 
طریق عالوه بر دستیابی به اهداف و سیاست های 
خود هزینه  های گزافی را به کشورها برای مقابله با 
این بیماری ها تحمیل کند. پرویز شریفی افزود: در 
موضوع و آزمون اربعین و حضور سیل عظیم 
جمعیت در این همایش بزرگ در کشور عراق و 
جلوگیری از انتشار بیماری ها به داخل کشور توسط 
زائران، باید خدمات پزشکی و درمانی و سالمت 

بدرستی مدیریت و ساماندهی و صالبت، اقتدار و 
پویایی ایران اسالمی به رخ استکبار کشیده شود.

وی گفت: کشورهای استکباری و حامیان منطقه ای 
آنها از جایگاه مهم ایران و اشاعه انقالب اسالمی در 
منطقه ترس و واهمه دارند و به شکل  های مختلف 
سعی در تهدید ایران و برهم زدن امنیت و آرامش 
به طریق مختلف دارند ولی ایران برای نشان دادن 
عظمت خود به دشمنان، باید همایش بزرگ اربعین 
را که خاری در چشم آنهاست به بهترین شیوه و 
بدون هیچ مشکل خاصی اداره و مدیریت کنند. این 
همایش با حضور 500 نفر از نیروهای مرکز 
فوریت  های پزشکی 1۷ استان کشور در سالن 
شهدای قالویزان شهر ایالم برگزار شد. در پایان این 
همایش، با همکاری و هماهنگی وزارت بهداشت 
150 دستگاه آمبوالنس، 11 دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس و 10 دستگاه موتور آمبوالنس در 
جاده  های استان ایالم و شهر و پایانه مرزی مهران 

اعزام شدند.

راه  اندازی   سامانه پایش بیماری ها در مرز مهران



اخبار

45 دی ماه 1395

JANUARY 2017  VOL 01  NO 03

معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه گفت:ارتقا 
صنعت  رونق  غیرعامل،  پدافند 
گردشگری، تسهیل دسترسی به 
جزیره  های نگین و صدرا از جمله 
احداث  پروژه  مهم  مزیت  های 

خروجی جدید شهر بوشهر است.
محمد باقر نوبخت درحاشیه بازدید 
از خروجی دوم بوشهر افزود: باتوجه 

به شرایط شبه جزیره ای بودن بوشهر ایجاد خروجی 
جدید در راستای تقویت پدافند غیرعامل و کاهش 
بار ترافیکی یکی از مطالبات مسئوالن این استان بود 
که به عنوان  یکی از مصوبات سفر تصویب شد. وی 
یادآورشد:سفر دیماه 93 رئیس جمهوری و هیات 
دولت به استان بوشهر در مجموع 15مصوبه به ارزش 
668میلیارد تومان اعتبار دارد. رئیس سازمان برنامه 
و بودجه استان بوشهر نیز در گفت وگو با ایرنا گفت:با 
موافقت معاون رئیس جمهوری، محور اهرم - 
برازجان به عنوان  زیر پروژه کریدور نوار ساحلی جنوب 
کشور قرار گرفت. رضا عوض پور افزود: همچنین 
دکتر نوبخت با اصالح افزایش طول مسیر راه آهن 
بوشهر - شیراز از 250کیلومتر به 350کیلومتر 
موافقت کرد. وی یادآورشد: تامین 15درصد از 
اعتبارات ریالی مورد نیاز برای اجرای فاینانس راه آهن 

بوشهر- شیراز از محل منابع پیش بینی شده در 
الیحه بودجه سال 96از دیگر دستاوردهای سفر 
معاون رئیس جمهوری به استان بوشهر است.

مدیرکل و راه و شهرسازی استان بوشهر نیز در 
حاشیه این بازدید گفت: فاز نخست پروژه خروجی 
دوم بوشهرکه از جمله پروژه  های سفر دیماه سال 93 
رئیس جمهور به استان بوشهر است به طول 22 
کیلومتر و حدفاصل شهر چغادک تا بزرگراه امام 
علی)ع( شهر بوشهر است.فرزاد رستمی افزود: تاکنون 
سه قطعه این پروژه به طول 11,2 کیلومتر اجرایی 
شده که این قطعات به ترتیب به طول سه، پنج و 3,2 
کیلومتر است.وی اضافه کرد: فاز نخست پروژه 
احداث خروجی بوشهر 245 میلیارد ریال اعتبار دارد 
که تاکنون 210 میلیارد ریال آن نقدینگی شده است.
رستمی در ارتباط با روند پیشرفت فاز نخست پروژه 

یاد شده ادامه داد: قطعه نخست 
روسازی، قطعه دوم تکمیل ابنیه و 
اجرای روسازی و قطعه سوم نیز 
آسفالت آن انجام شده و براساس 
برنامه زمان بندی تا دهه فجر امسال 
عملیات اجرای این فاز به اتمام 
می رسد.وی افزود: عملیات اجرایی 
فاز دوم این پروژه نیز در سه قطعه و 
در حدفاصل روستاهای گزبلند و 
زیارت به سمت جاده شیف گناوه از آذر ماه سال 
جاری آغاز شده است. رستمی اظهار داشت: فاز دوم 
این پروژه نیز به طول 24 کیلومتر و با اعتبار ۷60 
میلیارد ریال اعتبار انجام می شود که انتظار است تا 
سه سال آینده به بهره برداری برسد. وی یادآورشد: 
ارتقا پدافند غیرعامل، رونق صنعت گردشگری، 
تسهیل دسترسی به جزیره  های نگین و صدرا از جمله 
مزیت  های مهم پروژه احداث خروجی جدید شهر 
بوشهر است.بازدید از کارخانه کشتی سازی صدرا و 
طرح پایلوت نخلستان، خروجی دوم بوشهر، بندر 
تجاری دلوار و تصفیه خانه فاضالب بوشهر، ورزشگاه 
15هزار نفری بوشهر، دهکده گردشگری بوشهر و 
شرکت در دهمین جلسه شورای برنامه ریزی  و 
توسعه استان بوشهر برنامه  های سفر یکروزه معاون 

رئیس جمهوری به این استان است.

 بوشهر
نوبخت: ارتقا پدافند غیرعامل از جمله مزیت  های مهم پروژه احداث خروجی جدید است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
بوشهر گفت: با توجه به بحران کم آبی در استان 
بوشهر طرح مقابله با این بحران برای تامین آب 
آشامیدنی مشترکان روستایی این استان تدوین 
شده است. مسعود نصوری در نشست بررسی بحران 
کم آبی در استان با بیان اینکه این استان در منطقه 
جنوبی و کم بارش قرار دارد اظهار داشت: منابع اصلی 
آب آشامیدنی استان بوشهر در استان های همجوار 
قرار دارد که این مهم بر مشکالت تامین آب 
مشترکان این استان افزوده است. وی با بیان اینکه 
بیش از 90 درصد آب استان بوشهر وابسته به 
سدکوثر در استان کهگیلویه و بویراحمد و رودخانه 

شاهپور کازرون است، افزود: با توجه به این وضعیت 
الزم است فرهنگ مصرف بهینه در دستور کار 
مشترکان قرار بگیرد. مدیرعامل آب و فاضالب 
روستایی استان بوشهر با اشاره به طرح مقابله با 
کم آبی در استان بوشهر افزود: باتوجه به اینکه بحران 
آب در استان بوشهر جدی است به همین سبب 
مقابله با این بحران در سال 96 به ویژه در تابستان در 
اولویت قرار دارد. نصوری کاهش بارندگی، تغییر 
اقلیم، خشکسالی و افزایش سرانه مصرف را از عومل 
بحران کم آبی در استان بوشهر دانست و تصریح کرد: 
در این راستا رفتارهای سلیقه ای یا کم کاری ها از  
دیگر دالیل شکل گیری بحران آب در استان  بوشهر 

است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان بوشهر بر برنامه ریزی   برای مبارزه با این بحران 
تاکید کرد و گفت : برای پیشگیری و جلوگیری از 
ایجاد بحران آب در تابستان سال آینده ابتدا در کنار 
بهره گیری از تجربیات سال های گذشته باید 
برنامه ریزی راهبردی عملیاتی برای جلوگیری از این 

بحران پیش بینی شود.
وی با اشاره به برنامه تدوین شده برای مقابله با بحران 
کم آبی بیان کرد: با توجه به بحران کم آبی در استان 
بوشهر طرح مقابله با این بحران برای تامین اب 
آشامیدنی مشترکان روستایی این استان تدوین 

شده است.

مدیرعامل آبفار : طرح مقابله با بحران کم آبی در روستاهای تدوین شد 
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سرهنگ داوود عبدالمالکي، معاون هماهنگ کننده 
انتظامی غرب استان تهران در جمع کارکنان 
انتظامي،اهداف پدافند غیرعامل را مستلزم وجود 
احساس مسئولیت باال و جدیت دانست و اظهار 
داشت:  بازدارندگي مهم ترین ثمره آمادگي در 
زمینه پدافند غیر عامل است و سرمایه گذاري در 
این راستا به نوعي آسایش و آرامش را نیز براي مردم 
و مسئوالن یک کشور به ارمغان خواهد آورد.  پدافند 
غیر عامل تنها با تهاجم دیگر کشورها و دفاع از 
تمامیت مرزي یک سرزمین ارتباط ندارد، بلکه در 
صورت وقوع حوادث طبیعي از جمله سیل، زلزله و 
... آمادگي در زمینه پدافند غیر عامل، خسارات و 
تلفات را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد. وی با 
اشاره به اینکه بخش عمده تهدیدات دشمنان در 
بحث ایجاد اخالل در فعالیت هاي مردم و ایجاد فشار 
رواني بر جامعه است، اظهار داشت: آماده  سازي تمام 
زیرساخت ها در ناجا براي شرایط بحران ضروري 

است. 
سرهنگ عبدالمالکي با بیان اینکه پدافند غیرعامل 
مي تواند راهکاري مناسب براي مقابله با دشمنان 
باشد، افزود: ایران اسالمي پس از پیروزي در برابر 

استکبار همواره مورد تهدیدات و توطئه هاي 
دشمنان بوده است اما با تالش و هوشیاري مردم 
ایران، همواره این دسیسه و توطئه ها ناکام مانده 
است. این مقام انتظامي همچنین بیان کرد: 
چگونگي دفاع به عوامل و شرایط مختلف بستگي 
داشته و انسان ها در دوران حیات خود سعي کرده اند 
با استفاده از عقل، تدبیر و اراده خود بهترین راه دفاع 
را در وضعیت هاي متفاوت، در مقابل تهاجم دشمنا 
نشان انتخاب و آن را به کار ببندند.   وي اهداف 
پدافند غیرعامل را مستلزم وجود احساس مسئولیت 

باال و جدیت دانست و گفت: در زمان صلح و آرامش، 
وظیفه همه ما این است که اهمیت پدافند غیرعامل 
را درک کرده و در راه تقویت آن تالش کنیم و این 
مهم خاص نیروهاي نظامي نیست و هرسازماني 
مي تواند با تعریف پدافند غیرعامل در راستاي 
ماموریت های محوله آن را به کار بسته تا در زمان 

بحران دچار کمترین آسیب شود. 
 سرهنگ عبدالمالکي ادامه داد: پدافند غیرعامل 
مصون سازي از آسیب ها و تهدیدات احتمالي و 
کاهش آسیب پذیري نیروي انساني، ساختمان  ها، 
تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان های حیاتي از 
جمله مهمترین مزایاي اجراي ضرورت های پدافند 
غیرعامل در جامعه است و الزم است همه مسئوالن 
و کارکنان انتظامي و حتي مردم و تمام جامعه در 

این راستا تالش کنند.
معاون هماهنگ فرماندهي انتظامي ویژه غرب 
استان تهران در پایان اظهار داشت: پدافند غیر عامل 
را باید به یک فرهنگ تبدیل کنیم چرا که وقتي 
اصول پدافند غیرعامل رعایت شود هم جنبه صرفه 
جویي دارد و هم جنبه مسوئلیت آفریني و این مي 

تواند براي کشور یک مسیر تعالي و رشد باشد.

 تهران

بازدارندگی، مهم ترين ثمره آمادگی در زمينه پدافند غير عامل است

نمایندگان مردم در خانه ملت وزارت بهداشت 
پدافند  با سازمان  به همکاری  را موظف 
غیرعامل برای بررسی تهدیدات حوزه سالمت 
کردند. نمایندگان درنشست علنی روز )شنبه، 
18 دی ماه( مجلس شورای اسالمی، درجریان 
بررسی الیحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
با بند )م( ماده 89 این الیحه موافقت کردند 
که به موضوع همکاری وزارت بهداشت با 
سازمان پدافند غیرعامل اشاره دارد. گفتنی 
است در بند )م( اصالح شده ماده 89 الیحه 
مذکور؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل 
کشور در جهت مصون سازی و افزایش توان 
بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات 
حوزه سالمت را بررسی و اقدام الزم در جهت 
خنثی سازی و مقابله با آن را مطابق مربوطه به 

انجام رساند.

وزارت بهداشت موظف به همکاری با سازمان پدافند غیرعامل
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علی محمدی مدیر کل پدافند 
غیر عامل با سردار علی محمد 
سپاه  جدید  فرمانده  اکبری 
حضرت قمر بنی هاشم )ع( استان 
چهار محال و بختیاری دیدار کرد. 
در این دیدار که در ستاد فرماندهی 
سپاه استان انجام شد، محمدی 
مدیر کل پدافند غیرعامل استان 
سمت  به  را  ایشان  انتصاب 

فرماندهی سپاه حضرت قمر بنی هاشم )ع( استان 
تبریک گفته،سپس ساختار پدافند غیرعامل 
استان را تشریح نمود و نقش و جایگاه سپاه در 

حوزه پدافند غیرعامل را بسیار مهم دانستند و به 
مسولیت سپاه در پدافند غیرعامل به عنوان عضو 
کارگروه  رئیس  غیرعامل،  پدافند  شورای 

سازماندهی و مشارکت مردمی و 
جانشین قرارگاه زیستی استان 
اشاره داشت. همچنین سردار 
اکبری فرمانده سپاه استان بیان 
پدافند  حوزه  در  که  داشتند 
غیرعامل نیز فعالیت داشته اند و 
به این موضوع اهمیت ویژه ای 
می دهند و اعالم داشتند مجموعه 
سپاه و بسیج استان آمادگی الزم 
به منظور پیشبرد اهداف پدافند غیرعامل در 
استان را داشته و همکاری مجدانه با اداره کل 

پدافند غیرعامل را ادامه خواهند داد.

 چهارمحال و بختیاری
دیدار مدیرکل پدافند غیرعامل با فرمانده جدید سپاه استان چهارمحال و بختیاری 

رزمایش مقابله با حمله تروریستی با حضور 
مدیرکل پدافند غیرعامل، مدیرعامل شرکت 
نفت، مدیرکل بحران و سایر مسئولین استان در 
انبار شرکت نفت  مورخ 1395/10/2۷ در 

چهارمحال و بختیاری برگزار گردید.
در این رزمایش فرد تروریست از طریق پنهان 
شدن در یکی از نفت کش ها خود را به انبار 

شرکت نفت رساند و با سرعت به یکی از مخازن 
نفتی نزدیک و بمب دست سازی را به منظور 

انفجار به آن متصل نمود. 
در این هنگام نیروهای گشتی و کنترل شرکت 
نفت پس از مشاهده صحنه، آژیر خطر را به صدا 
در آوردند. سپس نفت کش ها از جایگاه بارگیری 
خارج و نیروهای آتشنشانی به منظور اطفای 

هرگونه آتش سوزی احتمالی خود را به محل 
فرد  با  نیروهای گشتی  همزمان  رساندند. 
به  اطالع رسانی   و  شدند  درگیر  تروریست 
نیروهای انتظامی صورت گرفت که به موقع وارد 
عمل شده و فرد متهم را دستگیر نمودند. 
همچنین گروه ویژه ای سریعا نسبت به خنثی 

سازی بمب اقدام نمودند.

برگزاری رزمایش مقابله با حمله تروریستی در انبار شرکت نفت 
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 سیدابوالفضل احمدی مدیر کل پدافند غیرعامل 
استانداری خراسان رضوی با اشاره به تأکیدات مقام 
معظم رهبری برای اجرای سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش، آن را به منزله تأکید بر ضرورت 
ایجاد تحول در حوزه فرهنگ کشور دانست و افزود: 
آموزش و پرورش بزرگترین نهاد ملی است که 
سازنده زیرساخت فرهنگ کشور می باشد و دانشگاه 
فرهنگیان به عنوان متولی تربیت معلم، سرچشمه 
زالل ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت است. بدون 
شک اصالح یک کشور از طریق فرهنگ آن کشور 
صورت می گیرد و در بین تمام دستگاه  های فرهنگ 
ساز، جایگاه آموزش و پرورش و به خصوص دانشگاه 
فرهنگیان جایگاهی بسیار رفیع و اثرگذار می باشد.

دبیر شورای پدافند غیر عامل استان خراسان رضوی 
مقوله پدافند غیر عامل را نه به عنوان یک پیوست، 

بلکه جزء الینفک و ذاتی هر نوع نظام برنامه ریزی  و 
تصمیم گیری دانسته و افزود: تا این مفاهیم نهادینه 
و فرهنگ سازی نشود، نقش حیاتی پدافند غیرعامل 
به درستی ایفا نخواهد شد. در این راستا بدون شک 
آشنایی دانشجو-معلمان با انواع تهدیدات نوین از 
زیستی،  سایبری،  اقتصادی،  تهدیدات  جمله 
فرهنگی و ... به منزله آشنایی نسل آینده ساز کشور 
خواهد بود و امیدواریم با همت مسؤلین محترم 
دانشگاه فرهنگیان یک درس اختیاری با موضوع 
پدافند غیرعامل در دوره کارشناسی پیش بینی شود 
و تا آن زمان به گونه ای برنامه ریزی  شود که تمامی 
فارغ التحصیالن حداقل 8 ساعت کارگاه  های 
آموزشی مرتبط را گذرانده باشند. احمدی همچنین 
دانشگاه فرهنگیان را به عنوان یک دانشگاه مأموریت 
گرا دانست که عالوه بر ایفای نقش در کارگروه 

فرهنگی، اجتماعی وآموزشی شورای پدافند غیر 
عامل استان می تواند از طریق ایجاد کمیته پدافند 
غیرعامل درون دستگاهی در زمینه تولید محتوای 
آموزشی برای کودکان، نوجوانان و جوانان و برگزاری 
مسابقات علمی و پژوهشی، مروج و نشر دهنده 
فرهنگ پدافند غیرعامل باشد. دکتر سیدحسین 
مجتبوی رئیس دانشگاه فرهنگیان استان خراسان 
رضوی نیز ضمن تبریک انتصاب مدیریت جدید در 
حوزه پدافند غیر عامل استانداری بر امکانات بالقوه 
دانشگاه در این حوزه تأکید نمود و افزود این دانشگاه 
با بیش از 6000 دانشجو در 6 واحد سطح استان و 
هیأت علمی توانمند آمادگی دارد در زمینه تولید 
محتوا، همایش و کارگاههای آموزشی، و برگزاری 
و  اهداف  راستای  در  مرتبط  نمایشگاه  های 
سیاست های پدافند غیر عامل نقش آفرینی نماید. 

 آشنایی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
به منزله آشنایی نسل آینده با تهدیدات نوین خواهد بود

جلسه مدیرکل پدافند غیرعامل استان خراسان 
رضوی با رئیس کانون بسیج مهندسین ارتباطات و 
فناوری اطالعات استان خراسان رضوی در محل 
اداره کل پدافند غیرعامل استان برگزار شد.  در 
ابتدای این جلسه سرهنگ عنابستانی رئیس کانون 
بسیج مهندسین ارتباطات و فناوری اطالعات به 
تشریح وظایف و ماموریت های این کانون پرداخت. 
وی با اشاره به فرمان رهبر معظم انقالب مبنی بر 
تشکیل ارتش 20 میلیونی گفت: رسالت اصلی ما 
جذب متخصصین  IT به بسیج و سازماندهی و 
ایجاد اشتغال برای این عزیزان است. وی بر آمادگی 
کانون بسیج مهندسین IT در ایفای نقش در جهت 
هم افزایی و هم گرایی در حوزه پدافند غیرعامل در 
سطح دستگاه های استان تاکید کرد.  دکتر احمدی 
نیز پس از بیان توضیحاتی از تاریخچه و ساختار 
تشریح  به  استان  غیرعامل  پدافند  سازمانی 
روش های مختلف ورود و همکاری شرکت ها و  
NGO ها در پروژه ها و کمک در جهت تحقق 
اهداف پدافند غیرعامل در سطح استان پرداخت و 

گفت: در حال حاضر تنها چند مشاور ذیصالح در 
سطح استان داریم و یکی از راه های ورود شرکت ها 
و    NGOها به موضوع پدافند غیرعامل تبدیل 
شدن این نهادها به مشاور ذیصالح و دریافت 
Grade پدافند غیرعامل از سازمان است. وی 
کارگروه های  در  فعال  NGO  های  عضویت 
تخصصی شورای پدافند غیرعامل استان را یکی 
دیگر از راه های مشارکت و همکاری دانست و 

همچنین حضور و نقش آفرینی فعال مهندسین 
بسیجی را در کارگروه تخصصی سازماندهی و 
مشارکت های مردمی شورای پدافند غیرعامل 
خواستار شد و با توجه به برنامه استان برای راه اندازی 
 IT قرارگاه سایبری از کانون بسیج مهندسین
خواست که مطالعات انجام شده خود را در این زمینه 
در قالب بسته پیشنهادی برای بررسی در کارگروه 

تخصصی سایبری ارائه نمایند. 

 خراسان رضوی

لزوم استفاده از NGO ها در راستای تحقق اهداف پدافند غیرعامل
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با همکاری پاالیشگاه خانگیران و سپاه 
امام رضا)ع( خراسان رضوی رزمایش 
شهرستان  در  غیرعامل  پدافند 

سرخس برگزار می شود.
معاون عملیات سپاه امام رضا)ع( 
خراسان رضوی درجلسه هماهنگی 
پاالیشگاه  در  غیرعامل  پدافند 
خانگیران گفت: پاالیشگاه گاز شهید 
هاشمی نژاد در منطقه مرزی سرخس 
حساس  مراکز  از  یکی  به عنوان  

شناخته شده و وظیفه سپاه پاسداری از آن است.
سرهنگ پاسدار رسول جباری افزود: در منطقه 
سرخس و بویژه در خود پاالیشگاه، خیل عظیم 
بسیجیان برای دفاع از هرگونه تهدید در آمادگی 
قرار دارند و آمادگی همه جانبه برای دفاع در 

مقابل تهدیدات وجود دارد.
وی با اشاره به پشتیبانی مردم از والیت در 9 دی 
گفت: مردم صاحب اصلی انقالب هستند و 
حضور آنان در پشتیبانی از اسالم، انقالب و 

والیت باعث پیروزی در تمامی عرصه ها شد که 
نمونه بارز آن هم 9 دی بود که تو دهنی بزرگی 
به ایادی استکبار زدند و در حقیقت صاحبان 

اصلی انقالب هستند.
معاون عملیات سپاه امام رضا)ع( خراسان رضوی 
افزود: مردم چه در زمان جنگ تحمیلی و چه 
بعد از انقالب در زمان سازندگی همیشه در 
تمامی عرصه ها حضور داشتند و نقش خود را در 

پاسداری از انقالب و والیت فقیه نشان دادند.

سرهنگ جباری حضور مردم در 
پاسداری از ارزش  های انقالب در 
فتنه 88 را نشان بارز و قدرتمند 
مردم در پشتیبانی از والیت فقیه 
عنوان کرد گفت: هر زمان که رهبر 
معظم انقالب در برهه  های حساس 
مردم را در پشتیبانی از والیت 
فراخوانی کردند حضور بسیجیان 
از  برگرفته  که  جامعه  آحاد  و 
اعتقادات معنوی آنان به امامت و 
والیت بوده کارساز شده و مردم به تبعیت از 
ایشان به میدان آمدند و وفاداری خود را به 

انقالب اثبات کردند.
وی با بیان اینکه بسیجیان در تمامی عرصه ها در 
پاسداری از والیت حضور فعالی دارند خاطر 
نشان کرد: ما باید بسیج را برای مقابله با هرگونه 
تهدید در آمادگی کامل نگه داریم، زیرا بسیجیان 
باید آموزش را فرا گیرند تا در مواقع تهدیدات 

بتواند نقش خود را ایفا کند.

استاندار خراسان رضوی از بزرگترین و مجهزترین 
مرکز در حال ساخت آزمایشگاهی و بررسی 
بیماری  های دامی خاورمیانه در شهر گلمکان و 
آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی استان بازدید کرد.
علیرضا رشیدیان در این بازدید با اشاره به وجود 
14,5 میلیون دام سبک و سنگین در استان و 
تولید قابل توجهی گوشت قرمز، موضوع سالمت 

تولیدات را حائز اهمیت دانست. 
وی افزود: جایگاه خراسان رضوی در تولید گوشت 
سفید و ماهی نیز قابل دفاع است و با توجه به قرار 
داشتن این تولیدات در سبد غذایی شهروندان و با 
عنایت به مشترک بودن بیماری  های دام و انسان، 
وجود مراکز آزمایشگاهی برای جلوگیری و شیوع 

بیماری ها،  ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
استاندار خراسان رضوی افزود: نظارت عالیه بر این 
موضوع در این استان، با توجه به تردد ساالنه بیش 
از 2۷ میلیون زائر داخلی و خارجی از اهمیت 
باالتری برخوردار است. رشیدیان  گفت: برای بهره 

برداری از این مجموعه که دارای 92 درصد 
پیشرفت فیزیکی است باید برنامه ای اجرایی 

تدوین شود.
وی با اشاره به همکاری این مرکز با سازمان خواربار 
و کشاورزی ملل متحد  )FAO(، افزود: با توجه 
به نقش فراملی و منطقه ای این مجموعه در 
پیشگیری از شیوع بیماری  های دام و طیور، باید 
در اعتبارات ردیف متناسبی برای آن در نظر گرفته 

شود. رشیدیان گفت: از آن جا که با راه  اندازی   این 
مرکز، از ارسال نمونه به سایر کشورها بی نیاز 
خواهیم شد؛ نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی 

نیز برجسته خواهد بود.
وی افزود: به لحاظ پدافند غیر عامل نیز راه  اندازی   
این مرکز تشخیصی که بیماری  های بومی و غیر 
بومی دام و طیور را شناسایی می  کند دارای 

اهمیت است. 

بازدید استاندار از مرکز آزمایشگاهی و بررسی بیماری های دامی خاورمیانه در گلمکان

برگزاری رزمایش پدافند غیرعامل در شهرستان سرخس
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شهردار بجنورد گفت: به منظور 
و  غیرعامل  پدافند  رعایت 
از  استفاده  همچنین 
خیابان های دیگر در زمان بروز 
حوادث، احداث خیابان های 
جایگزین در دستور کار قرار 
در  دژهوت  کیوان  دارد.  
گفت وگو با خبرنگاران اظهار 
عملیات  به زودی  داشت:  
ساخت خیابان های 42 متری 
آیت اهلل بجنوردی و 32 متری 

ضلع جنوب فرودگاه به عنوان خیابان های 
جایگزین به اتمام می رسد. وی گفت: خیابان 
42 متری آیت اهلل بجنوردی محور جایگزین 
بلوار والیت خواهد بود و احداث 32 متری 
ضلع جنوب فرودگاه که در حال انجام است 
نیز می تواند به عنوان محور جایگزین بلوار 
والیت از ضلع شمال شهر باشد. دژهوت افزود: 

آیت اهلل  متری   42 خیابان  احداث  کار 
بجنوردی از سال گذشته آغاز و بخشی از آن 
نیز انجام شد که با احداث این خیابان راه های 
ارتباطی شرق و غرب شهر به هم متصل 
می شود. وی تصریح کرد: در سال جاری 
احداث این خیابان از ضلع غرب در 1950 متر 
آغاز و تاکنون 641 متر خاکبرداری و زیرسازی 

شده که مابقی نیز تا سه راه 
زندان تا پایان سال جاری به 
اتمام می رسد. شهردار بجنورد 
اظهار داشت: احداث امتداد 
خیابان آیت اهلل بجنوردی از 
ضلع شرق نیز بعد از توافق با 
جابه جایی  و  ارتش  پادگان 
شد.  خواهد  انجام  پادگان 
با اشاره به اهمیت  دژهوت 
آیت اهلل  متری   42 خیابان 
بجنوردی عنوان کرد: در حال 
حاضر تمامی ورود و خروج شهر از بلوار والیت 
انجام می گیرد که اگر مشکلی در این مسیر 
به وجود آید محوری جایگزین برای تردد 
وجود ندارد. وی افزود: خیابان 42 متری 
آیت اهلل بجنوردی می تواند به صورت پدافند 
غیرعامل و محور جایگزین برای بلوار والیت 

از ضلع جنوب شهر باشد. 

جلسه هم اندیشی مبحث 21 مقررات ملی 
ساختمان با حضور اساتید و کارشناس خبره این 

حوزه برگزار گردید.
با توجه به تصویب مبحث 21 مقررات ملی 
ساختمان و ابالغ آن توسط وزیر راه و شهر سازی، 
مقدمات اجرایی در استانها با همکاری سازمانهای 
نظام مهدسی، ادارات کل پدافند غیر عامل 
استانداریها، شهرداریها و ادارات کل راه و شهر 
سازی استانها در حال انجام می باشد. ثروتی مدیر 
کل پدافند غیر عامل خراسان شمالی با بیان این 
خبر افزود: مصون سازی کالبدی شهرها به منظور 
زیر  عملکردی  آوری  تاب  و  پایداری  حفظ 
ساختهای شهر از وظایفی است که همه دستگاه ها 

باید در قالب پدافند غیر عامل پیگیر آن باشند. وی 
افزود: مبحث 21 مقررات ملی ساختمان به عنوان 
یکی از اسناد باال دستی است که با توجه به اجرای 
آن بصورت پایلوت در استان قزوین و بررسی نقاط 
ضعف و قوت آن، استان خراسان شمالی به عنوان 
دومین استان در اجرایی شدن آن اقدام نموده 
است که با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی و 
مدیر کل پدافند غیر عامل و کارشناسان خبره 
شهر سازی از استان قزوین در جمع مدیران 
استانی و نیروهای زیر مجموعه نظام مهندسی 
استان در انتقال تجربیات اجرایی هر چه زودتر 
انشاءا... شاهد اجرایی شدن این مبحث در استان 

خواهیم بود.

 خراسان شمالی

مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان اجرایی می شود

شهردار بجنورد: خیابان های جایگزین در شهر احداث می شود
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جلسه شورای پدافند غیرعامل استان 
خراسان جنوبی به ریاست حسینی 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری و جانشین رئیس شورای 
پدافند غیرعامل در محل استانداری 

برگزار گردید.
در ابتدای جلسه افسر مدیرکل پدافند 
غیرعامل گزارشی از آخرین تغییرات 
کارگروه  های  در  گرفته  شکل 

تخصصی ذیل شورای استان را به جلسه ارائه نمود 
و  ضرورت فعال تر شدن کارگروه  های تخصصی و 
کمیته  های زیرمجموعه هر کارگروه و همچنین 
فعال تر شدن کارگروه  های ذیل قرارگاه  های استان 
را مورد تاکید قرار داد. در ادامه برابر دستور کار جلسه 
قرارگاه  های زیستی و سایبری استان و روسای 
کارگروه  های تخصصی گزارشی از اقدامات و 
برنامه  های خود در جلسه ارائه نمودند.در پایان 
حسینی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 

استانداری با اشاره به رهنمودها و تاکیدات مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( در خصوص اهمیت 
پدافند غیرعامل بر جدیت ورود مسئولین استان به 
حوزه مباحث ذیربط، اقدام منسجم در این حوزه و 
ضرورت و اهمیت امر که عجین در فرهنگ و باور 
دینی ماست تاکید نمود.وی با بیان اینکه تهدیدات 
عصر حاضر رویکرد علمی، فنی و مهندسی به خود 
گرفته خواستار توجه روزافزون مدیران به اهمیت 
بروز رسانی رویکردهای دفاعی و پدافند غیرعاملی 

اقدامات  و  برنامه ریزی  ها  در 
دستگاههای اجرائی در استان 
شد.ایشان پدافند غیرعامل را 
تضمین کننده امنیت دائمی 
کشور، حفظ سرمایه ها و جان 
مردم عنوان و اعمال مالحظات 
تمامی  در  غیرعامل  پدافند 
برنامه ها و طرح  های اجرائی 
ایجاد  همچنین  و  استان 
حساسیت در عملیاتی شدن سیاست ها و مالحظات 
پدافند غیرعامل در دستگاه  های اجرائی توسط 
کارگروه  های تخصصی ذیل شورا را مورد تاکید قرار 
داد. وی در پایان بازخورد عملکرد کمیته  های 
پدافند غیرعامل دستگاه  های اجرائی، کارگروه  های 
تخصصی و قرارگاه  های پدافند استان ها را مصونیت 
بخشی کالبدی کشور عنوان و فعال تر شدن حوزه 
عملیاتی کمیته ها، کارگروه ها و قرارگاه  های استان 

را خواستار شد.

 خراسان جنوبی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری
 پدافند غیرعامل را تضمین کننده امنیت دائمی کشور، حفظ سرمایه ها و جان مردم

موسی میرزایی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
شهرستان بیرجند با بیان اینکه بازار بیرجند را از 
پالسکو کمتر نمی بینم چون چیدمان آن مشکل 
دارد و بسیاری فرسوده است گفت: تا پایان امسال 
مبلغ 200 میلیون تومان تجهیزات به آتش نشانی 

بیرجند اختصاص می یابد.
وی در جلسه کمیته پدافند غیرعامل شهرستان 
بیرجند اظهار داشت: در حوزه پیشگیری پدافند 
غیرعامل ناظران باید مراحل انجام کار را از پی سازی 
و نازک کاری انجام دهند و نظارت کنند اما متأسفانه 
این امر انجام نمی شود و باید نظام مهندسی به استناد 
اصول 21 گانه عمل کند.  میرزایی با بیان اینکه الزم 
است ایمنی در مساجد رعایت شود تصریح کرد: باید 
آموزش های ایمنی از مساجد شروع شود و در این 
راستا ما آمادگی داریم هر روز با 15 مربی بعد از نماز 
مغرب و عشاء در اختیار مردم باشیم.  دبیر کمیته 
پدافند غیرعامل و مدیرعامل سازمان آتش نشانی 

شهرستان بیرجند با بیان اینکه تا پایان امسال مبلغ 
200 میلیون تومان تجهیزات به آتش نشانی 
بیرجند تزریق می شود یادآور شد: تاکنون 300 
میلیون تومان خودرو خریداری شده که  در دهه فجر 
داشت:  اظهار  می شوند.میرزایی  برداری  بهره 
همچنین 200 میلیون تومان نیز از محل استانداری 
هلدماترو )ست امداد و نجات( خریداری شده است 
که  در محل سازمان مستقر است. وی از پیشرفت 
فیزیکی 60 درصدی ایستگاه آتش نشانی مهرشهر 
بیرجند خبر داد و افزود: در این راستا تاکنون 500 
میلیون تومان هزینه شده است و برای تکمیل آن 
350 میلیون تومان دیگر نیز نیاز است.دبیر کمیته 
پدافند غیرعامل شهرداری بیرجند گفت: این پروژه 
چه ساخته شود و چه ساخته نشود تیم عملیاتی در 
مهرشهر حضور دارند و در هنگام بروز حوادث 
عملیات انجام می شود.میرزایی با بیان اینکه باید 
طرح آمایش خراسان جنوبی در سطح منطقه انجام 

شود افزود: اگر طرح پدافند غیرعامل به طور کامل 
در شهرستان بیرجند انجام شود بهتر می توان 
تصمیم گیری کرد.وی با اشاره به وضعیت ایمنی در 
شهرستان بیرجند با بیان اینکه ساختمان های 
مسکونی به ویژه مجتمع ها به دلیل عدم مراجعه 
پیمانکاران جهت اخذ پایان کار وضعیت ایمنی 
مطلوبی ندارد گفت: همچنین در بحث صنوف نیز 
متأسفانه در چند سال اخیر اتحادیه ها از معرفی 
شهروندان به آتش نشانی جهت اخذ تأیید ایمنی 
امتناع ورزیده که این امر گسترش روبه رشد حوادث 

را در واحدهای کسبی به همراه داشته است. 
دبیر کمیته پدافند غیرعامل شهرداری بیرجند بیان 
کرد: عدم نظارت دقیق بر روی ساخت جایگاه ها و 
عدم رعایت نکردن نکات ایمنی، جایگاه های سوخت 
را به بمب خفته در شهر تبدیل کرده است و بسیاری 
از مکان های اقامتی نیز از وضعیت ایمنی مطلوبی 

برخوردار نیستند.

موسی میرزایی :۲۰۰ میلیون تومان تجهیزات به آتش نشانی بیرجند اختصاص یافت
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حری مدیرکل پدافندغیرعامل استان با تأکید بر 
لزوم بازگرداندن حقابه  تاالب شادگان و احیای 
رودخانه  کارون جهت حفظ محیط زیست استان 
از نابودی، بر بعضی مصوبات مهم جلسه مانند 
تشکیل فوری کمیته  عملیاتی تخصصی به دبیری 
سازمان محیط زیست استان با حضور ادارات و 
سازمان  های ذیربط، رهاسازی ماهیان بومی در 
حوزه آبی استان توسط اداره کل شیالت با اولویت 
تاالب شادگان، توقف ارسال بچه ماهی به دریاچه 

پشت سدها تأکید نمود.
 در جلسه کارگروه فرعی قرارگاه زیستی استان با 
موضوع ارائه  راهکارهای عملیاتی کنترل و مقابله 
با رشد و تکثیر ماهی تیالپیالی زیلی که روز 
چهارشنبه 8 دی در استانداری خوزستان به 
ریاست مدیرکل پدافند غیرعامل، و با حضور رئیس 
گروه آبزیان آب  های داخلی سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور، مدیران کل محیط زیست، 
شیالت و دامپزشکی استان و رئیس پژوهشگاه 
از  نمایندگانی  و  پروری جنوب کشور  آبزی 
دانشگاه  های شهید چمران اهواز، علوم پزشکی 
جندی شاپور اهواز و علوم و فنون دریایی خرمشهر 

برگزار شد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خوزستان با 
اشاره به مصوبه قرارگاه زیستی استان در خصوص 

مقابله با تکثیر ماهی تیالپیای زیلی درآب  های 
استان، به لزوم تشکیل این کارگروه و اهمیت این 
مسأله در حوزه اکوسیستم استان اشاره کرد. دکتر 
مرمضی رئیس پژوهشگاه آبزی پروری جنوب 
کشور با بیان سابقه صید این ماهی برای اولین بار 
در سال 1390 در تاالب شادگان، گفت این ماهی 
به میزان زیادی در تاالب شادگان تکثیر پیدا کرده 
است، وی افزود: نسبت امگا 6 به امگا 3 در این ماهی 
به نسبت سایر ماهی ها باالتر می باشد و لیکن با 
معیارهای سازمان جهانی بهداشت مغایرتی ندارد. 
مرمضی همچنین به ارائه  راهکارهای عملیاتی 

برای مقابله با تکثیر این گونه ماهی اشاره کرد.
»توسعه  لجام گسیخته  صنایع ملی در خوزستان 
تأثیرات زیانباری بر محیط زیست استان گذاشته 

است«
سازمان  داخلی  آب  های  آبزیان  گروه  رئیس 
حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به اینکه 
مشکل اصلی این گونه ماهی،  تهدیِد دیگر 
گونه  های بومی استان می باشد، اعالم کرد هر 
اقدامی در مورد پیشگیری در حوزه محیط زیست 

بهتر از جبران است.
الهیجان زاده رئیس سازمان حفاظت از محیط 
زیست نیز ضمن مهم برشمردن اقدامات انجام 
شده در حفاظت از محیط زیست در مقابل تأثیرات 

مخرب صنایع عظیم استان، به محدودیت امکانات 
این سازمان برای رویارویی با تمام این مشکالت 
اشاره کرده و خواستار تشکیل کمیته  استانی و عزم 
همگانی برای عملیاتی شدن راهکارهای موجود 
شد . خانم دکتردهقان معاون پژوهشگاه آبزی 
پروری جنوب نیز با اشاره به اینکه در حوزه  مسائل 
طبیعی نمی توان بر متغیر خاصی تأکید نمود و 
الزم است که مسائل مربوط به آن به صورت 
یکپارچه و در قالب یک اکوسیستم واحد نگریسته 
شود، به تأثیر تنزل سطح کیفی آب  های استان در 
اثر ورود پساب  های صنعتی به تاالب ها و رودخانه ها 
اشاره کرد و معضل پساب  های صنعتی را یکی از 
عوامل مهم در برهم زدن تعادل طبیعت استان و 

بروز مشکالت بعدی دانست.
محمد حری مدیرکل پدافندغیرعامل در خاتمه با 
تأکید بر لزوم بازگرداندن حقابه  تاالب شادگان و 
احیای رودخانه  کارون جهت حفظ محیط زیست 
استان از نابودی، بر بعضی مصوبات مهم جلسه 
مانند تشکیل فوری کمیته  عملیاتی تخصصی به 
دبیری سازمان محیط زیست استان با حضور 
ادارات و سازمان  های ذیربط، رهاسازی ماهیان 
بومی در حوزه آبی استان توسط اداره کل شیالت  
با اولویت تاالب شادگان، توقف ارسال بچه ماهی 

به دریاچه پشت سدها تأکید نمود.

 خوزستان

تأثیرات زیانبار توسعه صنایع ملی بر محیط زیست استان 
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مدیرکل پدافند غیرعامل خوزستان با بیان اینکه  
سنبل آبی  و ماهی  تیالپیا  به عنوان تهدیدات زیستی 
خوزستان شناسایی شده اند، نسبت به آلودگی تاالب 
هورالعظیم به گیاه مهاجم  سنبل آبی  هشدار داد. 
محمد حری با اشاره به تاسیس قرارگاه زیستی 
خوزستان از سال 92 اظهار کرد: هدف این قرارگاه 
است،  پدافندغیرعامل  زیرمجموعه  های  از  که 
شناسایی تهدیدات زیستی اعم از طبیعی و انسان 
ساخت )با عنوان بیوتروریسم( است. وی با اشاره به 
دستور استاندار خوزستان برای رصد کردن تهدیدات 
زیستی استان افزود: برای نخستین بار از زمان 
تاسیس، قرارگاه زیستی گونه ای گیاه مهاجم به نام  
سنبل آبی  و گونه ای ماهی مهاجم موسوم به  تیالپیا 
زیلی  را به عنوان تهدیدات زیستی خوزستان 
شناسایی کرده و مقابله با آنها در دستورکار پدافند 

غیرعامل خوزستان قرار گرفته است.
حری نسبت به خطر ظهور  سنبل آبی  در تاالب 
هورالعظیم هشدار داد و گفت: اخباری مبنی بر 
مشاهده این گیاه مهاجم در رودخانه  های دجله و 
فرات در عراق دریافت کردیم که با توجه به ارتباط آبی 
این رودخانه ها با هورالعظیم درگیر شدن این تاالب 
با سنبل آبی که به شیطان ارغوانی  معروف است، 
موجب نگرانی شده است. وی توضیح داد:  سنبل آبی  
یکی از 10 علف هرز خطرناک در دنیا شاخته شده 
که گل بسیار زیبایی دارد و تاالب  های خوزستان به 
ویژه هورالعظیم مستعد  رشد این گیاه هستند.  حری 
افزود:  سنبل آبی  امسال در تاالب  عینک  استان 
گیالن مشاهده شد که پنج هزار نفر بسیج شدند تا 
تاالب را از این گیاه مهاجم پاکسازی کنند که البته به 
دلیل خواص این گیاه نمی توان با اطمینان گفت در 
این تاالب ریشه کن شده است. وی اضافه کرد: این 
گیاه نخستین بار در آمریکا دیده شد و اکنون 100 
سال است که این کشور با آن درگیر است و از سال 
1990 سازمان پدافند غیرعامل آمریکا )دفاع 
غیرنظامی( معدوم کردن این گیاه را در دستور کار 
گذاشته ولی هنوز نتوانسته آن را ریشه کن کند.

مدیرکل پدافند غیرعامل خوزستان با بیان اینکه 
سنبل آبی در شرایط اقلیمی خوزستان قابلیت رشد 
را دارد افزود: تاالب عینک تنها 300 هکتار مساحت 
دارد که مقابله با این گیاه در آن به مراتب آسان تر از 
خوزستان است و در صورتی که تاالب  های وسیع 
خوزستان با این گیاه درگیر شوند بسیار فاجعه بار 

خواهد بود زیرا تمام اقتصاد تاالب  های استان و 
معیشت مردم بومی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به 
گفته وی، سنبل آبی قدرت تبخیر باالیی نیز دارد و 
آب زیادی مصرف می  کند به این معنی که در صورت 
پدیدار شدن در تاالب  های خوزستان تمام آنها را 
خشک می  کند. حری با بیان اینکه برای جلوگیری 
از ورود این گونه به تاالب  های خوزستان نمی توان 
کاری کرد، گفت: تنها راه این است که به محض 
مشاهده این گیاه بتوانیم جلوی گسترش آن را در 
تاالب بگیریم به همین دلیل هشدارهای خود را به 
مسئوالن مربوطه داده ایم  و این مساله در دستورکار 
قرارگاه زیستی خوزستان قرار گرفته است. وی افزود: 
مقرر شده که محیط زیست خوزستان تاالب را رصد 
کند و در صورت مشاهده اطالع دهند همچنین قرار 
است که با محیط زیست عراق وارد مذاکره شود که 
در صورت دیدن آن در تاالب به ما هم اطالع رسانی  
کنند. حری، با تاکید بر آموزش و آگاه سازی مردم 
محلی و فعاالن محیط زیست نسبت به تهدید این 
گونه گیاهی اظهار کرد: دلیل اصلی رشد ناگهانی این 
گیاه در آمریکا این بوده که مردم آن را به عنوان گل 
زینتی وارد خانه ها و گلخانه  های خود کردند بنابراین 
مردم در زمینه مقابله با رشد این گیاه بسیار نقش 
اساسی دارند. وی افزود: مردم باید مطلع شوند که در 
صورت مشاهده این گل آن را جابجا نکنند تا موجب 
گسترده شدن آن نشوند. سنبل آبی، طبق گزارش 
 )IUCN( اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت
یکی از 10 علف هرز مهاجم دنیا و طبق گزارش برنامه 
محیط زیست ملل متحد، مهمترین گیاه مهاجم 
آبزی دنیا است. سنبل آبی  بومی مناطق گرمسیری 
آمریکای جنوبی و آمازون است و خارج از محدوده 

بومی خود به عنوان گونه ای مهاجم شناخته می شود. 
این گیاه آزادانه در آب شناور است و رشد بسیار 
سریعی دارد و هر گیاه هزاران دانه در سال تولید 
می  کند که دوام برخی دانه ها تا 28 سال هم می رسد. 
همین موضوع باعث می شود در برخی مناطق 
جمعیت این گیاه در دو هفته تقریبا دو برابر شود. به 
دلیل رشد سریع، تعداد دانه  های زیاد و زیبایی ظاهری 
گل  های این گیاه، بتازگی سنبل آبی به عنوان یکی از 
مهم ترین چالش  های تاالبی در کشور به ویژه در 
تاالب هایی همچون انزلی و عینک رشت استان 
گیالن شناخته شده است. یکی از دالیل گسترش 
این گیاه، خرید و فروش آن به عنوان گل زینتی در 
ایران به ویژه در شهرهای رشت، انزلی، لنگرود، 

قزوین، زنجان، گرگان و تهران بوده است.
هجوم  تیالپیا  به آب  های خوزستان

مدیرکل پدافندغیرعامل خوزستان همچنین با اشاره 
به مشاهده گونه ماهی مهاجم  تیالپیا  در خوزستان 
از سال 90 اظهار کرد: اکنون سه نوع از این ماهی 
مهاجم در آب  های خوزستان مشاهده شده اما به گفته 
کارشناسان  تیالپیا زیلی  نسبت به دو گونه دیگر 
مضرتر است. وی افزود: بر همین اساس مقابله با این 
گونه نیز در دستورکار قرارگاه زیستی خوزستان قرار 
گرفته که کمیته ای متشکل از محیط زیست، 
شیالت، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، 
دانشگاه علوم پزشکی و پژوهشکده آبزی پروری 
مکلف شدند راهکار مقابله با این گونه را در مدت دو 
هفته آینده به قرارگاه زیستی ارائه کنند. بر اساس این 
گزارش، تیالپیا یکی از 100 گونه مهاجم شناخته 
شده در جهان است که نوع  تیالپیا زیلی  در سال 90 
برای نخستین بار در خوزستان و در رودخانه کارون 
مشاهده شد. اما مطالعات جدید نشان می دهد دو 
گونه دیگر به نام  های  اوره ئوس  و  نیل  نیز رودخانه 
کارون پیدا شده اند. هم اکنون همه منابع آبی 
خوزستان به جز رودخانه زهره به تیالپیا زیلی آلوده 
شده اند. در تاالب شادگان ماهی تیالپیا حدود 50 
درصد صید صیادان را به خود اختصاص داده که نشان 
می دهد تیالپیا گونه غالب شده است. جثه کوچک، 
همه چیزخوار بودن، سرعت رشد بسیار زیاد، مقاومت 
بسیار نسبت به شرایط محیطی و کنترل دشوار از 
ویژگی  های این گونه است. مهم تر از همه اینکه رقیب 
قدرتمند غذایی برای گونه  های بومی و محلی به شمار 

می رود و عرصه را بر آنها تنگ می  کند. 

سنبل آبی و تیالپیا به عنوان تهدیدات زیستی خوزستان
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اسداهلل درویش امیری در جلسه شورای پدافند 
غیرعامل استان، پدافند غیرعامل را تامین کننده 
امنیت استان، کشور و جامعه قلمداد و خاطرنشان 
کرد: باید توجه به پدافند غیرعامل را به طور عملی 
در سرلوحه کارمان قرار دهیم و همه برنامه ریزی ها 
و تصمیم هایی که می گیریم با نگاه به پدافند 
غیرعامل باشد و رعایت الزامات آن به عنوان یک 
پیوست، ضمیمه همه تصمیمات و اقدامات قرار 

گیرد. 
وی افزود: آن گونه که مقام معظم رهبری تاکید 
فرمودند پدافند غیرعامل به عنوان یک اصل برای 
همیشه و نه برای یک مقطع خاص، به صورت یک 

ضرورت و نیاز باید سرلوحه کارمان قرارگیرد؛ 
بنابراین تاکید می کنم جلسات شورا بر اساس 
دستورالعمل های موجود به صورت منظم و دقیق 
و با دستور کار مشخص برگزار شود. این مسوول، 
تقویت کمیته مردمی را ضروری دانست و افزود: 
ستاد پدافند غیرعامل کشور باید به منظور تعمیق 
و نهادینه کردن اهداف پدافند غیرعامل، کمیته 
مردمی را تقویت کند تا با آگاه سازی مردم از طریق 
رسانه های جمعی و صدا و سیما، فرهنگ سازی 

مناسبی در این حوزه انجام پذیرد.
مقام عالی دولت در استان با تقدیر از زحمات انجام 
اهتمام  بر  استان  اجرایی  شده دستگاه های 

کارگروه های تخصصی و دستگا ه های اجرایی در 
شناسایی تهدیدات استان در مقوله های مختلف 
و تبیین وضع موجود و شناخت دقیق متناسب با 
تهدیدات و آسیب پذیری ها و تدوین راهکارهای 
الزم جهت اجرایی و عملیاتی کردن آن تاکید کرد.
استاندار زنجان در ادامه گفت: جمهوری اسالمی 
ایران به دلیل استقالل طلبی و کمک به مظلومان 
عالم با منافع برخی کشورهای استعمارگر دنیا در 
تعارض است و به همین منظور دستگاه های 
باید مصوبات شورای پدافند  اجرایی استان 
غیرعامل را به خصوص در فضای سایبری به دقت 

مورد توجه قرار دهند.

 استاندار زنجان: رعایت الزامات پدافند غیرعامل
 پیوست همه تصمیم گیری ها باشد

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان گفت: در زمان 
حاضر عالوه بر امنیت فیزیکی، موضوع امن سازی 

به سمت فضای مجازی و سایبر در حرکت است.
 اصغر تاج الدین در جلسه معرفی مرکز تخصصی 
پاسخگویی به حوادث غیرمترقبه رایانه ای استان 
زنجان  »آپا«  برای مدیران اجرایی، به ضرورت 
جدی گرفتن امنیت سایبری در سازمان  های 
مختلف دولتی و غیر دولتی اشاره کرد و افزود: حجم 
بیشتری از مساله امنیت، مدیریتی است و بخش 

تکنیکی و فنی در مرحله بعد از آن قرار دارد.
وی با بیان اینکه نباید به امنیت به مثابه یک کاال 
نگریست، اظهار کرد: امنیت یک فرآیند است که 
باید با کارهای زیربنایی و راهبردی به تامین، حفظ 

و تقویت آن به طور مداوم توجه شود.
تاج الدین به خسارت  های وارد شده در اثر حمالت 
سایبری به افراد و سازمان ها اشاره کرد و افزود: شمار 
قربانیان حمالت سایبری در سراسر دنیا روزانه یک 
میلیون نفر و بر اساس گزارش  های منتشر شده از 
سوی مراجع معتبر، میزان هزینه  های ناشی از 
حمالت سایبری در جهان طی یک سال گذشته 

بالغ بر 388 میلیارد دالر بوده است.

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان با بیان اینکه در 
زمان حاضر، میزان جرایم سایبری نسبت به جرایم 
غیر سایبری سه برابر افزایش پیدا کرده است، 
گفت: تا پایان سال 2012، میزان کاربران رایانه و 
اینترنت در کشور حدود 30 میلیون نفر گزارش 
شده است که 1,5 درصد کل کاربران در دنیا را 

شامل می شود.
تاج الدین با بیان اینکه نسبت حمالت سایبری در 
ایران 2 برابر متوسط جهانی است، اظهار کرد: 
تخمین هزینه حمالت سایبری تا پایان سال 

2012 در ایران 9,5 میلیارد دالر برآورد شده است.
مرکز تخصصی پاسخگویی به حوادث غیرمترقبه 
رایانه ای استان زنجان  آپا  به  منظور ارتقای دانش 
فنی استان و توسعه دانش مدیریت حوادث امنیتی، 
تحت نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و 
مرکز ماهر، کار خود را از تابستان سال جاری جهت 
فرهنگ سازی، ترویج و تربیت نیروی انسانی 
متخصص در حوزه پاسخ به حوادث رایانه ای استان 
آغاز کرده و انتقال دانش و فناوری این حوزه در 

سطح استان را هدف خود قرار داده است.

 زنجان

تامین امنیت از حوزه فیزیکی به فضای مجازی و سایبری در حرکت است
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مدیر کل پدافند غیرعامل استان سمنان از تاسیسات 
نیروگاه شهید بسطامی شاهرود بازدید نمود و در 
جلسه ای که با حضور مدیرعامل شرکت تولید برق 
استان و همکاران و مدیران نیروگاه برگزار شد، به 
بررسی مشکالت پیش روی نیروگاه و مسائل و موارد 

مختلف پدافند غیرعامل در این مرکز پرداخت.
در این جلسه مدیر کل پدافند غیرعامل استان، با 
اشاره به حفظ انرژی  های کشور گفت: تهدید و 
فرصت حوزه انرژی را باید مد نظر قرار داد و تخریب 
زیر ساختها و نیرو گاهها از اهداف و مقاصد دشمن 
است و حفظ سرمایه  های ملی را از اهداف پدافند 

غیرعامل ذکر کرد که باید به هر نحوی از آن حراست 
نمود. همچنین وی خواستار رعایت مالحظات و 
ملزومات پدافند غیرعامل در حفظ و حراست از مراکز 
و نیروگاههای تامین برق شد. در ادامه کارخایی با 
اشاره به تامین و تهیه مولد انرژی در دستگاهای 
اجرایی خواستار کمک نیروگاه شاهرود در این زمینه 
شدند و افزودند انتقال تجربیات و آموزش از اهداف 
پدافند غیرعامل  است که نیاز است دوره  های 
آموزشی و رزمایش هایی در امر حفظ نیروگاه در این 

مرکز برگزار گردد.
مدیرکل پدافند غیرعامل مقابله با تهدیدات مستمر 

دشمن را با اقدامات پدافندی مستمر، در راستای 
کاهش آسیب پذیری مهم دانست و خدمات رسانی 
و ایجاد فضای آرام و اعتماد بخش جهت امنیت مردم 
را از رسالت و مفاهیم و معانی پدافند غیرعامل 
برشمرد. در ادامه جلسه مهندس مهتدب مدیرعامل 
تولید برق سمنان گزارشی از وضعیت تولید برق و 
اقدامات و مالحضات پدافند غیرعامل را در نیروگاه 
برق شهید بسطامی را عنوان کرد و در ادامه اعضای 
جلسه به بحث و تبادل نظر درخصوص نحوه اجرای  
مناسب مالحظات پدافند غیرعامل در نیروگاه 

شهید بسطامی شاهرود پرداختند. 

بازدید مدیر کل پدافند غیرعامل استان از نیروگاه شهید بسطامی شاهرود

فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه 
پدافند غیرعامل نقش سازنده در کاهش آسیب 
پذیری جامعه ایفا می  کند،گفت:این اهمیت باعث 
شده تا رشته پدافند غیرعامل در دانشگاه استان 

تدریس شود.
سردار روح االمین قاسمی، فرمانده نیروی انتظامی 
استان سمنان در جلسه هم اندیشی و بررسی مسائل 
مرتبط با پدافند غیر عامل به میزبانی استانداری 
سمنان تصریح کرد: نیروی انتظامی استان به منظور 
آشنایی با پدافند غیرعامل در دانشگاه علمی کاربردی 
به عنوان یک شاخه مجزا تدریس می شود چراکه 
معتقدیم ضرورت وجود پدافند غیرعامل باید در 
جامعه ترویج پیدا کرده و مورد توجه واقع شود تا 
بتوان در برابر دشمن، به شکل قوی و مستحکم 
ایستاد. وی افزود: دانشگاه ها از جمله مهمترین 
مراکزی هستند که بی شک نقش بسزایی در پیروزی 
و پیشبرد انقالب اسالمی دارند و باید برای تحقق 
امنیت به معنای واقعی تمام اقشار جامعه به ویژه 
جامعه علمی و دانشگاهی را با خود همراه کنیم و 
زمانی که توانستیم نسل جدید را در این مسیر همراه 
کنیم می توانیم به داشتن پایه  های جامعه ای هوشیار 

در برابر دشمن امیدوار باشیم.
امنیت موهبتی الهی است

فرمانده ناجای استان سمنان با بیان اینکه امنیت 

موهبت الهی و نیاز فطری انسان محسوب می شود، 
ابراز داشت: اگر امروز با وجود جنگ هایی که در 
کشورهای همسایه وجود دارد در امنیت و آرامش 
زندگی می کنیم مدیون تالش ها و ایثارگری نیروی 
انتظامی در برقراری نظم و امنیت در جامعه است 
که این نهاد همواره در راستای انجام این خدمت 
ساعی است. قاسمی افزود: دشمن در پشت خاکریز 
همواره درصدد ضربه زدن به اسالم و نطام مقدس 
جمهوری اسالمی است و این نشان می دهد که 
استکبار و کشورهای غربی بارها از طریق مختلف 
ایران را مورد تهدید قرار داده اند و این مهم می طلبد 
تا با هوشیاری و درایت و پیروی از مقام معظم 

رهبری اجازه نفوذ بیگانگان را در کشورندهیم که 
در این راستا پدافند غیرعامل و نیروی انتظامی 

هوشیار است.
 وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل در پیشگیری و 
خنثی سازی و کاهش آسیب پذیری جامعه در مقابل 
اقدامات دشمن همواره کوشا است، ابراز داشت: 
جنگ امروز جنگ فرهنگی است که دشمن با 
شناخت آن می کوشد تا از طریق فضای مجازی به 
اعتقادات، ایمان و باورهای مردم خدشه وارد کند و 
بسزایی  اهمیت  از  سایبری  شناخت حمالت 
برخوردار است که باید به نسل جدید هشدار  های 

الزم را در این مورد آگاهی بخشی کرد.

 سمنان

رشته پدافند غیرعامل در دانشگاه استان سمنان تدریس می شود
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افشار،  مدیرکل و دبیرشورای پدافند غیرعامل 
استان قزوین گفت:زیر ساخت  های ارتباطی و 
امنیتی اداره کل امور مالیاتی و شرکت آب و 
کارگروه  توسط  استان  روستایی  فاضالب 

تخصصی پدافند سایبری بررسی گردید.
با توجه به نتایج مانور پشتیبان گیری و امنیت 
اطالعات هفته پدافند غیرعامل و وضعیت 
مطلوب و قابل قبول بودن زیر ساخت  های 
ارتباطی، کارگروه تخصصی پدافند غیرعامل 
اداره کل امور مالیاتی و شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان را جهت بازدید وبررسی انتخاب 

نمود. رصد حفره های امنیتي، بررسي الگ های 
دسترسي های شبکه و اعمال محدودیتهاي 
الزم، خرید تجهیزات مناسب،ایجاد دیتا سنتر 
مرکزي و باالبردن امنیت مرکز سرورها از جمله 
مهمترین اقدامات اداره کل مالیاتی در حوزه 
امنیت سیستم و توجه به الزاما ت پدافند 
غیرعامل می باشد با این وجود، پیگیری مستمر 
جهت رصد و پایش تهدیدات سایبری باید در 
دستور کار قرارگیرد.  در خصوص اقدامات و 
عملکرد کارگروه تخصصی سایبری می توان 
خاطر نشان کرد که این کارگروه توانسته است 

با جمع آوری اطالعات از طریق دستگاه  های 
اجرایی و نصب سرورهای هانی پات جهت 
مانیتورینگ حمالت اینترنتی، در توسعه و 
بهبود امنیت ارتباطات زیرساختی نقش مهمی 

را ایفا کند.
نیاز مدیران اجرایی  به  با توجه  همچنین 
دستگاه ها، مباحث فنی مربوط به اعطای 
دسترسی  های الزم به سامانه مدیریت سرورهای 
هانی پات جهت مانیتورینگ آسیب پذیری ها و 
ارائه گزارش از حمالت انجام شده به دستگاه  های 

مربوطه، پیگیری می گردد.

 بررسی زیر ساخت  های ارتباطی و امنیتی 
توسط کارگروه تخصصی پدافند سایبری

فریدون همتی رئیس شورای پدافند استان قزوین،  
در نشست شورای پدافند غیرعامل استان، گفت: 
پدافند غیرعامل و مدیریت بحران دو مقوله مهم و 
حساسی هستند که همه دستگاه ها باید نسبت به 
آن توجه الزم را داشته باشند. اینکه برای مدتی 
حادثه و اتفاقی در حوزه  های یاد شده رخ ندهد، نباید 
خیال ما را آسود و موجب شود تا نسبت به آمادگی 

برای مقابله و پیشگیری غفلت کنیم.
همتی خطاب به مدیران عضو شورای پدافند 
غیرعامل استان، گفت: باید همیشه آمادگی الزم 
برای مقابله، کنترل و مدیریت حوادث طبیعی و 

غیرطبیعی با کم ترین هزینه را داشته باشیم.
استاندار قزوین با اشاره به شیوع آنفوالنزای فوق حاد 
پرندگان در کشور، یادآور شد: خوشبختانه این 
موضوع با مدیریت خوب، مناسب و شبانه روزی 
دامپزشکی استان مدیریت شد چرا که با فراگیر 
شدن این بیماری، عواقب بد و جبران ناپذیری را 

می توانست برای ما به همراه داشته باشد.
همتی در ادامه اضافه کرد: نباید مسائل مرتبط با 
پدافند غیرعامل را ساده تلقی کرد زیرا در این 
صورت، هنگام بروز حادثه و مشکل از آمادگی الزم 

برای کنترل و مدیریت آن برخوردار نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه معتقدیم حوزه مدیریت بحران و 

پدافند غیرعامل  از اشتراک  های زیادی برخوردارند، 
افزود: با وجودی که دو مجموعه یاد شده با توجه به 
ساختارهای تعریف شده جدا و به طور مستقل به 
فعالیت می پردازند اما باید از برنامه  های یکدیگر 
مطلع بوده و در اجرای کارها و وظائف از انسجام و 

هماهنگی الزم برخوردار باشند.
استاندار قزوین در ادامه از شرکت نفت استان 
خواست تا سوخت مورد نیاز واحدهای تولیدی و 
مناطقی که به دلیل برودت هوا امکان قطع و افت 
فشار گاز در آنها وجود دارد را تامین و آماده سازی 

کند.

باید  دستگاه ها  مدیران  اینکه  بیان  با  همتی 
زیرمجموعه خود را توجیه و آموزش  های مستمر و 
نظارت بر فعالیت کارکنان را مورد توجه جدی قرار 
دهند، اضافه کرد: بی توجهی به چنین موضوع هایی 
می تواند هزینه و خسارت  های مادی، معنوی و 

اجتماعی قابل توجهی را به دنبال داشته باشد.
استاندار قزوین خطاب به مدیران حاضر در این 
نشست گفت: مدیریت را نباید تنها به پشت میز 
نشینی و امضای نامه ها محدود کرد بلکه باید به طور 
عملیاتی وارد حوزه  های کاری شد و به شکل جهادی 

به فعالیت پرداخت.

 قزوین

بی توجهی به حوزه پدافند غیرعامل خسارت  های فراوانی به دنبال دارد
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رزمایش پدافند غیرعامل استان قم با موضوع 
بیوتروریسم، با حضور استاندار قم برگزار شد.

سید مهدی صادقی استاندار قم در حاشیه 
رزمایش پدافند غیرعامل استان قم که با 
موضوع بیوتروریسم در مقر فرماندهی ناجای 
قم برگزار شد از مشارکت نیروی انتظامی و 
دستگاه های امدادی در این رزمایش قدردانی 

کرد.
استاندار قم با بیان اینکه با پیشرفت علم نوع 
کرد:  اظهار  می  کند  تغییر  نیز  تهدیدات 
بیوتروریسم از جمله مواردی است که در شرایط 
حاضر توسط دشمنان برای ضربه زدن به نظام 
اسالمی استفاده می شود و در این زمینه باید 

آمادگی الزم را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه مهمترین راه پیشگیری و مقابله 
با بیوتروریسم آموزش است، افزود: این رزمایش 
نمایانگر حمایت استان از چنین فعالیت هایی 
است و تمهیدات الزم برای مقابله با چنین 

تهدیداتی را فراهم می  کند.

سردار مجتبایی فرمانده نیروی انتظامی استان 
نیز با بیان اینکه بیوتروریسم یکی از جنگ های 
مهم جاری در دنیا است اظهار کرد: این تهدید 
خطرناک تر از بسیاری از شیوه  های متعارف و 

برای دشمنان کم هزینه تر است.

وی با اشاره به اینکه در بیوتروریسم تهدید 
انسانی، حیوانی و گیاهی مطرح است افزود: این 
رزمایش یک واکنش هدفمند به تهدیدهای 
احتمالی در زمینه آلودگی آب، غذا و محیط 

خواهد بود.

رزمایش پدافند غیرعامل استان قم با موضوع بیوتروریسم برگزار شد

مدیرکل پدافند غیرعامل قم گفت: در دام شهر قم 
از 28 استان دام وارد می شود و این در حالی است 
که 80 درصد دام های واردشده به استان شناسنامه دار 
نیستند و احتمال خطر در استان زیاد است. مهدی 
متقیان در جلسه قرارگاه پدافندزیستی استان با 
محوریت رزمایش پدافند زیستی که در تاالر 
معصومیه فرمانداری قم برگزار شد، با اشاره به جایگاه 
ویژه استان قم به لحاظ زیستی اظهار داشت: استان 
قم براساس آمار و اطالعات یکی از گروه های هدف 

عمده دشمنان است. 
وی با تأکید براینکه اگر در حوزه تهدیدات نوین 
آموزش ندیده باشیم با مشکل مواجه می شویم، 
گفت: در حوزه تهدیدات زیستی قرارگاه زیستی 
کشور شکل گرفته و در ذیل آن پدافند غیرعامل 
زیستی در کشور تشکیل شده است و تهدیدات ۷ 
گانه زیستی رصد، احصاء و نقات ضعف و قوت آن 
بررسی می شود. مدیرکل پدافند غیرعامل قم با اشاره 

به شکل گیری قرارگاه زیستی استان قم گفت: ذیل 
این قرارگاه 8 کارگروه تشکیل شده است، کارگروه 
رصد و پایش و هشدار سریع، کارگروه آشکارسازی 
و تشخیص به ریاست دانشگاه علوم پزشکی، کارگروه 
مدیریت افکار عمومی و اطالع رسانی به ریاست 

صداوسیمای قم، کارگروه پیشگیری و بهداشت به 
ریاست دانشگاه علوم پزشکی، کارگروه قرنطینه، 
کارگروه  آلودگی،  رفع  کارگروه  محدودسازی، 
بازتوانی و بازسازی به ریاست معاونت مهندسی سپاه 
علی بن ابیطالب کارگروه هایی هستند که در حوزه 

زیستی در سطح استان شکل گرفته اند.
متقیان از برگزاری رزمایش در حوزه دام در استان 
قم خبر داد و گفت: در دام شهر قم از 28 استان دام 
به استان  وارد و 80 درصد دام های واردشده 
شناسنامه دار نیستند و احتمال خطر در استان زیاد 
است. وی با اشاره به آسیب های حوزه آب و 
محیط زیست گفت: رزمایشی در استان مقرر شده 
که در حوزه قرارگاه زیستی برگزار شود امید است 
استان قم استانی پیشرو در حوزه مقابله با تهدیدات 
زیستی باشد. باید پدافند غیرعامل را در حوزه زیستی 
و تمامی عرصه های زندگی به کار بست و در نظر 

بگیریم.

 قم

۸۰ درصد دام های واردشده به استان قم فاقد شناسنامه هستند



اخبار

دی ماه 1395

  ماهنامــه   صیانــت پایــدار        زمســتان   1395   پیــش شمــــاره ســوم

58

چهارمین جلسه پدافند غیرعامل کرمانشاه  با حضور 
معاونان سیاسی اجتماعی و عمرانی فرماندار و 
نمایندگانی دستگاه های اجرایی در سالن جلسات 

فرمانداری کرمانشاه برگزار شد.
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری کرمانشاه در این 
جلسه، اظهار داشت: نگهداری و حفظ آن چه که 
داشته های ما است تا به امروز و طی زمان از آن 
و  می شود  پدافند  کار  شامل  کنیم  استفاده 
بارندگی،  زمان  در  دیگری  زیرمجموعه های 

آب گرفتگی و سایر اتفاقات را شامل می شود. 
سیروس خانی تاکید کرد: برای پرهیز از خسارات 
همه باید خودمان را مسؤول بدانیم که متاسفانه در 
آب گرفتگی معابر سال گذشته خیابان شهیدان 
اشک تلخ واقع در شهر کرمانشاه در مقابل عصبانیت 

مردم آسیب دیده از سیل سال گذشته، تاکنون 
کاری برایشان نتوانستیم انجام بدهیم و حرفی برای 

گفتن نداشتیم.
این مسؤول با تصریح بر اینکه رسالت هر دستگاهی 
پیشگیری از مشکالت مربوطه است، اعالم کرد: 
خبازی ها دستگاه مولد برق ندارند که برای خرید آن 

نیاز به تسهیالت دارند.
نماینده اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه نیز در 
این جلسه، گفت: بیماری آنفلوانزا که امسال شیوع 
پیدا کرده بسیار واگیر و بین انسان، پرندگان و 
حیوانات مشترک است، البته در اثر پختن مواد 
غذایی حرارت بیماری از بین می رود و البته افراد 
نباید در تماس مستقیم با پرنده آلوده بوده و گوشت 

طیور را باید کامال به مدت 20 دقیقه بپزند.

تورج کرمی افزود: تاکنون سه کانون بیماری طیور 
در شهرستان کرمانشاه شناسایی شده است و 
شهروندان باید از مرغ بسته بندی شده استفاده کرده 
و در هنگام تکه کردن دست کش بپوشند و در 
صورت مشاهده پرندگان خانگی مشکوک به 
بیماری با سامانه پیامکی 100010001512 

تماس بگیرند.
علی قبادی، معاون عمرانی فرماندار کرمانشاه نیز در 
چهارمین جلسه پدافند غیرعامل کرمانشاه، گفت: 
خساراتی که بر اثر اتفاقات به مردم می رسد 
جبران ناپذیر است، به عنوان مثال آب گرفتگی سال 
گذشته تاکنون بدون اقدام خاص به همان شکل 
باقی  مانده است که در واقع رویکرد ما باید پیشگیری 

از حوادث باشد.

لزوم پیشگیری از حوادث تا مراقبت شهروندان در مواجهه با آنفلوانزای پرندگان

دومین همایش تخصصي IT تحت عنوان همایش 
فضاي سایبر؛ فرصت ها و تهدیدها" در استان 
کرمانشاه با محوریت اداره کل ارتباطات و فناوري 
اطالعات و اداره کل پدافندغیرعامل و با دعوت از 
مدیران حراست ؛ کارشناسان IT حراست ها و 
مدیران فنآوري اطالعات و ارتباطات سازمان ها و 
دستگاه های اجرایي استان در سالن آموزش و 

پژوهش سازمان برنامه و بودجه برگزار گردید.
 بهنیا مدیرکل ارتباطات و فناوري اطالعات استان 
از ابتداي این همایش پیرامون اهمیت پرداختن 
به فضاي مجازي با توجه به رشد فزاینده کاربران 
و افزایش میزان نفوذ آن در میان آحاد جامعه و نیز 
افزایش سرعت توسعه فنآوري های ارتباطي 
مبتني بر انگیزه بخشي روز افزون ناشي از ایجاد 
جذابیت ها با استفاده از گسترش کمي و کیفي 
اپلیکیشن ها متناسب با سطح نیازمندي های افراد 
و مؤسسات مختلف به نرم افزارهاي متنوع و 
روزآمد در این عرصه مطالبي عنوان و تأکید نمود 
که بایستي در فضاي مجازي و حجم فعالیت های 
آن البته مبتني بر دانش روز به امر مهم دقت 
؛سرعت و امنیت توجه ویژه و نوآورانه اي داشته 
باشیم . در ادامه مدرس مدعو همایش، بیان 

داشت، طي سنوات اخیر زیرساخت های کشور ما 
با افزایش حجم حمالت سایبري بیشتري مواجه 
بوده که به حول و قوه الهي وبنا برهوشیاري و 
آمادگي فوق العاده عوامل مؤثر و با اقتدار و توان 
باالي نیروهاي متخصص و متعهد؛ تالشهاي 
دشمن ناکام مانده ولیکن نکته مهم در تقویت 
ظرفیت دفاعي ما در عرصه فضاي سایبري تأکید 
بر مدیریت مقتدرانه و هوشمندانه فضاي سایبر 
است ؛ که مستلزم بسط و گسترش ظرفیت 
آموزش و برگزاري نشست های توجیهي با هدف 
آشنایي هرچه بیشتر عزیزان کاربر در سیستم های 

دولتي و بخش خصوصي و اطالع رساني گسترده 
و ایجاد مصونیت از درون با بهره گیري از اصول 
پیشگیرانه و رعایت الزامات دفاع سایبري و ایجاد 
یک پنجره واحد درون سیستمي است. این 
مدرس دانشگاه در خاتمه با نگرش به گسترش 
لحظه به لحظه توسعه تکنولوژي به مخاطرات 
ناشي از افزایش تهدیدات و اشکال نوین و به روز و 
توأمان با آن اشاره و بر ضرورت تدوین راهکارهاي 
علمي و راهبردي منسجم و متناسب از سوي 
دست اندرکاران و متولیان این حوزه در سطح 

کالن تأکید نمود. 

 کرمانشاه

همايش فضای سايبری؛ فرصت ها و تهديدها 



اخبار

59 دی ماه 1395

JANUARY 2017  VOL 01  NO 03

مدیرکل راه و شهرسازی گیالن با بیان اینکه 
پدافند غیر عامل باید به یک فرهنگ عمومی 
تبدیل شود، جنگ نرم در حوزه  های فرهنگی و 

سایبری را جنگ امروز خواند .
 جلسه کارگروه تخصصی پدافند غیرعامل راه و 
شهرسازی استان گیالن با حضور  علی خاوری 
مدیرکل و رئیس کارگروه تخصصی پدافند 
غیرعامل راه و شهرسازی، مدیرکل پدافند غیر 
عامل استانداری، رئیس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان و نمایندگان سایر دستگاه  های 
اجرایی عضو کارگروه  در سالن  جلسات سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان گیالن برگزار 

شد. علی خاوری مدیرکل و رئیس کارگروه 
تخصصی پدافند غیرعامل راه و شهرسازی 
استان گیالن با تسلیت ایام رحلت جانسوز یار 
دیرین امام و انقالب و رهبری، و رئیس فقید 
مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی خاطرنشان کرد: با توجه به اختالفات 
شدید فرهنگی و سیاسی که همواره با دنیای 
غرب داشته ایم ، اکنون این جنگ بین ما شکل 
دیگری به خود گرفته است که باید بر آن واقف 
و آگاه باشیم. وی در ادامه افزود : پدافند غیر 
عامل باید تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود و 
ما با گسترش این نوع اقدامات بتوانیم فرهنگ 

پدافند غیر عامل را در  جامعه نهادینه کنیم و 
بیشتر به آن بپردازیم و با رسیدن به  اهداف آن 
که از تاکیدات مقام معظم رهبری است، آنرا به 

نتیجه برسانیم.
خاوری جنگ نرم در حوزه  های فرهنگی و 
سایبری را جنگ امروز خواند و گفت: جنگ نرم 
اکنون در حوزه  های فرهنگی و سایبری جریان 
دارد و سال هاست کشور ما را درگیر خود کرده 
است. با توجه به اینکه فضای مجازی اکنون مرزها 
را درنوردیده، چنانچه هوشیار و مراقب نباشیم 
حوزه  در  را  ناپذیری  برگشت  آسیب  های 

اجتماعی و فرهنگی شاهد خواهیم بود.

پدافند غیر عامل باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود

دکتر احمد رضی، رئیس دانشگاه گیالن گفت:در 
راستای اجرای طرح جامع پدافند غیرعامل،ربات 
شناور مقابله با آزوال توسط دانشجویان دانشگاه 

گیالن ساخته شده است.
 رئیس کمیته علمی اولین همایش ملی پدافند 
غیرعامل در حوزه دریای خزر در این همایش که 
در دانشگاه گیالن برگزار شد، اظهار کرد: امروزه 
تهدیدات دشمن در عرصه هایی است که عموم 
مردم فکر نمی کنند که ممکن است در آن میادین 

هم مورد حمله قرار بگیریم.
وی افزود:عمده این تهدیدات در حوزه دریای خزر 
شامل زیست محیطی، آلودگی آب، گیاه مهاجم 
سنبل آبی، ارتباطات الکترونیکی و... است که 
مردم بصورت روزمره با آن سرو کار دارند، این 
تهدیدات با استفاده از تازه ترین یافته  های 
پژوهشی انجام می گیرد که مراکز آموزش عالی و 
پژوهشی وظیفه دارند نسبت به این تهدیدات 
پیش بینی، پیشگیری و چاره اندیشی داشته 

باشند.
رضی گفت:این همایش فرصتی است که محققان 
در کنار مدیران به گفتمان سازی و ترویج پدافند 

غیرعامل بپردازند.
رئیس دانشگاه گیالن تصریح کرد:طرح جامع 
پدافند غیرعامل در دانشکده فنی گیالن در حال 
اجراست و در همین راستا ربات شناور مقابله با 
آزوال توسط دانشجویان این دانشگاه ساخته شده 
است؛ همچنین در حال ساخت آزمایشگاه 

زیستی در دانشگاه گیالن هستیم.
البته فعالیت  های خدماتی دانشگاه گیالن محدود 
به اینها نمی شود و با وزارت کشور هم در راستای 

اخذ رشته مدیریت سیاسی تفاهم نامه ای داریم 
و تاکنون دو کتاب در این زمینه در دست چاپ 

داریم.
رضی با بیان اینکه دانشگاه گیالن جزء 10 
دانشگاه برتر کشور است،ادامه داد:دانشگاه گیالن 
58 عضو هیات علمی، 251 رشته در مقطع ارشد، 
138 رشته در مقطع دکتری دارد و از 1۷ هزار 
دانشجو دانشگاه گیالن، ۷ هزار نفر آنان در مقطع 

تحصیالت تکمیلی درس می خوانند.
وی اضافه کرد:در سال  های اخیر ارتباطات بین 
المللی در دانشگاه گیالن تقویت شده و بعبارتی 
این دانشگاه حلق ارتباطی بین متخصصان 

دانشگاه  های مختلف شده است. 
رئیس کمیته علمی اولین همایش ملی پدافند 
غیرعامل در حوزه دریای خزر گفت:فراخوان این 
همایش از اردیبهشت ماه اعالم شد و 130 مقاله 
به دبیرخانه این همایش ارسال شد و 50 داور در 
سراسر کشور مقاالت را مطالعه کردند و سرانجام 
۷0 مقاله پذیرفته شد که 23 مقاله طی امروز و 
فردا ارائه می شود و 4۷ مقاله در قالب پوستر عرضه 

می شود

 گیالن

ساخت ربات شناور مقابله با آزوال توسط دانشجویان گیالن
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 جلسه شوراي پدافندغیرعامل استان لرستان با 
حضور معاون سیاسي،معاون عمراني استانداري 
و اعضاي شوراي پدافندغیرعامل استان برگزار 
گردید.  معاون سیاسي استانداري ضمن تبریک 
فرا رسیدن ایام اهلل دهه فجر، بیان داشتند رعایت 
اصول پدافندغیرعامل یکي از ضروریات زندگي 
امروزه ما مي باشد، ایشان با توجه به اهمیت رعایت 
اصول پدافندغیرعامل در فضاي سایبري از تمامي 
دستگاه های اجرایي خواست که با انجام تست 

نفوذ نسبت به شناسایي و رفع نقاط ضعف اقدام 
نمایند. 

در ادامه آقاي اصالني معاون عمراني نیز با بیان 
اینکه حادثه پالسکو ضرورت توجه روز افزون به 
اصول پدافندغیرعامل را نشان داد والزم است در 
استان کمیته اي متشکل از نمایندگان اداره کل 
پدافندغیرعامل، شهرداري، نظام مهندسي و 
مدیریت بحران تشکیل شود تا در یک بازه زماني 
مشخص ساختمان های با اهمیت باال از لحاظ 

ایمني مورد بررسي قرار داده و گزارش را به 
مسئولین ارشد استان ارائه نمایند.

در ادامه دکتر سیف مدیرکل پدافندغیرعامل با 
تشکر از دستگاه های اجرایي گزارشي را از اقدامات 
صورت گرفته توسط این اداره کل در هفته 

پدافندغیرعامل ارائه نمودند.
در پایان این جلسه از دستگاه های اجرایي برتر 
استان در زمینه انجام برنامه های نکوداشت هفته 

پدافندغیرعامل تقدیر بعمل آمد.

ضرورت انجام تست نفوذ برای شناسای نقاط ضعف فضای سايبری دستگاه  های اجرايی

فرمانده سپاه استان لرستان گفت: از 
آنجا که هنوز ذهنیت اقشار مختلف 
جامعه در بحث پدافند غیر عامل مهیا 
نیست باید فرهنگ پدافند غیرعامل در 

میان مردم استان نهادینه شود.
 سردار مرتضی کشکولی در حاشیه 
جلسه ستاد بحران و پدافند غیر عامل 
ادارات استان که در سالن جلسات 
فرماندهی سپاه حضرت ابوالفضل )ع( 
لرستان برگزار شد اظهارداشت: امروز 
با حضور برخی از مدیران دستگاه های 
اجرایی استان کارگروه سازماندهی 
مشارکت های مردمی در پدافند غیر 
با  تا  بتوانیم  تا  شد  برگزار  عامل 
برنامه ریزی و طراحی در زمان وقوع 
حوادث طبیعی و غیر طبیعی توان 
مردم، بسیجان و سازمان های مردم 

نهاد را به اقتضای تخصص هایی که دارند به کار 
بگیریم.  وی به وجود 200 هزار بسیجی فعال 
و 400 هزار بسیجی غیر فعال در استان اشاره 
کرد و افزود: حدود یک سوم جمعیت کل استان 
بسیجی است که اگر یک دهم از این نیروها را 
در هر نوع بحرانی به کار بگیریم به طور حتم در 
پیشگیری و کاهش تلفات و صدمات  می تواند 

موثر باشد.

 فرمانده سپاه استان لرستان عنوان کرد: 
متأسفانه در بحث پیشگیری از حوادث بین 
دستگاه ها هم افزایی نیست و ما نتوانسته ایم در 
این زمینه با دولت هم افزایی داشته باشیم اما 
مشارکت های  سازماندهی  کارگروه  امروز 
مردمی در پدافند غیر عامل با حضور مدیران 
دستگاه های اجرایی استان به همین منظور 
برگزار شد تا بتوانیم با هم افزایی در سه بعد 

و  عمومی  سازماندهی  آموزش، 
بسیجیان  ساماندهی  و  تخصیصی 

کارمند به نتیجه مطلوب برسیم.
 وی با بیان اینکه آموزش های الزم برای  
این سه سطح برگزار می شود بیان کرد: 
از آنجا در بحث پدافند غیر عامل بخشی 
از کار به عهده مردم است بنابراین باید 
به مردم، تیم های تخصصی و کارمندان 
تخصصی که از بسیجیان ما هستند 
آموزش الزم ارائه شود تا در زمان 
حوادث برای کمک در اختیار ما باشند.
 کشکولی گفت: شرط عقل این است 
انسان در شرایطی که آرامش دارد و 
حادثه نیست پیش بینی های الزم را 
داشته باشد تا بتواند از خسارات و 

صدمات جلوگیری کند.
 وی به برگزاری برنامه های مختلف 
پدافند غیر عامل از سوی دستگاه های اجرایی 
استان اشاره کرد و اظهارداشت: علی رغم برنامه 
و جلسات مختلفی که برگزار شده هنوز ذهنیت 
اقشار مختلف جامعه در بحث پدافند غیر عامل 
نتوانستیم پدافند  مهیا نیست و ما هنوز 
غیرعامل را به عنوان یک فرهنگ در جامعه 
نهادینه کنیم که باید فرهنگ سازی در این 

زمینه انجام شود.

لرستان

تاکید فرمانده سپاه لرستان بر نهادینه سازی فرهنگ پدافند غیرعامل
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مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت: تقریباً 
25 درصد از شبکه های استان فرسوده و قدمت آن ها 

باالی 30 سال است.
 قاسم شهابی در حاشیه دومین کارگاه آموزشی 
پدافند غیرعامل و تسهیل مدیریت بحران در بخش 
توزیع که با حضور 6 استان و به مدت سه روز در 
مجتمع رفاهی ناجا در حال برگزاری است، در 
گفت وگویی، اظهار کرد: یکی از تهدیدهایی که در 
مازندران وجود دارد در فصل تابستان و به دلیل 
گرمای هوا، شرجی بودن استان و هجوم مسافر اتفاق 
می افتد و در این هنگام مصرف بار نسبت به بار پایه 

افزایش می یابد.
وی با اشاره به کارگاه آموزشی، افزود: این کارگاه با 
حضور شرکت های توزیع برق استان های خراسان 
جنوبی، گلستان، غرب مازندران، تهران و البرز و با 
همکاری و مشارکت توانیر، سازمان پدافند غیرعامل 
کشور و شرکت توزیع برق مازندران به میزبانی توزیع 

برق مازندران در حال برگزاری است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران تصریح کرد: 
در این کارگاه 120 نفر به طور مستقیم حضور دارند 
که با احتساب اساتید و کارشناسان مجموع مهمانان 
به 150 نفر می رسد. اختتامیه این کارگاه آموزشی 

در روز جمعه به همراه دو برنامه مهم خواهد شد.
شهابی خاطرنشان کرد: پس از اجرای دوره های 
آموزشی و کارگاه های تخصصی مشکالت حوزه 
پدافند غیرعامل استان ها شناسایی و برای برطرف 
کردن نواقص موجود راهکارهای الزم اتخاذ خواهد 
شد. وی با اعالم اینکه در مراسم اختتامیه دومین 
کارگاه آموزشی تسهیل مدیریت بحران پدافند 
غیرعامل در بخش توزیع برق، بی سیم سیار شرکت 
توزیع برق مازندران رونمایی خواهد شد، بیان کرد: 
با رونمایی از این بی سیم سیار و نصب آن در مواقع 
بحران بر روی ماشین، می توانیم ارتباطی خوب و 
مناسبی با بقیه استان و نقاط کوری که بی سیم 
نمی گیرد، داشته باشیم.مدیرعامل شرکت توزیع 
برق مازندران اضافه کرد: همچنین در مراسم 
اختتامیه از خانواده مرحوم مجید قلی زاده و از 
همکاران توزیع برق که در طوفان شهریورماه سال 

جاری در اثر فشار کاری زیاد در حین کار جان خود 
را از دست داد، تجلیل به عمل می آید.

شهابی با اشاره به اینکه در حوزه پدافند غیرعامل و 
مدیریت بحران که تا حدودی فعالیت شبیه به هم 
دارد تاکنون اقدامات خوبی در استان انجام گرفته 
است، تصریح کرد: این کارگاه با محوریت ارائه 
راهکارهای مقابله با تهدیدهای احتمالی غیرنظامی، 
سایبری و خرابکارانه در حال برگزاری است. وی 
اقدامات شرکت توزیع برق را در حوزه تهدیدها یادآور 
شد و گفت: برای اینکه نرم افزارهای شرکت در برابر 
تهدیدها مصون بماند همواره از اطالعات و داده ها 
یک فایل پشتیبان )بکاپ( گرفته می شود و اگر به 
هر دلیلی در سیستم آنالین مشکلی پی آمد نگرانی 
وجود ندارد زیرا فایل پشتیبان داده ها از قبل وجود 

دارد. 
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران افزود: فایروال 
یا دیوار آتش نرم افزار یا سخت افزاری است که از ورود 
ترافیک غیرمجاز به شبکه یا سیستم جلوگیری 
می  کند بر این اساس برای اداره نرم افزارهای شرکت 
و مقابله با ورود بدافزارها، فایروال طراحی شده که 
دوطرفه این نرم افزارها را اداره می  کند تا از بیرون و 
داخل کسی نتواند آن را هک کند. شهابی با اعالم 
اینکه آماده نبودن شبکه می تواند آسیب زیادی بر 
سیستم توزیع وارد کند، بیان کرد: نصب شمار زیادی 
قطع کننده از دیگر اقدامات شرکت در حوزه پدافند 

غیرعامل بود تا در مواقع حساس با بکار گیری این 
قطع کننده ها شبکه های آسیب دیده از شبکه ها 
سالم جدا شود البته رینگ شبکه در شهرستان هایی 
که از یک نقطه تغذیه می کنند از دیگر اقدامات 
شرکت بود تا شهرستان های موردنظر از چند نقطه 

تغذیه شوند.
وی اضافه کرد: طرح جایگزینی سیم های روکش دار 
باسیم های مسی لخت که به صورت گسترده در حال 
انجام است بسته به میزان اعتبار استمرار خواهد 
یافت. مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران در 
ادامه با اشاره به اینکه میزان مصرف در 6 ماهه دوم 
سال جاری ۷50 مگاوات بوده است، این مصرف را 
در ایام تابستان به دو و نیم برابر میزان یادشده عنوان 
کرد و افزود: علی رغم افزایش مصرف، تابستان 95 را 
با کمترین بی برقی بهتر از تابستان سال 94 پشت 
سر گذاشتیم البته امیدواریم با اقداماتی که هم در 
شرکت برق منطقه ای مازندران و هم شرکت توزیع 
در حال انجام است تابستانی )سال 96( با پایداری 
بیشتر شبکه برق و خاموشی کمتر سپری پیش رو 
داشته باشیم. شهابی در پایان از خرید دیزل ژنراتور 
برای شرکت ها توزیع همه شهرستان ها و شرکت 
توزیع برق مازندران خبر داد و گفت: باوجوداین دیزل 
ژنراتورها، اگر در مواقع بحران نقاط حساس و مرکزی 
دچار بی برقی شد در سریع ترین زمان ممکن این 

مراکز و نقاط حساس برق دار خواهند شد.

 مازندران

۲۵ درصد شبکه های برق مازندران فرسوده است
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مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه روح اهلل گفت: 
نخستین دوره آموزشی پدافند غیر عامل در حوزه 
زیستی ویژه شاغلین حوزه سالمت به همت بسیج 

جامعه پزشکی سپاه روح اهلل برگزار شد.
صابر جباری مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه 
روح اهلل  از برگزاری نخستین دوره آموزشی پدافند 
غیرعامل زیستی در استان مرکزی خبر داد و گفت: 
تهدیدات زیستی به عنوان یکی از تهدیدات فزاینده 
نامتقارن در عصر معاصر درعرصه های انسانی، 
محصوالت کشاورزی و دامی، آب و مواد غذایی، 
صنایع مختلف و محیط زیست بر زندگی انسان 
تاثیرگزار است. وی افزود: باتوجه به این تعدد 
حوزه ها در بحث پدافندغیرعامل بایستی در هر 
حوزه اقداماتی در راستای مقابله و دفع تهدید و 
حفظ تجهیزات و امکانات حیاتی و حساس نظامی 

و غیرنظامی و جلوگیری از تلفات انسانی صورت 
بگیرد که به این منظور بسیج جامعه پزشکی در 
و  غذایی  امنیت  دارو،  و  غذا  سالمت،  حوزه 
پزشکان،  برای  را  آموزشی  دوره  بیوتروریسم 
پرستاران، پیراپزشکان، مدیران حوزه سالمت با 
همکاری دانشگاه علوم پزشکی، مدیریت درمان 
تامین اجتماعی و بهداری نیروهای مسلح تدوین 
کردیم. وی تصریح کرد: این دوره آموزشی با هدف 
آموزش و افزایش مهارت های این حوزه سالمت با 
پدافندغیرعامل به ویژه با حوزه تخصصی زیستی و 
سالمت برگزار می شود چراکه متاسفانه بسیاری از 
دوستان اطالعات جزئی با مقوله پدافندغیرعامل در 
برای  داد:  ادامه  دارند.جباری  حوزه تخصصی 
نخستین بار دوره آموزشی پدافندغیرعامل در 
بخش تخصصی زیستی و سالمت در استان 

برگزاری می شود. سالمت و امنیت دو مقوله اساسی 
در هر کشوری به شمار می رود. وی افزود: این دوره 
آموزشی با این رویکرد که سالمت از جایگاه و 
اهمیت ویژه ای در جامعه برخوردار است سعی در 
آشناسازی گروه پزشکی و بهداشت و درمان با این 
مقوله برگزار شد. وی در پایان با اشاره به سرفصل های 
این دوره آموزشی خاطرنشان کرد: اصول و مبانی 
پدافند غیرعامل و اهداف کالن، تهدیدات زیستی 
و راهکارهای دفاعی، جنگ روانی، مفهوم و شیوه 
نوین  با جنگ روانی، تهدیدات جنگ  مقابله 
بیولوژیک، طبقه بندی عوامل شیمیایی و نحوه 
اثرگذاری و مقابله با این عوامل در بدن، اثرات پرتو 
در پوست و ارزیابی بیمار آلوده و اقدامات برای عدم 
گسترش از جمله سرفصل های تدوینی برای این 

دوره آموزشی دو روزه است.

نخستین دوره آموزشی پدافند غیر عامل حوزه زیستی

اینکه پدافند غیرعامل  با بیان  فرماندار اراک 
مصون  سازی اهداف سازمانی است، گفت: باید قبول 
کرد که در استان و شهرستان و کشور توجه قابل 
قبولی به پدافند غیرعامل نشده است و مسئوالن 

کم توجهی کرده اند.
پدافند  شورای  نشست  در  بختیاری  حسین 
غیرعامل گفت: در پدافند غیرعامل همه راه  ها جهت 
واکسینه کردن هدف و تحقق اهداف را در هر 

شرایطی باید بتوان دنبال کرد.
وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل برای هر دستگاهی 
می تواند تعریفی مجزا داشته باشد، افزود: بدون شک 
پدافند غیرعامل در کشور، استان و شهرستان اراک 
آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته تا توسعه کشور 
را همانند کشورهای پیشرفته به دنبال داشته باشد. 
بختیاری تصریح کرد: شاید آخرین حادثه ای که باید 
به صورت پدافند غیرعامل به صورت کارشناسی و 
علمی پیش بینی می شد، حادثه قطار سمنان بود. 
به طور مثال اگر پیش بینی کنیم که در کنار  ریل 
راه آهن جاده ای معمولی به موازات خط راه آهن برای 
تردد بعضی ماشین ها در نظر گرفته شود، شاهد 
چنین حادثه هایی نمی شدیم چراکه یکی از دالیل 
این حادثه این بود که دسترسی برای نجات افراد 
توسط دستگاه های امدادرسان فراهم نبود که باعث 

بیشتر شدن تلفات شد. وی ادامه داد: طبق اصول 
پدافند غیرعامل ابتدا باید از بروز حوادث پیشگیری 
کرد و خدمات به گونه ای انجام شود که در مواقع 

اضطراری مردم کمتر آسیب ببینند.
بختیاری گفت: پدافند غیرعامل اولین بار در سال 
82 توسط مقام معظم رهبری مطرح شد، اما تا سال 
90 تقریبا اقدامی در این حوزه صورت نگرفت و از 
و  تشکیل  مربوطه  سازمان  بعد  به  سال 90 
فعالیت های آن آغاز شد. فرماندار اراک تصریح کرد: 
در چند سال اخیر موضوع پدافند غیرعامل در کنار 
ساماندهی کارگاه ها و کارگروه ها و ستادهای 
مدیریت بحران استان مورد توجه بیشتری قرار 

گرفته است. 

وی ادامه داد: در استان مرکزی نیز فعالیت ها از دو 
سال اخیر شروع شده، اما به دلیل نبود سازماندهی 
این تالش ها ماندگاری نداشته است که در حال 

حاضر در حال سازماندهی شدن است.
فرماندار گفت: در شهرستان اراک در سال 93 
اقدامات محدودی به طور مقطعی انجام شد و از این 
لحاظ رتبه سوم را بین فرمانداران کسب کردیم در 
حالیکه تنها مکاتبات محدودی صورت گرفته بود و 
این مهم نشان می دهد در کل فعالیت  دراین زمینه 
کم است. فرماندار اظهار کرد: امید است با فعال شدن 
دبیرخانه شورای پدافندغیرعامل در این زمینه 

گام های مستمر و ماندگاری برداشته شود.
وی با تاکید بر اینکه در درجه اول باید تالش کرد تا 
جای ممکن هیچ حادثه ای پیش نیاید و در صورت 
بروز این حوادث عوارض و تلفات به حداقل ممکن 
برسد، افزود: برای این مهم دستورالعمل و جزوات 
آموزشی جمع بندی، تقسیم و یک نسخه به 
دستگاه های عضو شورا داده شود و همه دستگاه های 
اجرایی نسبت به معرفی رابط ماندگار پدافند 
غیرعامل در فرمانداری اقدام کنند، همچنین باید 
جلسات ماهیانه تشکیل شود و حداقل دو نفر از 
دستگاه های اجرایی شامل رئیس اداره یا معاونت 

مربوطه و کارشناس مربوطه حضور پیدا کنند.

مرکزی

میزان توجه به پدافند غیرعامل قابل قبول نیست



اخبار

63 دی ماه 1395

JANUARY 2017  VOL 01  NO 03

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان گفت: فرهنگ  سازی و معرفی 
پدافند غیرعامل نه به لحاظ تئوریک بلکه بر 
اساس نیاز و ملموس بودن در جامعه مهم 

است.
 بهروز اکرمی در پنجمین جلسه شورای پدافند 
غیرعامل استان هرمزگان افزود:وقتی مردم با 
مفهوم حقیقی پدافند غیرعامل آشنا شوند 
موضع مرتبط با آن را به نحو احسن دنبال 
می کنند وما می توانیم به مفاهیم پدافند 
پدافند غیرعامل را در زندگی مردم مهم غیرعامل جامه عمل بپوشانیم. وی نقش 

دانست وافزود: کارگروه های 12 گانه پدافند 
غیرعامل استان باید اولویت  های امور مرتبط با 
وظایف خود را مشخص و در راستای برنامه  ها 
و اهداف از پیش تعیین  شده پدافند غیرعامل 
حرکت کنند. سید عبدالمحمد سجادی 
مدیرکل پدافندغیرعامل استانداری هرمزگان 
گفت: تاکنون هفت شرکت مهندسی مشاور 
حائز رتبه پدافند غیرعامل در استان ثبت نام و 
تایید صالحیت شده اند که این موضوع کمک 
شایانی در جهت درآمدزایی، ارتقا دانش بومی 

و بالندگی استان خواهد داشت.

در حوزه پدافند غیرعامل فرهنگ سازی بیشتر الزم است

پنجمین جلسه شورای پدافندغیرعامل استان 
هرمزگان  به ریاست  مهندس اکرمی معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی و جانشین شورای 
پدافند غیرعامل و با حضور سجادی مدیر کل  
پدافند غیرعامل استان و اعضای شورا اعم ازکشوری 

و لشکری برگزار گردید.
در ابتدای جلسه سجادی پس از عرض خیرمقدم و 
تسلیت جهت درگذشت ریاست مجمع تشخیص 
و  رفسنجانی  آیت اهلل  نظام حضرت  مصلحت 
همچنین تقدیر و تشکر از عملکرد کارگروه های در 
برگزاری  و  غیرعامل  پدافند  نکوداشت  هفته 
نمایشگاه، هدف از تشکیل جلسه را بررسی عملکرد 
و ارائه گزارش کارگروه های 12 گانه دانستند و 

افزود؛ تاکنون ۷شرکت مهندسی مشاور حائز رتبه 
پدافند غیر عامل ثبت نام و تایید صالحیت شده اند 
که این موضوع کمک شایانی  جهت درآمدزایی، 
ارتقا دانش بومی و بالندگی استان خواهد نمود و 
همچنین در خصوص تجهیز آزمایشگاه مرجع و 
موارد مصوب جلسات قبل موضوعاتی مطرح و 

بررسی گردید.
درادامه معاون اداره کل بنادر و دریانوردی و روسای 
کارگروه های پشتیبانی و خدمات شهری، امداد و 
نجات، ارتباطات و فناوری اطالعات و آب به ارائه 

گزارش عملکرد کارگروه متبوع خود پرداختند.
سپس مهندس اکرمی ضمن تقدیر و تشکر از 
عملکرد اعضای  شورا نقش پدافند غیرعامل را در 

کرد؛  عنوان  و  نمود  یاد  مهم  مردم  زندگی 
کارگروه های 12 گانه بایستی الویت  های امورات 
مرتبط با وظایف خود را مشخص و در راستای 
برنامه ها و اهداف از پیش تعیین شده پدافند 

غیرعامل حرکت نمایند.
وی همچنین فرهنگ سازی و معرفی پدافند 
غیرعامل را نه به لحاظ تئوریک بلکه بر اساس نیاز 

و ملموس بودن آن در جامعه مهم دانستند.
اکرمی در ادامه افزود: وقتی مردم با مفهوم حقیقی 
پدافند غیرعامل آشنا شوند امورات مرتبط با آن را 
به نحو احسن دنبال خواهند نمود و آن وقت ما 
می توانیم به مفاهیم پدافند غیرعامل جامه عمل 

بپوشانیم.

هرمزگان

برگزاری پنجمین جلسه شورای پدافندغیرعامل استان هرمزگان
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همدان  استان  غیرعامل  پدافند  کل  مدیر 
جهت  خاصی  ضرورت  که  طرح  گفت:این 
شناخت زیر ساخت ها و اهمیت آنها در توسعه و 
در  عامل  غیر  پدافند  مباحث  نگری  آینده 
پروژه  های استانی دارد تدوین می گردد که با 
تأمین اعتباری بالغ بر 200 میلیون تومان تدوین 

و عملی خواهد شد.
سید رسول حسینی گفت : در راستای معرفی 

پدافند غیر عامل و فرهنگ سازی این مبحث 
علمی در مسائل فردی و اجتماعی و کاربرد آن 
در مباحثی چون کالبدی، زیستی، شیمیایی، 
اقتصادی، پرتویی، سایبری و غیره طرح جامع 
پدافند غیر عامل در استان همدان تدوین 
می شود. این طرح که ضرورت خاصی جهت 
شناخت زیر ساخت ها و اهمیت آنها در توسعه 
و آینده نگری مباحث پدافند غیر عامل در 

پروژه  های استانی دارد تدوین می گردد که با 
تأمین اعتباری بالغ بر 200 میلیون تومان 

تدوین و عملی خواهد شد.
با توجه به اینکه موافقت نامه طرح مذکور مبادله 
شده است به زودی کار تدوین آن توسط 
شرکت  های دارای صالحیت علمی و سوابق 
اجرایی پدافند غیر عامل به صورت علمی و عملی 

در استان شروع می شود. 

طرح جامع پدافند غیر عامل در استان همدان تهیه می شود

  دوره آموزشی یک روزه پدافند سایبری و تحلیل 
شبکه   های اجتماعی با حضور پرسنل اداری و 
آموزشی آموزشکده   های فنی و حرفه ای استان 
همدان )همدان، مالیر و نهاوند( در دانشگاه شهید 
مفتح همدان برگزار گردید. مدرسین این دوره 
رئیس و معاون پلیس فتای فرماندهی انتظامی 
استان همدان و یکی از استادان حوزه و دانشگاه بود 
که با ارائه مطالب و موضوعات مرتبط با فضای 
سایبری و شبکه   های اجتماعی موجب استفاده و 
بهره  مندی حاضرین در دوره شدند. اهم مطالب و 
موضوعات مطرح شده در این همایش استانی 

عبارت بودند از:
1.      معرفی پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 

)فتا( و شرح وظایف این پلیس
2.      تشریح افراد در معرض خطر فضای سایبری 
و جامعه هدف )نوجوانان،  جوانان،   افراد بی اعتقاد 

و پایه  های دینی ضعیف،   زنان و خانواده و ...(
3.      ارائه آمار کاربران اینترنت و شبکه   های 
اجتماعی در ایران و میزان اتالف وقت در فضای 
مجازی )روزانه کاربران ایرانی بصورت میانگین 5 تا 
9 ساعت در فضای مجازی حضور دارند و 53درصد 
مردم ایران به طور کلی و ۷2درصد جوانان 18 تا 
29 ساله عضو یکی از شبکه  های اجتماعی هستند(

4.اهداف و انگیزه   های حضور کاربران در شبکه   های 
اجتماعی و فضای مجازی )35درصد  بی هدف، 
31درصد دوستی اینترنتی، 2۷درصد اخالقی و 

۷درصد علمی و پژوهشی (
5.تهدیدات جهانی فضای سایبری )جرائم سازمان 
یافته، تروریسم بین المللی، تجارت جهانی مواد 

مخدر، قاچاق انسان، جرائم مالی و پول شویی و 
جرائم اخالقی(

6.       لزوم ارتقاء سطح سواد رسانه ای والدین، 
معلمان و مربیان، متولیان محیط  های فرهنگی، 

آموزشی و دانشگاهی
۷.      آسیب ها و تهدیدات آشکار و ریشه ای شبکه  های 
اجتماعی و فضای مجازی در جهان و ایران و بازی-

  های رایانه ای
8.      تشریح شبکه  های اجتماعی فیس بوک، 
تلگرام، وایبر، واتس آپ، اینستاگرام و ... و سرمایه 

گذاران و مالکان این شبکه ها
9.      خصوصیات شبکه  های اجتماعی و علل گرایش 
به آنها و حوزه  های تحت تاثیر شبکه  های اجتماعی

10.  علل گرایش افراد به ناهنجاری  های فضای 
مجازی )بی اطالعی والدین و مربیان از پشت پرده 
فضای مجازی عامل گسست نسلی و ناهنجاری  های 
سایبری، توهم هویت پنهان و انجام ناهنجاری در 
سایه گمنامی، ارائه داشته  های پنهان و جعل هویت، 
شوخی انگاری جرائم در فضای مجازی، عدم 
آشنایی با جرم شناسی، مجازی بودن ارتباطات و 
فقدان مولفه  های بازدارنده اخالقی، عدم قانونمندی 

و ساماندهی تعامالت اینترنتی (
معاون پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان 
همدان در این دوره آموزشی اظهار داشت هیچ 
هویتی در فضای مجازی و دنیای سایبر پنهان 
نیست زیرا ورود هر کاربر اینترنتی به اینترنت با 
یک آدرس و ip  انجام می شود و یافتن و پیدا 
کردن ip  و آدرس اینترنتی نیز توسط متخصصین 
حوزه سایبر و فناوری در حداقل زمان ممکن 

امکان پذیر است.
از جمله موضوعات دیگری که در این دوره آموزشی 

یک روزه مطرح گردید :
الف( اوترنت

ب( اینترنت چمدانی
ج ( پروژه پهپاد فیس بوک بود

 که هر کدام از این 3 مقوله نیز تشریح گردید.
مدرسین این دوره آموزشی به حاضرین در همایش 
توصیه  های زیر را ارائه دادند و بیان داشتند 
راهکارهای مقابله ای با فضای سایبری و شبکه  های 

اجتماعی عبارتند از :
الف - افزایش سواد رسانه ای

ب - تقویت باورهای دینی و تکیه بر اصول مذهبی
ج - استفاده از برنامه  های جایگزین 

د- تقویت محتوی و قدرت فنی و پشتیبانی 
سایت ها و شبکه  های اجتماعی داخلی

ه- معرفی و ترویج علوم انسانی بومی
در این دوره آموزشی نتیجه گیری شد که : به فضای 
مجازی هرکز اعتماد نداشته باشیم و هیچ فایل 
محرمانه ای داخل گوشی  های موبایل، کامپیوتر و 

سیستم  های خود قرار ندهیم.
گفتنی است دوره آموزشی پدافند سایبری و تحلیل 
شبکه  های اجتماعی ویژه کارکنان و مدرسین 
آموزشکده  های فنی و حرفه ای استان همدان با 
هماهنگی، برنامه ریزی  و پیگیری اداره حراست و 
حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه و اداره کل پدافند 
غیرعامل استانداری صورت گرفته که خوشبختانه 
مورد استقبال گسترده و خوب مدرسین و کارکنان 

قرار گرفت.

همدان

دوره آموزشی پدافند سایبری و تحلیل شبکه  های مجازی ویژه
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سیدمحمد میرمحمدي  استاندار یزد با حکم 
رئیس  باقري«  محمد  پاسدار  »سرلشکر 
ستادکّل نیروهاي مسلّح و رئیس کمیتۀ 
عنوان  به  غیرعامل کشور  پدافند  دائمي 
فرماندۀ قرارگاه پدافند زیستي استان منصوب 
شد. به گزارش دفتر استاندار و روابط عمومي 
استانداري یزد، در بخشي از این حکم انتصاب 
آمده است: امید است در سایۀ توجهات 
حضرت ولي عصر )عج( و تدابیر حکیمانۀ مقام 
معظم رهبري حضرت امام خامنه اي عزیر 

)مدظله العالي( و در چارچوب سیاست ها و 
حمایت های دولت تدبیر و امید، در اجراي 

وظایف و ماموریت های محوله با اولویت 
فرهنگ سازي، ایمني و مصون سازي زیر 
ساخت ها به منظور ارتقاي آمادگي و توانمندي 
مقابله با تهدیدات پیش رو، در سلسله مراتب 
قرارگاه عملیاتي مذکور در سازمان پدافند 

غیرعامل کشور موفق و مؤید باشید.
از کلیۀ دستگاه های اجرایي و نیروهاي مسلح 
انتظار دارم حداکثر همکاري و مساعدت را 

مبذول نمایند.

استاندار يزد به عنوان فرماندۀ قرارگاه پدافند زيستی استان منصوب شد 

معاون بسیج و امور استان های سازمان پدافند 
غیرعامل کشور در جمع اهالي رسانۀ استان یزد با 
تاکید بر اینکه همه باید در عرصۀ دفاع غیرعامل و 
پیشگیري از آسیب ها توانمند شوند، گفت: رسالت 
اصلي پدافند غیر عامل صیانت از سرمایه انساني و 
اجتماعي است. به گزارش دفتر استاندار و روابط 
عمومي استانداري یزد،  نشست خبري »سردار 
غالمعلي حیدري« معاون بسیج و امور استان های 
سازمان پدافند غیرعامل کشور با اهالي رسانۀ استان 
پدافند  مدیرکل  اسماعیلي  حسین  حضور  با 
غیرعامل استانداري در مرکز آموزش و مهارت 
آموزي پدافند غیرعامل زنده یاد جوکار برگزار شد. 
سردار غالمعلي حیدري در این نشست ضمن 
گرامیداشت هفته بسیج بیان کرد: پدافند غیرعامل 
از قدیم در معماري ایران وجود داشته و تمام مؤلفه 
هایي که بتوان در رویاروئي با تهدیدات مقابله کرد، 
در معماري سّنتي ایران دیده شده است. وي ادامه 
داد: تمام دنیا به پدافند غیر عامل توجه ویژه اي دارند 
و با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژي، امروز 
عرصه های تهدید در این حوزه گسترده و پیچیده تر 
از گذشته شده است. حیدري افزود: آموزش به مردم 
در حوزه پدافند غیرعامل امري ضروري است و 
شایسته است مانند دفاع مقدس که در آن با حضور 
مردم حتي یک وجب از خاک ایران به دست 
دشمنان نیفتاد، دفاع غیرعامل نیز مردمي شود. 

معاون سازمان پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: 
رسانه ها نقش بسیار مهمي در فرهنگ سازي و 
مشارکت مردم در حوزه پدافند غیرعامل دارند و 
خوشبختانه در گزارشهاي ارائه شده از استان یزد 
شاهد هستیم که رسانه های استان همکاري و 
تعامل خوبي با اداره کل پدافند غیر عامل استاندري 
دارند. وي با اشاره به اینکه 22 سند راهبردي در 
سازمان پدافند غیرعامل تهیه شده است، گفت: 
رسیدن به اهداف پدافند غیرعامل در کشور نیاز به 
عزم و همکاري تمام نهادها و دستگاه های اجرایي 
دارد و باید با تمام توان و ظرفیت براي عملي شدن 
این اهداف گام برداریم. حیدري افزود: اهداف کلي 
در پدافند غیرعامل حفظ و ارتقاي سرمایه انساني، 
اجتماعي، زیرساختي و فیزیکي و سرمایه سایبري 
است و آمادگي در این حوزه، ارتقاي پایداري ملي، 

کاهش آسیب پذیري، افزایش بازدارندگي و تسهیل 
مدیریت بحران را به همراه خواهد داشت.  معاون 
بسیج و امور استان های سازمان پدافند غیرعامل 
ادامه داد: باید به شیوه هایي عمل کنیم که اگر کشور 
با تهدیدي روبرو شد، کمترین خسارت را شاهد 
باشیم و زیرساخت های ما کمترین آسیب را ببینند.
حیدري در پایان سخنان خود از تحصیل و فارغ 
التحصیلي 1200 دانشجو در مقطع کارشناسي 
ارشد و 30 دانشجو در مقطع دکتري در حوزۀ پدافند 
غیرعامل خبر داد و خاطرنشان کرد: با مصوبه 
شوراي عالي آموزش و پرورش مقرر شده است، 
پدافند غیرعامل در مقطع متوسطه آموزش داده 
شود. گفتني است در پایان این نشست از فعاالن 
رسانه های مکتوب و مجازي استان در حوزۀ پدافند 

غیرعامل با اهداي لوح تقدیر، تجلیل شد. 

یزد

رسالت اصلی پدافند غيرعامل صيانت از سرمايه انسانی و اجتماعی است 



ز تحریم و تهدید و دام افکنی    تمامی ندارد صف دشمنی  

چو تیری هدف رفته پرهایمان   تمامی ندارد خطرهایمان  

به فکر تباهی ایران زمین   به هر فرصتی گرگها در کمین   

به هر عرصه ای چاه و نیرنگ ها   به هر دوره ای دام و ترفند ها  

شبیخون به فرهنگ و عصیانگری   به جنگ و خرابی به ویرانگری  

هدایت ، حمایت ز نامردمان به ایجاد دشمن ز نابخردان  

حضور و تحکم به ایرانمان نفوذ و تزلزل به ایمانمان   

به تهدید سایبر فشنگ نوین به مکر قدیم و به جنگ نوین  

ز تصمیم گرگان ظاهر بشر نباید که خوابیم غافل ز شر  

چو داوود سدی نهیم آهنی پدافند باید به هر دشمنی  

بسازیـم این سرزمین پایدار بتابیم چو شعله ای ماه وار   

سپهر آسمانت شهابین سپر مصون مانی ای خاک من از خطر  

مهدی سپهری زاده

پدافند غیر عامل و پایداری ملی

پدافند غیرعامل در آینه شعر و ادبیات



قطار نظام اسالمی هر کجا روحیه جهادی خود را حفظ کرد و در ریل 
انقالب حرکت کرد، پیش رفت و هر جا از این شاخص غفلت داشت، عقب 
ماند و ناکام شد، در نتیجه اگر مردم ایران راه را عوض کنند و شیوه 
انقالبی گری را فراموش نمایند، نه تنها ملت، بلکه اسالم نیز سیلی سختی 

بیاانت مقام معظم رهبریخواهد خورد.
 رد مراسم بیست  و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی رحمه اهلل 95/3/14
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