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وظایف و ماموریت های سازمان پدافند غیر عامل را در کالس به بحث بگذارید.

وظایف

تهیه لیست نقاط آسیب پذیر استان در برابر تهدید و طبقه بندی آنها

شناسایی و طبقه بندی زیر ساخت ها و مراکز و تاسیسات در سطح استان وشهرستانها

 بندی مراکز مهم استاناولویت

)... تهیه برآورد تهدیدات استان)تهدیدات خارجی، تهدیدات امنیتی و

تدوین برنامه اجرایی پدافند غیرعامل استان در حوزه های مختلف.

بررسی و تأیید طرح های پدافند غیر عامل پروژه های مهم استانی بر اساس تقدم تعیین شده

ازی موضوع پدافند غیر عامل در سطح استان و دستگاههای اجراییآموزش و فرهنگ سازی و نهادینه س

تهیه و تدوین طرح های پدافند غیر عامل استان و دستگاههای اجرایی

طرح ریزی، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرح های پدافند غیر عامل مصوب استانی

نیاز پیگیری تأمین و تخصیص اعتبارات استانی و سایر پشتیبانی های مورد

اجرای سیاست های و راهبردهای کالن کمیته دائمی پدافند غیر عامل در استان و شهرستانهای تابعه

هماهنگی با سازمان پدافند غیر عامل کشور در اجرا و نظارت بر طرح های استان

حفاظت و امنیت طرح های پدافند غیر عامل استانی

 عامل استان و ارائه برای تصویببرآورد اعتبارات موردنیاز طرح های پدافند غیر

ارائه گزارش عملکرد مربوط به طرح های پدافند غیر عامل به سازمان پدافند غیر عامل کشور

شکیل جلسات پدافند غیر عامل استانی و پیگیری مصوبات

پایش آمادگیهای دفاعی استان با آموزش، تمرین و رزمایش دوره ای

جنگ از ناشی بحرانی یاری مردم و نجات ای بسیج برای مدیریت صحنه عملیات امداد استفاده از ظرفیتهای و قابلیته

تأمین ارتباطات ضروری استان با تقدم برقراری ارتباط بین مدیرت استان

سازماندهی مناسب دستگاه ها و مدیریت صحنه عملیات امداد نجات و مردم یاری بحران ناشی از جنگ

 ایجاد آرامش روانی و روحی برای مردم و مقابله با عملیات روانی دشمناطالع رسانی مناسب و

کمک و پشتیبانی از طرحهای پدافند غیر عامل ملی در صورت نیاز

 



 .های دیگر را نیز تحت تأثیر جدی قرار دهد

 :بندی کلی این واژه با موارد زیر در ارتباط استدر یک تقسیم

تولید، حمل و نقل و توزیع برق

و توزیع گاز تولید، حمل و نقل

نفت و تولید و توزیع محصوالت نفتی

ارتباطات و خطوط ارتباطی

های سطحیو نیز فاضالب و آبآب آشامیدنی منابع تأمین آب شامل

اورزی و ساختارهای کشاورزی و نیز محصوالت کشاورزی و خطوط توزیع آنکش

طبیعی ونفت و گاز ابزارها، وسایل و اسباب گرمایشی شامل سوخت…

مأموریت

سازماندهی و ایجاد ساز و کار الزم در پدافند غیر عامل و دفاع غیر نظامی مورد نیاز استان

 آسیب پذیر، هم افزایی ها و مخاطرات در سطح استان در حوزه پدافند غیر عاملبرآورد تهدیدات و اقدامات دشمن، نقاط

طبقه بندی و اولویت بندی مراکز و زیر ساخت های استان

 تداوم چرخه خدمات اساسی و تأمین نیازهای ضروری مردم )نان، غذا، برق، انرژی اضطراری، سالمت و بهداشت و درمان

در شرایط تهدید نظامی دشمن برای کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدتتأمین جان پناه امن برای مردم( 

 ارتقاء فرهنگ عمومی مردم با اجرای آموزشهای عمومی و اقدامات فرهنگی و تمرین و رزمایش در خصوص ارتقاء آمادگی و

پایداری در حوزه های مختلف در برابر تهدیدات نظامی دشمن

 و نظارت بر آن در مراکز و زیرساختهای استانتهیه طرحهای پدافند غیر عامل و اجرا 

  استان مردم و دولتی عمومی، منابع و امکانات بسیج و بکارگیری با نظامی تهدید بحران با مقابله منظور بهداره مردم

 اطالعاتی دشمنارتقاء آستانه مقاومت و تحمل مردم استان در برابر تهدیدات از طریق مقابله با عملیات روانی و فرهنگی و

آمادگی دفاع غیر نظامی و پدافند غیر غامل در استان با برگزاری آموزش، تمرین و رزمایش های دوره ای

 

 

 درباره زیر ساخت های کشور با سایر دانش آموزان در کالس گفت و گو کنید.

تواند ها میشوند و آسیب به آنب میدر هر کشوری در واقع بنیان اساسی جامعه آن کشور محسوها (Infrastructure)زیرساخت

تواند بخشناپذیری را در کشورها ایجاد نماید و آسیب در یک بخش میپیامدهای جبران

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D8%A2%D8%B4%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D8%A2%D8%B4%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B2


 هاها و وسائط حمل و نقل مربوط مثل آمبوالنسشامل بیمارستانسالمت عمومیبهداشت و

های ریلی، هواپیمایی، بنادر و حمل و نقل داخلیهای حمل و نقل شامل شبکهسیستم

هامثل بانکخدمات مالی هایستمسی

های امنیتی شامل نیروهای پلیس و ساختارهای نظامیسیستم

هاامنیت زیرساخت

های حیاتی، از طور خاص زیرساختها و بهشود که برای حفاظت از زیرساختفته میهایی گامنیت زیرساخت به مجموعه فعالیت

های های ارتباطی، سدها، شبکههای حمل و نقل، شبکهها پایانهها، پلنآهن، بیمارستاهای راهها، شبکه، آزاد راههافرودگاه قبیل

 .شودمی انجام انرژی و …

. است …هایی در مقابل خرابکاری تروریسم، آلودگی و چنین ساختارها و سازهپذیریآسیبکردن  محدود دنبال به زیرساخت امنیت 

 :شامل کندمی ایجاد را هاآن از حفاظت لزوم که هازیرساخت در پذیریآسیب دالیل ترینمهم

کنندها میهایی که به دالیل سیاسی اقدام به خرابکاری در زیرساختتروریسم؛ افراد یا گروه.

محیط های طرفدار های سیاسی مخالف دولت یا گروههایی مثل کارکنان سابق یک مجموعه، گروهخرابکاری؛ افراد یا گروه

.توانند از دالیل خرابکاری باشندمیزیست

درآمدهای شخصی یا نفوذ سازمان یافته به توسط افراد برای به دست آوردن های اطالعاتیسامانه جنگ اطالعاتی؛ هک

های اطالعاتی تواند از جمله جنگهای آن میهای اطالعاتی و ارتباطی یک کشور برای ایجاد خرابکاری در زیرساختسامانه

.باشد

های حیاتی مثل خطوط انتقال نفت و آب یا بالیای طبیعی؛ طوفان، سیل و دیگر اتفاقات طبیعی که به زیرساخت

.زندهای انتقال برق آسیب میشبکه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C


 درس هشتم پدافند غیر عامل 2فعالیت 

 اطالعات و اخبار مربوط به ))هک(( و ))هکر(( را در کالس به بحث بگذارید.

 چیست ؟ هک

 .در علوم رایانه ای، هک به معنی نفوذ یک فرد به سیستم رایانه ای بدون اجازه دسترسی به آن، می باشد 

 ؟ کیست رهک

و  . هکرها هم می توانند درون سازمانی بودهبه سیستم فرد بدون اجازه دسترسی نفوذپیداکندکسی گفته می شود که بتواند به هکر 

فیزیکی، از طریق کامپیوترها و شبکه سعی به نفوذ به سازمان کرده و اقدام به سرقت اطالعات یا ایجاد خرابی در سازمان می نماید

برون سازمانی. هکر درون سازمانی، با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارد به اطالعات طبقه بندی شده و یا اطالعاتی که اجازه 

می نماید. در طرف دیگر هکر برون سازمانی بدون داشتن دسترسی  دسترسی به آن را ندارد دست یافته و آن را اصطالحا سرقت

. 

.هکرها انواع مختلفی دارند که در ادامه به بررسی آن می پردازیم

هکر کاله سفید

نوع از هکرها معموال متخصصین شبکه و امنیت بوده و وظیفه اصلی آن ها نشان دادن نقاط ضعف و قوت سیستم می باشد. بسیاری  این

سازمانی در سمت های حساس سیسکو وگوگل  ،مایکروسافتاز هکرهای کاله سفید در شرکت های بزرگ امنیتی و شبکه ای نظیر 

.مشغول به کار هستند

هکرهای کاله سیاه

این هکرها دقیقا در مقابل هکرهای کاله سفید قرار می گیرند و هدف اصلیشان نفوذ به سیستم ها، سرقت اطالعات کاربران و سازمان 

به سیستم ها و سازمان ها وارد ها و در نهایت از کار انداختن سیستم ها به هر طریقی می باشد. اعمال این افراد بزرگترین صدمات را 

می کند که نشان از قدرت باالی برنامه نویسی و دانش رایانه ای آن ها می دهد را به راحتی می توان با جستجو بدست آورد. برنامه 

واتس آپ  وهک ایمو ،هک اینستاگرام،برنامه هک تلگرام هایی نظیر

و طاقت فرسا انجام می شود، نمونه های مختلفی از کارهای هکر های کاله سیاه می باشند

که گاهی به سادگی و گاهی با برنامه نویسی های سخت 

.

هکر کاله خاکستری

هکرهای کاله خاکستری همانطو

توان آن را بخاطر اینکه عمل هک می باشد، ناپسند دانست

ر که از نامشان پیداست، معموال اهدافشان چیزی بین اهداف هکرهای کاله سفید و کاله سیاه می 

باشد. مثالی که می توان از کار این هکر ها زد، هک کردن اکثر سایت های مخرب و تبلیغاتی گروه تکفیری داعش می باشد که نمی 

.

http://www.cisco.com/
http://www.cisco.com/
https://superfamilyprotector.com/blog/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%DA%A9-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://superfamilyprotector.com/blog/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%DA%A9-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://superfamilyprotector.com/blog/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-imo/
https://superfamilyprotector.com/blog/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-imo/


ر کاله صورتیهک

 ۵۱تا  ۵۱این هکرها که معموال بازه سنی 

می کنند

سال را شامل می شوند، دانش چندانی از هک نداشته و صرفا برای نشان دادن قدرت خود 

با استفاده از برنامه های از پیش نوشته شده توسط هکرهای مطرح شده در مباحث قبل، اقدام به هک سایت های آسیب پذیر و افراد 

. 

معروف دنیا هایهکر

   وای نفره تمام سیستم های قمک کینن، مدیر یک شررکت کامپیوتری اسرکاتلندی است. او اولین کسی بود که موفق شد یک

.شرکت عظیم کامپیوتری را در عرض یک شب هک کند 79دریایی، زمینی و هوایی ارتش آمریکا به همراه ناسا و 

   یک کرم اینترنتی طراحی کرد. ویژگی این کرم این بود که نیازی به دانلودشررردن نداشت و فقط با  ۵711رابرت موریس سرال

ربر منتقل و در عرض یک ساعت آن قدر تکثیر می شد که حافظه رم را پر می کرد. این کرم بازکردن یک سایت به سیستم کا

در عرض یک هفته حدود یک دهم اینترنت را آلوده کرد و بسیاری از سرورها و سایت ها را به تعطیلی کشاند.

 بانک که یکی از بانک های به سرریتی  ۵771سررال  شررود او دروالدیمیر لوین از قوی ترین هکرهای کاله قرمز محسرروب می

 و اده از یک لپ تاپ سراده نفوذ کرد جهانی اسرت تنها با اسرتف   

کمتری بپردازند. نرم افزار 

با پیدا کردن یک حفره امنیتی در سریستم بانک موفق شد به   

تمام حسراب های موجود در این بانک دسرترسری پیدا کند. او در ابتدا چند حسراب مجازی به وجود آورد و سپس از حساب   

 .ه حساب مجازی خود منتقل کردهزار دالر را ب 111میلیون و  ۵1غ کاربران تمام جهان مبل

آنها موفق شرردند جعبه های کوچکی ! بودند آن هم از دسررته کاله سرریاه  جابز و وزنیاک از بنیانگذاران شرررکت اپل هم هکر

ه باشند. بیشتر مشتریان ثانیه مکالمه رایگان داشت 14دقیقه و  9طراحی کنند که به مردم اجازه می داد بدون هزینه به مدت 

آنها دانشررجویانی بودند که برای تحصرریل به آمریکا می رفتند و می خواسررتند برای ارتباط برقرارکردن با خانواده خود هزینه   

Skype .که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد بعدا براساس ایده جابز و وزنیاک ساخته شد

 رومانوسررکی یکی دیگر از هکرهای مخوف روسرری اسررت. او تا به حال صرردمات بسرریاری به اینترنت وارد کرده اسررت.   یان

رومانوسکی که به نام مافیابوی نیز شناخته می شود به سایت هایی مانند یاهو، ای بی، آمازون و... حمله کرده است.

   او توانست با را هک کرده است 4سرتگاه پلی استیشن   شررکت سرونی و د   او اسرت.    ۵1۵۵جورج هاتز بزرگ ترین هکر سرال .

از اسم گرفته تا شماراه حساب و آدرس محل سکونت  PS4استفاده از روش ابداعی خودش تمام اطالعات استفاده کنندگان از 

ونی را تا مرز را دربیاورد و شرررناسرررایی هم نشرررود. هاتز این حمله را در دو نوبت انجام داد و در هر دو نوبت هم پیروز شرررد و سررر

سقوط پیش برد.

 

https://www.asriran.com/fa/news/224950/9-%D9%87%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
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 کشف یک حفره امنیتی بزرگ در نرم افزار فایرفاکس

آسیب پذیری در مرورگر فایر فاکس مطلع کرد

در طول نخستین هفته از ماه اوت، موزیال با پخش یک تیزر تبلیغاتی در یک سایت خبری روسی کاربرانش را در مورد وجود نوعی 

.

هکرها امکان می داد که بدون اطالع مالکان دستگاه های کامپیوتری به دنبال فایل های موجود درون سیستم آن آسیب پذیری به 

های آنها بگردند و آن فایل ها را به سرقت ببرند. البته هنوز اطالعاتی در مورد اینکه چطور می شده از آن آسیب پذیری استفاده کرد 

.خواهند پذیرفت به میان نیامده یا اینکه چه کسانی از چنین اتفاقی تاثیر

موزیال در ادامه اعالم کرد که آن آسیب پذیری صرفا نسخه های دسکتاپی از مرورگر آن را تحت تاثیر قرار داده و از کاربرانش درخواست 

 .نتشر کردکرد که نرم افزار خود را هرچه سریع تر به روز نمایند. این شرکت همچنین پچ مربوط به این آسیب پذیری را هم م

 دالری که می توانست قفل ماشین ها را باز کند 01ساخت نوعی گجت 

دالر از سایت های فروش آنالین خریداری کرده بود دستگاهی را تولید کرد که می  41کامکار با استفاده از قطعاتی که به ارزش 

بود( را روی خودروی مورد نظرش قرار دهد تا با گردآوری اطالعات مورد نیاز، درب آن را هر زمان که الزم است بگشاید

کند.توانست درب هر اتومبیل یا گاراژ مجهز به سیستم های ورود بدون کلید را باز 

تمام کاری که یک هکر برای این منظور باید انجام می داد این بود که دستگاه ساخته شده آقای کامکار )که به اندازه یک کیف پول 

.

 طبق گفته آقای کامکار این

در محصوالت خود برطرف نموده

آسیب پذیری یک شکاف امنیتی شناخته شده درون چیپ های مورد استفاده در سیستم های ورود بدون 

کلید است. وی در مصاحبه اش با تک اینسایدر اعالم کرده که از آن زمان تاکنون دست کم یکی از تولیدکنندگان چیپ این ایراد را 

. 

آسیب پذیری گسترده پمپ 

دو پژوهشگر امنیتی از شرکت

های بنزین دربرابر حمالت هکی

Trend Micro 

پذیرند و روز به روز بیشتر مورد بهره برداری افراد تبهکار قرار می گیرند

چندی پیش نشان دادند که پمپ های بنزین به شدت در برابر جرائم سایبری آسیب 

.

 این پژوهشگران در ادامه آزمایشی را ترتیب دادند تا

دهند شناسایی کنند و دریافتند که پمپ بنزین های ایاالت متحده آمریکا بیشترین آسیب پذیری را در این زمینه دارند

هکرهایی که در اقصی نقاط دنیا پمپ های بنزین را هدف حمالت خود قرار می 

.

آنها دریافتند که هکرها می توانند به داخل سیستم های کامپیوتری شده مورد استفاده د

و باعث بروز انفجار در آنها شوند

ر پمپ های بنزین نفوذ کنند و همه جور 

اطالعات مربوط به آن سیستم ها را به دست بیاورند. در برخی موارد هکرها حتی می توانند داده های پمپ بنزین را دستکاری کنند 

.

https://digiato.com/article/2015/12/21/13-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%ad%d8%b4%d8%aa%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-2015/
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 .تحریم اقتصادی و آثار آن را بر زندگی مردم در کالس بررسی و موارد آن را فهرست کنید

با تحقیقات انجام شده در این  .و اجتماعی فراوانی مواجه می شوندکشورهایی که مورد تحریم قرار می گیرند با مشکالت اقتصادی 

جتماعی داشته است و رفاه ا مردم ذهنی و عینی رفاه بر زیادی تاثیر هاتحریم  که است این باشیم داشته توانیم می که اینتیجه زمینه 

در مورد مردم مردم ایران را کاهش دادند، اگر هدف تحریم اقتصادی را تحت فشار قرار دادن مردم کشور مورد تحریم بدانیم این هدف 

 .ایران محقق شده است

دنبال آن افزایش قیمت کاالها افزایش تورم و به 

 بیکاری افزایش آن بالطبع و صنایع تعطیلی و هابسته شدن کارخانه

 مردم درآمد و خرید قدرتکاهش 

  مردم به برخی کاالها  دسترسی میزانکاهش 

 تحریم از قبل به نسبت ها آن کیفیت و درمانی و بهداشتی امکانات ضعیتبدتر شدن و

 مردم نسبی محرومیت احساسافزایش

 مردم شادی احساسکاهش 

کاهش اوقات شاد در کنار خانواده

 احساس رضایت از زندگیکاهش

مالی و شغلی وضعیت و آینده مورد در زیادی نگرانی احساس 

 

 برخی از راهکار های اساسی مقابله با تحریم اقتصادی کدام اند؟

ی را هایهای ممکن برای مقابله با چنین تحریمما نیست و الزم است راه رویهای زیادی پیشهای جدید گزینهرای مقابله با تحریمب

 د.ریعا مورد مداقه و اقدام قرار داس

:بندی کردالمللی و داخلی تقسیمتوان در دو سطح بیناین اقدامات را می

المللیاقدامات بین  

المللی است نیازمند مبادالت بیناقتصاد ایران سازی مبادالت ارزی است و از آنجا کهها، محدوداصلی ناشی از تحریممشکالتیکی از 

ایجاد خواهد کرد. در پیش گرفتن فرآیندی که نیاز کشور را به مبادالت اقتصاد کشور های ارزی، مشکالتی را برایبنابر این محدودیت
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المللی کشور را ممکن سازد از نیازهای اصلی کشور است. در این رابطه عقد ارزی دالری و حتی یورویی کاهش دهد و مبادالت بین

های ارزی را کاهش دهد.برخی تواند اثر تحریماز اقدامات مهمی است که می های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری ایرانپیمان

 اند.حاضر در روابط خود با آمریکا دچار تنش بوده و نسبت به چنین پیمانی عالقه نشان دادهکشورها در حال

. نه توجه چندانی به آن نشده استگرفت که متاسفاها پیش در دستور کار قرار میهای پولی دوجانبه باید مدتدر حقیقت عقد پیمان 

دلیل مشکالت در روابط با آمریکا دارای آمادگی بیشتری برای عقد چنین پیمانی و چین، بهروسیه رسد سه کشور ترکیه،نظر میبه

مند به رسد عالقهنظر میشوند. پس از سه کشور فوق، هند نیز بهمحسوب میایران کشور نیز از شرکای اصلی تجاریهستند و هر سه 

تواند تا حدی راهگشا دادهای تهاتری با کشورهای همسایه نیز میهای پولی دوجانبه، عقد قرارچنین توافقی هست. عالوه بر پیمان

.باشد

اقدامات داخلی

ها محدود ساختن اقتصاد های داخلی است، چراکه هدف اصلی تحریمترین بخش برای مقابله با تحریمدر حقیقت اقدامات داخلی مهم

ها و مشکالت گوناگون، به عقیده بسیاری از کارشناسان مشکل دلیل سوءمدیریتآن است. بهوارداتسازی صادرات و کشور با محدود

قرار  کارکرد اقتصادها و موانع داخلی بر سر کار و کسب و اقتصاد است که همچنان سدی در مقابل ها، پیچیدگیاصلی کشور ما تحریم

ساالری دولتی است. افزایش بنیه اقتصاد و برداشتن بندهای متعدد از پای اقتصاد دارد و متاسفانه تمامی این موانع ساخته دست دیوان

 یهاست. در واقع پادزهر اصلو اصالح ساختارهای دست و پاگیر از ضروریات اصلی افزایش توان اقتصاد کشور برای مقابله با تحریم

های مرسوم بین کشورها را تواند امکاناتی فراتر از روالاست که میبخش خصوصی کشور و ظرفیت و تواناقتصادسازی ها، آزادتحریم

.کار گیردبه

 :در این زمینه چند اقدام ضرورت بیشتری دارد

بهبود فضای کسب و کارقانونسازی اجرایی

سازی این قانون و قوانین است. اجراییکسب و کار سازی قانون بهبود فضایسال قبل، اجرایی ۶مانده از حدود زمینیکی از اقدامات بر 

تواند در کوتاه مدت، در بخش خصوصی و اقتصاد کشور تحرک بیشتری مشابه و کاستن از مجوزهای دولتی و تداوم چنین اقداماتی می

.ایجاد کند

سازیمبارزه واقعی با فساد با شفاف

د های اقتصاد ایران است. در صورتی که مبارزه واقعی با فساترین مصیبتشود، از بزرگها تشدید میفساد که با افزایش تحریممتاسفانه 

ازی سهای جدید افزایش دهد.در مبارزه با فساد، شفافآوری اقتصاد ایران را در مقابل تحریمتواند تابسازی صورت گیرد میو شفاف

.ای استسوی بخش تولیدی اقتصاد، دارای اهمیت و جایگاه ویژهها و هدایت منابع آنها بهها و تسهیالت بانکوام
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 جلوگیری از قاچاق

حجم باالی قاچاق در کشور عالوه بر تخریب اقتصاد داخلی، از منابع اصلی تقاضای ارز در بازار آزاد است. در واقع بازار داخلی کشور 

بخش اچاققترین دالیل رکود اقتصاد کشور است زیرا کاالهایقرار دارد و این موضوع یکی از اصلی اندازی قاچاقچیانمتاسفانه مورد دست

در ارز طور جدی بکاهد، به همان نسبت تقاضا برایبتواند از حجم قاچاق بهدولتاند.اگر بزرگی از بازار کاالهای داخلی را تصاحب کرده

.نشان خواهد داداشتغال شود که اثر خود را روی افزایش تقاضای داخلی وو بازار برای کاالهای داخلی فراهم میبازار کاهش یافته 

کنترل نرخ ارز

در بازار آزاد از وظایف دشوار نرخ ارز ها و هیجانات ناشی از آن است. کنترللیل عدم تعادلها، افزایش نرخ ارز به داز مشکالت تحریم

 نیازهای تامین برای ریزیبرنامه و اقتصاد مختلف یهابخش برای متناسب ارزی هایسیاست تدوین  ها در زمان تحریم است.دولت

 .های ارز پیشگیری کندتواند تعادلی بین عرضه و تقاضای ارز ایجاد کند و از ایجاد شوک در قیمتنها میآ

 

 با گفت و گوی گروهی معایب اقتصادی متکی به خام فروشی نفت را بررسی کنید.

 رویکرد دولت در افزایش فروش نفت خام، باعث

کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس، بارها تکرار شده ولی تا کنون تغییری جدی در این رویه صورت نگرفته است

افزایش وابستگی حقیقی بودجه کشور به نفت هم شده است. این وضعیت در اظهارات 

. 

یدن های جدید مبنی بر نخرمت یا تحریمطبیعی است که وقتی بودجه کشور عمدتاً به نفت وابسته باشد، همواره نگران نوسانات قی

.نفت از سوی دیگر کشورها یا کارشکنی در بازگشت پول فروش نفت باشیم

های گوناگون مانند افزایش تولید نفت شل و یا ها و جنگ نفتی که با روشهای دشمنان ما و در صدر آنها آمریکا و سعودیکارشکنی

های دیگری از متزلزل بودن تکیه بر میلیون بشکه در روز انجام شد هم نشانه ۵1یش از سابقه تولید نفت عربستان به بافزایش بی

.فروش نفت است

توان به هیچ عنوان چشم امیدی به دالرهای دالر نشان داده که نمی 41تجربه چهار سال اخیر و کاهش قیمت جهانی نفت تا کانال 

بدانیم، بسیاری از کشورها با فشار مستقیم یا توطئه غیرمستقیم این کشور،  کند کهتر جلوه مینفتی داشت. این موضوع زمانی مهم

کامال  -به عنوان ارز جهانروای مبادالت نفتی -کنند و از سوی دیگر مسدود کردن چرخه دالرخرید نفت از کشورمان را تحریم می

موسوم به برجام، که با عمل ایران به همه تعهداتش ای هاست.دقیقا همین موضوع هم باعث شده توافقنامه هستهتحت اشراف آمریکایی

فایده برای ما بدل شده به طوری که خود مسئوالن دولت هم به های آمریکا به یک توافقنامه بیرسمیت یافت، با این قبیل کارشکنی

.آثار تقریبا هیچ آن واقفند
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https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D8%B1%D8%AE+%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%86%D8%B1%D8%AE+%D8%A7%D8%B1%D8%B2


 درس هشتم پدافند غیر عامل 4فعالیت 

درباره پدیده بیوتروریسم )تروریسم زیستی( مطالعه و تحقیق کنید و نتایج را در کالس درس ارائه 

 دهید.

اند که ممکن است به شکل یا سمومهاویروس ،هاباکتریاست. این عوامل، بیولوژیک تروریسمی شامل انتشار عمدی عوامل،بیوتروریسم

 .شودها استفاده میشان یا به فرم دستکاری شده انسان باشند. این روش در جنگطبیعی

راکز کنترل و پیشگیری از بیماریها هایبر طبق گزارش ر ا سایر عوامل مضها، سموم یها، باکتری، بیوتروریسم آزادی عمدی ویروسم

 .برای ایجاد بیماری یا مرگ در افراد، حیوانات و گیاهان است

اثر در جمعیت حیوانی بود اما این بطور کلی ثابت شد که بیزخمسیاه از شروع شد، تالش برای استفادهجنگ جهانی اولزمانیکه 

راه فرانسه ورومانی ،روسیه ،ایاالت متحده یک کمپین خرابکاری بیولوژیکی درآلمان است. مدت کوتاهی بعد از آغاز جنگ جهانی اول،

هایی از ، به ایاالت متحده فرستاده شد که حامل کشت۵7۵۱کرد اما در سال در آن زمان، آنتون دیلگر در آلمان زندگی می.انداخت

ها به راه انداخت. او با کار روزانه در لنگرگاهمریلنداش در ، بود. دیلگر یک آزمایشگاه در خانهمشمشه، یک بیماری بدخیم اسب و قاطر

 کرد. منتظر بودند، به مشمشه آلوده میانگلستان ها را در حالیکه برای انتقال به، اسببالتیمور در

فرار کرد اسپانیامادرید ءظن به عنوان یک عامل کشور آلمان قرار گرفت اما هرگز دستگیر نشد. سرانجام دیلگر بهدیلگر تحت سو

مشابه را دستگیر کردند. ها یک عامل آلمان با نیت ، روس۵7۵۶در .درگذشت ۵7۵1در سال آنفلوآنزاگیری همانجاییکه او طی همه

های روسیه در جبهه شرقی را آلوده کردند. این اقدامات از های سواره فرانسه و بسیاری از قاطرها و اسبآلمان و متحدان آن، اسب

.حرکت و فعالیت سربازان و توپخانه ممانعت کرد

انواع عوامل بیوتروریسم

.استبندی کردهدستهCوBوAمل را در سه گروهاین عوا (CDC)هامرکز کنترل و پیشگیری از بیماری

Aدسته

شوند. ممکن باالیی میتوانند به راحتی منتقل و منتشر شوند و موجب مرگ و میر هستند و میامنیت ملی این عوامل خطری برای

.انداست وحشت عمومی را برانگیزند و نیاز به اقدامات خاص برای آمادگی جهت حفظ بهداشت عمومی

توالرمی

زخمسیاه

آبله

سم بوتولونیوم

طاعون خیارکی

های هموراژیک ویروسیتب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%88_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%88_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%AE%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C


Bدسته

.شوند و میزان مرگ و میر پایینی دارندعوامل این گروه نسبتاً آسان منتقل می

های مختلف بروسال(بروسلوزیس )گونه

 اپسیلون کلستریدیوم پرفرینجنستوکسین

(بورخولدریا مالئی)مشمشه

)میلوئیدوز )بورخولدریا سودومالئی

)پسیتاکوز )کالمیدیا پسیتاسی

(کوکسیال برناتی)تب کیو

انتروتوکسینB استافیلوکوک

(ریکتزیا پرووازکی)تیفوس

ویبریو کلرا های عرضه آب )مثلتهدیدکننده ،

(کریپتوسپوریوم پارووم

ها برای مثال آنسفالیتآنسفالیت ویروسی )آلفاویروس 

اسبی ونزوئالیی، آنسفالیت اسبی شرقی، آنسفالیت 

 اسبی غربی(

های برای مثال گونه)تهدیدهای ایمنی غذایی

، شیگال، O۵۱9:H9سالمونال، اشرشیا کلی

(استافیلوکوکوس اورئوس

Cدسته

اند به دلیل دردسترس بودن آنها، آسانی تولید و انتشار، نرخ های در حال ظهوری هستند که برای انتشار جمعی مهندسی شدهپاتوژن

.یی ایجاد اثرات شدید بر سالمتباالی مرگ و میر یا توانا

ویروس نیپا

هانتا ویروس

سارس

H۵N۵(های آنفلوآنزایکی از سویه)

HIV(ایدز)

 

 شیمیایی چیست؟پدافند پرتوی و 

.بپردازدمواد پرتوزا شود که با هدف کشتن یا تخریب، به پراکندناطالق میافزاریجنگبه هر نوع 

رود و نه قدرت انفجار مشابهی با آن دارد. معموالً به شمار میایبمب هستهاست که نه یک بمب کثیفافزارها، مشهورترین این جنگ

.شوندبه کار برده میهانیروگاهایسوخت هسته یاهای بیمارستانیزبالهاز بین بردن این سالح برای 

 استفاده عملیاترساندن به دشمن یا محدود کردن او در منطقه های پرتوزا برای آسیبی که در آن از مواد یا تابشعملیات

فندی شود. پدادهگفته میمحیط پرتوز ای که آلوده به تابش پرتوی است،نام دارد. به فضای موجود در منطقهعملیات پرتوی  شود،می

شودنامیده میپدافند پرتوی  باشدای یا پرتوی ایجاد شدهافزارهای هستهکه در برابر خطرات مربوط به تابش ناشی از جنگ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%85%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8_%DA%A9%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%81%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%B2%DB%8C%D8%A7_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B2%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%B2%DB%8C%D8%A7_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B2%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%88_%DA%A9%D9%84%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%88_%DA%A9%D9%84%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%A8_%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%A8_%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%A8_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87

